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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 20 de junho de 

2018, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do CREA-PE; 
 
Considerando que o processo trata da denúncia de infração ao Código de Ética em 

desfavor do Engenheiro Civil J. C. T. J., interposta pela Prefeitura Municipal de Olinda, onde a 
denunciante solicita consulta sobre a veracidade da certidão nº 01-06078/2009 de 25/09/2009 
com cópia autenticada atestada, conferindo a original do documento que atendeu a todos 
requisitos da licitação com quantitativo muito próximo da exigência do processo de licitação, 
reforçado pela argumentação que na realidade, não houve denúncia sobre o suposto denunciado 
e sim consulta ao Crea-PE para apuração dos fatos, que ao analisar os atos o Crea-PE acatou 
como denúncia; 

 
Considerando que o referido processo circula no Crea-PE desde 16 de abril de 2015, 

sendo analisado pelas Câmaras Especializadas de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica e 
submetido à apreciação também na Gerência de Fiscalização e Comissão de Ética, o que possa 
está sendo interpretado, com vícios administrativos, de consultas e instâncias similares aos 
mesmos segmentos; 

 
Considerando que foi solicitado que a fiscalização do Crea-PE fiscalizasse o objeto em 

tela, porém o processo retornou a Câmara de Engenharia Civil, sem nenhuma resposta e atuação 
da Fiscalização e da sua Gerência; 

 
Considerando e colaborando com parte do parecer inicial da Comissão de Ética em 

30/09/2015, e que não houve comprovação de indício e que em caso de identificados equívocos 
de procedimentos administrativos, os processos podem se tornar nulos; 

  
Considerando que não há materialidade comprovada de benefício na licitação do 

denunciado; e por fim, 
 
Considerando que em todo esse período e após percorrer todas as instâncias do Crea-PE 

não foi comprovado a suspeição do indício, e por indício não podemos julgar ou condenar o 
denunciado, 
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DELIBEROU: 
 

A aprovação por unanimidade, do parecer do conselheiro relator José Rodolfo Rangel 
Moreira Cavalcanti, o qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste 
processo, decidiu por sugerir o arquivamento do processo à Câmara Especializada de 
Engenharia Civil – CEEC, devido ao fato de que não se pode atribuir a responsabilidade à 
fiscalização do exercício para diligências processuais na ética, pois a mesma não foi treinada 
para este objeto, bem como não se pode comprovar vício administrativo, entretanto, pode estar 
havendo falhas administrativas, por parte de quem tem analisado estes autos, juntamente com a 
falta de resposta conclusiva ao mesmo, que pode ocasionar interpretação para nulidade do 
processo. 
 
 

Recife, 20 de junho de 2018. 
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