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EMENTA: Acata denúncia em desfavor do engenheiro cartógrafo Flávio 
Porfírio Alves e envia a mesma à Comissão de Ética Profissional do Crea-PE 
para apuração dos fatos. 
 
DECISÃO 

                                 
A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 009/2017, 
realizada no dia 07 de junho de 2017, apreciando a denúncia formalizada pela 2ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, órgão do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, 
em desfavor do Engenheiro Cartógrafo Flávio Porfírio Alves, Crea 33.392-D/PE, em virtude do mesmo 
não haver  cumprido tempestivamente encargo delegado, por meio de nomeação, conforme consta nos 
termos do ofício nº 2017.0331.000103, inclusive com aplicação de multa e comunicação a este Conselho 
Profissional, conforme preconiza o §1º, do artigo 468, do Código do Processo Civil - CPC/2015; 
considerando que diante dos termos constantes da Decisão Interlocutória, constante do ofício acima 
citado, parece haver indícios de que o profissional nomeado para o feito em 2012 foi chamado para 
realizar novo trabalho, desta vez complementar; considerando que, embora o mesmo tenha tomado 
conhecimento em tempo hábil, não veio a cumprir com o seu compromisso, apesar da obrigação de fazê-
lo, exceto se renunciasse tempestivamente por motivo legítimo, sob pena de capitular no 1º, do artigo 
157, do CPC/2015; considerando que por não tê-lo feito, determinou aquele juízo a aplicação de multa 
pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), comunicado o fato a este Conselho Profissional, 
além do que aquele profissional deverá se prestar em devolver valores que por ventura tenha recebido 
por parte do autor da ação para a realização do serviço determinado; e considerando, por fim, o parecer 
exarado pelo Conselheiro Eli Andrade da Silva, cuja opinião é de a presente denúncia seja acatada e 
encaminhada a Comissão de Ética Profissional deste Crea-PE, para que essa proceda apuração dos fatos, 
permitindo assim a ampla defesa do denunciado devolvendo em seguida as suas conclusões para decisão 
desta Câmara Especializada, DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer do relator, acatando a 
denúncia supracitada e encaminhando-a a Comissão de Ética profissional Coordenou a sessão o Eng. 
Civil Clóvis Arruda d’Anunciação – Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo 
Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, Francisco José Costa Araújo, 
Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, 
José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Liliane Barros M. de A. Maranhão, 
Luciano Barbosa da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Maurício Oliveira de Andrade, Norman 
Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Romilde Almeida de Oliveira, Sylvio Romero Gouveia 
Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife, 07 de junho de 2017. 

 
Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 

Coordenador da CEEC 
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Interessado : Poder Judiciário do Estado de Pernambuco – 2ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Jaboatão dos Guararapes. 


