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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 13 de julho 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. M. da S., interposta pela G. de F. deste Crea-PE, conforme 
protocolo nº 200137532/2020, de 15/06/2020; 

 
Considerando que, a denúncia já havia sido acatada pela Câmara Especializada de 

Engenharia Civil - CEEC, conforme protocolo n° 200067620/2017, em 04/09/2019; 
 
Considerando que, em 22/08/2019, o Agente Fiscal do Crea-PE, atendendo à solicitação 

da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, realizou diligência no Distrito de Santa 
Terezinha, U. S. T., Água Preta, PE, para conferir as informações prestadas pelo profissional 
denunciado na ART PE20170204577, porém, no local, não encontrou a Avenida Santa 
Terezinha, n° 13, endereço da empresa A. C. E L. LTDA. – EPP, contratante e proprietária da 
obra; 

 
Considerando que, na ocasião da diligência, alguns moradores da localidade foram 

questionados e responderam que desconheciam a existência de tal empresa e o endereço 
indicado; 

 
Considerando que, procurados na época, o Sr. G. C. T., responsável pela empresa 

contratada G. C. LTDA. – ME e o profissional requerente da CAT não souberam informar 
detalhes sobre o serviço prestado, nem o local exato de realização das atividades de engenharia 
civil envolvidas, alegando que 2 anos da conclusão da obra havia se passado; 

 
Considerando que, de acordo com o Documento de Fiscalização n° 99000382259/2019, 

no local das instalações da desativada U. S. T., encontrava-se as instalações do projeto U. de A., 
em funcionamento desde 2015; 

 
Considerando que, em relação aos registros fotográficos anexados ao processo, as 

imagens não evidenciam a ocorrência de execução de obra na área da engenharia civil, não 
havendo como atestar a efetiva participação do profissional na execução dos serviços 
contratados; 

 
Considerando que, nesse contexto, cabe destacar que, a referida diligência teve como 

origem a Certidão de Acervo Técnico (CAT) requerida pelo mencionado Engenheiro Civil, em 
17/11/2017, sob o n° 200067620/2017; 
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Considerando que, mediante a apresentação de um Atestado de Conclusão de Obra, a 

contratante e proprietária da obra, A. C. E L. LTDA. – EPP, comprovou que o Engenheiro Civil 
F. M. da S. atuou na qualidade de responsável técnico da empresa G. C. LTDA., contratada para 
prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia civil por pessoa jurídica nas 
obras da contratante, responsável técnico da área de vistoria e acompanhamento das obras da 
contratante, no período de 12/05/2017 a 13/07/2017, sem, no entanto, relacionar os nomes dos 
profissionais envolvidos e as atividades efetivamente desempenhadas; 

 
Considerando o disposto no parágrafo 1° do art. 7°, da Resolução n° 1004/2003 do 

Confea, que “o processo de denúncia poderá iniciar-se a partir do relatório apresentado pelo 
setor de fiscalização do Crea”, a CEEC, reunida em sua Sessão Ordinária n° 016/2019, de 
04/09/2019, ao apreciar o Relatório de Fiscalização n° 99000382259/2019, o qual integra a 
solicitação da CAT n° 200067620/2017 protocolada pelo profissional denunciado, mediante a 
Decisão 1122-A/2019-CEEC/PE, posicionou-se contrariamente à emissão da Certidão 
supracitada, em razão da identificação de indícios de infração ao Código de Ética que justificam 
a abertura da instrução pela Comissão de Ética Profissional – CEP; 

 
Considerando que, em 11/06/2020, referindo-se ao protocolo n° 200137532/2020, a 

CEEC enviou o Ofício n° 49/2020, informando ao profissional o ACATAMENTO DA 
DENÚNCIA e o encaminhamento do processo à Comissão de Ética Profissional para instrução 
processual, nos termos dos art. 7° e 8° do Anexo da Resolução n° 1004, de 17/06/2003, do 
Confea; 

 
Considerando que, o acatamento da denúncia ocorreu junto ao protocolo que analisou a 

CAT, mediante o protocolo n° 200067620/2017, diferentemente do documento indicado no 
Ofício n° 49/2020, sugerindo que a CEEC pode não ter analisado o protocolo correto para acatar 
adequadamente a denúncia em análise; e, 
 

Considerando que, na documentação anexada ao processo, não se encontram evidências 
que indiquem a comunicação do prazo para apresentação de defesa ao denunciado. 
 

DELIBEROU: 
 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Ronaldo Borin, o qual após 
análise de todo o processo, considerando a orientação da Assessoria Jurídica deste Crea-PE, em 
razão dos possíveis vícios apontados, decidiu por sugerir que o processo seja reencaminhado à 
CEEC para análise da DENÚNCIA ÉTICA em desfavor do Engenheiro Civil F. M. da S., 
protocolada sob n° 200137532/2020, vez que os trâmites não foram cumpridos nos termos 
estabelecidos pela Resolução 1004/2003, do Confea, devendo as partes serem oficiadas, com 
indicação do prazo de 10 dias para que o denunciado apresente sua defesa e demais documentos 
que julgar pertinentes.  
 
 

Recife, 13 de julho de 2021. 
 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL – CEP 

  

Deliberação Nº. 005/2021                                                                                                                                      fl. 3/3 

 
Eng. Civ. Jurandir Pereira Liberal – Coordenador 

 
 
 

Eng. Civ. Eloisa Basto Amorim de Moraes – Coordenadora Adjunta  
 
 
 

Eng. Mec. Severino Gomes de Moraes Filho 
 
 
 

Eng. de Seg. do Trab. Ronaldo Borin 
 
 
 

Eng. Mec. Nilson Oliveira de Almeida 
 
 
 
 


