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EMENTA: Aprova parecer referente a manutenção da aplicação da 
pena de censura pública no processo de denúncia impetrado pela 
F.C.B.E.LM.E, em desfavor do Eng. Civil E.A.O.M., por infração aos 
dispositivos dos art. 8º, inciso IV; art. 9º, inciso II, alínea “d”; art. 10, 
inciso I, alínea “a” e art. 13, todos do Código de Ética Profissional do 
Sistema Confea/Crea. 
 
DECISÃO 

                                 
A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 
Ordinária nº. 015/2017, realizada no dia 16 de agosto de 2017, apreciando a denúncia impetrada 
pela F.C.B.E.LM.E, em desfavor do Eng. Civil E.A.O.M., que retornou para análise desta 
CEEC, em virtude do profissional ter ajuizado Ação Ordinária, objetivando a anulação do ato 
administrativo que impôs a penalidade de censura pública, alegando que tal condenação carecia 
de fundamentação fática e jurídica e que as provas produzidas por ele, não foram levadas em 
consideração no julgamento do caso; considerando que a sentença, foi favorável ao mesmo, 
decidindo que “ausente a devida fundamentação inerente ao ato administrativo impugnado, 

razão pela qual a sua nulidade deverá ser reconhecida, sem prejuízo de que nova decisão seja 

proferida, desta vez com a devida fundamentação”; considerando que o Crea-PE contestou o 
feito, alegando que não houve qualquer irregularidade no processo, e que o profissional não se 
manifestou tempestivamente, deixando de apresentar recurso ao Confea; considerando que no 
julgamento foram observadas as normas da Resolução nº 1.004/2013, do Confea, e que o 
denunciado foi intimado de todas as decisões, sendo-lhe dada a oportunidade de defesa; 
considerando que, por orientação da Assessoria Jurídica deste Regional, as fases de apreciação e 
julgamento realizadas pela Comissão de Ética Profissional e por esta CEEC, respectivamente, 
necessitariam ser refeitas, a fim de ser sanado o vício processual existente, mencionado pelo 
magistrado; considerando que a referida Comissão deliberou pela manutenção da orientação da 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, em desfavor do Eng. Civil E.A.O.M., por 
infração aos dispositivos dos art. 8º, inciso IV; art. 9º, inciso II, alínea “d”; art. 10, inciso I, 
alínea “a” e art. 13, todos do Código de Ética Profissional do Sistema Confea/Crea; 
considerando que o Crea-PE poderá recorrer da Sentença acima citada até o dia 21 de agosto do 
corrente; considerando ainda, o relatório e voto fundamentado exarado pelo Conselheiro Marcos 
Antonio Muniz Maciel, o qual argumentou que o profissional tenta em sua defesa repassar sua 
responsabilidade para a contratante, quando na realidade era unicamente sua, a responsabilidade de 
munir-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos 
serviços pertinentes ao contrato; o relator argumentou ainda,  que a qualidade e a segurança da obra 
são de exclusiva responsabilidade do profissional que a executa e não de quem a contrata; e que o 
profissional confirmou a visita à obra na data informada pela denunciante, ocasião em que foram 
tiradas as fotos constantes do processo e não contestou os itens apresentados como por exemplo: 
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rampa da entrada com concreto rachado; as rachaduras na entrada social foram consertadas mas não 
repintadas; paredes do corredor fora do esquadro, isto é, sem alinhamento; não foram colocadas as 
ferragens, os vasos sanitários e não houve o acabamento das pias nos banheiros social e da suíte; as 
esquadrias sem acabamento, provocando frestas nas mesmas; infiltração nas paredes da suíte; e, 
falta de rejunte em todas as janelas, dentre outros especificados no documento, quando da entrega 
das chaves, e comprovados pelas fotografias anexadas ao processo, o que confirma que existiram 
falhas na construção, comprometendo, assim, a qualidade do serviço; e, considerando, ainda de 
acordo com o relator, a alegação de que a obra estava abandonada desde julho de 2012 e a vistoria 
se deu em 2013, não surte efeito, uma vez que os defeitos apresentados independem do tempo 
transcorrido, pois se deu por ocasião da execução da obra. Concluindo o seu parecer, após análise do 
processo em pauta e do relatório fundamentado da Comissão de Ética, que o profissional engenheiro 
civil E.A.O.M., ao deixar de cumprir cronograma e prazos de execução da obra, ao deixar de 
apresentar os demais projetos de instalações e cálculo estrutural, ao ter abandonado a obra, além dos 
vícios de construção constatados e de outros problemas citados no processo, infringiu os 
dispositivos legais acima transcritos (art. 8º, inciso IV, art. 9º, inciso II, alínea “d”, art. 10, inciso I, 
alínea “a” e art. 13 do Código de Ética Profissional), recomendando, diante do acima exposto, a 
aplicação da penalidade de censura pública, conforme artigo 72 da Lei nº 5.194/66, com publicação 
em jornal de circulação no Estado de Pernambuco, e considerando, por fim, que o profissional é 
reincidente em infração ética disciplinar, DECIDIU, por unanimidade, pela manutenção da 
aplicação da pena de censura pública no processo de denúncia impetrado pela 
F.C.B.E.LM.E, em desfavor do Eng. Civil E.A.O.M., por infração aos dispositivos dos art. 8º, 
inciso IV; art. 9º, inciso II, alínea “d”; art. 10, inciso I, alínea “a” e art. 13, todos do Código 
de Ética Profissional do Sistema Confea/Crea. Coordenou a sessão o Eng. Civil Clóvis 
Arruda d’Anunciação – Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Eli Andrade da 
Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José 
Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme 
Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, 
Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio Soares, Ramon Fausto 
Torres Viana, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira e Silvio Porfírio de Sá. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife, 16 de agosto de 2017. 
 
 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 


