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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 28 de abril de 2021, 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 F. D. A. L., interposta pelo P. J. do E. de P. – 12ª V. C. da C. do R., protocolada neste 
Crea-PE; 

 
Considerando que, de acordo com a denúncia, o profissional exercia a função de Perito Judicial e 

deixou de cumprir o cargo de perito nos processos de nº 0060528-32.2012.8.17.0001 e nº 0002467-
81.2012.8.17.0001, no prazo que lhe fora assinado, sem motivo legítimo; 

 
Considerando que, o Crea-PE recebeu as duas denúncias e decidiu pela juntada destas 

fundamentado no parágrafo único do art. 10 da Resolução nº 1.004/2003, do Confea; 
 
Considerando que, os processos foram instruídos de forma individual à época e que a Câmara 

Especializada de Engenharia Civil – CEEC acatou as duas denúncias; 
 
Considerando que, conforme as denúncias, o perito foi destituído e sua perícia considerada nula, 

com amparo legal do art. 424 do Código de Processo Civil; 
 
Considerando que, a Câmara Especializada de Engenharia Civil fez várias tentativas de informar 

ao denunciado sobre o acatamento das denúncias, inclusive por meio de Diário Oficial da União, do dia 
17 de fevereiro de 2017, Edital de Citação, porém não obteve resposta; 

 
Considerando que, dando continuidade ao rito processual, a CEEC encaminhou o processo à 

CEP para providências previstas no Regulamento de Processo Ético Disciplinar; 
 
Considerando que, a CEP também utilizou todos os meios para que as correspondências fossem 

entregues ao denunciado, inclusive por meio de Diário Oficial da União, do dia 14 de novembro de 2017, 
Edital de Intimação ao denunciado, para comparecer ao Crea-PE para audiência de instrução, porém sem 
retorno; 

 
Considerando que, por ter sido regularmente intimado mediante Edital no Diário Oficial da 

União, no dia 14 de novembro 2017, para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 30 
de novembro de 2017, e não ter comparecido ou apresentado manifestação e/ou defesa no prazo legal, foi 
declarado à revelia do Engenheiro Civil F. D. A. L.; 

 
Considerando que, após análise do processo à CEP emitiu a Deliberação nº 009/2017, aprovando 

por unanimidade o parecer do relator à época, por entender que o profissional descumpriu os dispositivos 
do Código de Ética Profissional e decidiu por instruir à CEEC a indicação das penas de 
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ADVERTÊNCIA RESERVADA e de CENSURA PÚBLICA, previstas no art. 72 da Lei nº 5.194/66 e 
encaminhou o processo à CEEC para julgamento; 

 
Considerando que, após novas tentativas de comunicação, inclusive em 17 de abril de 2018, o 

Crea-PE publicou novo Edital de Citação no Diário Oficial da União, porém sem retorno; 
 
Considerando que, em 11 de outubro de 2019, o denunciado enviou uma correspondência ao 

Crea-PE, alegando problemas de saúde e solicitando prorrogação de prazo para defesa, que foi acatado 
pela CEEC em 23 de outubro de 2019, onde foi fixado um prazo de 90 dias; e, 
 

Considerando que, a Comissão de Ética Profissional é um órgão auxiliar das câmaras 
especializadas que, esta já analisou o caso e emitiu Deliberação com seu posicionamento para subsidiar o 
julgamento pela câmara especializada, que embora tenha sido concedido este novo prazo e o processo 
tenha sido devolvido à CEP, não houve juntada de defesa e nenhum fato novo. 
 

DELIBEROU: 
 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Severino Gomes de Moraes Filho, o 
qual após análise de todo o processo, e por já constar uma Deliberação anterior aprovada pela CEP, 
entendeu que este deve retornar à Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC para julgamento.   
 
 

Recife, 28 de abril de 2021. 
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