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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 07 de julho de 2022, em 

observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 
 
Considerando que, o processo foi instaurado em conformidade com o § 2º do artigo 1º do Anexo 

da Resolução nº 1.004/2003, do Confea, uma vez que se trata de denúncia à profissional da Engenharia, 
formulada por escrito e apresentada pelo interessado, de acordo com o previsto nos artigos 7º e 8º do 
Anexo da citada Resolução; 

 
Considerando que, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE 

recebeu denúncia do Sr. E. J. C. F., em desfavor do Eng. Civil M. Z. R. por suposta infração ao código 
de ética profissional; 

 
Considerando a análise de toda documentação apresentada e o relato do conselheiro relator 

Heleno Mendes Cordeiro, conforme transcrito a seguir: 
 
“Em 01 de novembro de 2019 a fiscalização do Crea-PE recebeu denúncia em desfavor do Eng. 

Civil M. Z. R., responsável técnico da Empresa Zara Serviços de Construção Civil Eireli e que 
demandou um fiscal para fazer diligências e apurar o ocorrido, e que após os trabalhos da fiscalização 
foi gerado um relatório dos fatos apurados e encaminhado para a Câmara Especializada de Engenharia 
Civil - CEEC.  

 
A denúncia trata-se de um contrato firmado entre o Condomínio do Edifício Gorbea, 

estabelecido na Rua Carlos Pereira Falcão, 465 – Boa Viagem – Recife PE, tendo como responsável 
legal do condomínio, o sindico Sr. A. S. e a Empresa Zara Serviços de Construção Civil Eireli – ME, que 
tem como responsável técnico o Eng. Civil M. Z. R.. 

 
O objetivo do contrato é a prestação de serviços de Recuperação Estrutural, Reservatório 

Superior e Inferior, Piscina, Pilares e Lajes.  
 
O presente processo tem fundamentação legal:  

 
a) Lei Federal 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, 

Engenheiro Agrônomo e dá outras providências; 
b) Lei Federal 9.784/1.999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Federal; 
c) Resolução do Confea 1.002/2.002, que adota o código de Ética Profissional da 

Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia e da Meteorologia e dá 
outras providências;  

d) Resolução do Confea 1.004/2.003, aprova o regulamento para a condução do 
processo ético disciplinar; 
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e) Decisão normativa do Confea 94/2.012, que aprova o manual de procedimentos para 
a condução do processo ético profissional.  

 
Analisando o processo e considerando que a denúncia de nº 6.605.858 feita pelo condômino Sr. 

E. J. C. F.;  
 
Considerando o Conselheiro Fiscal do condomínio Sr. L. B. da S. e o condômino e denunciante 

Sr. E. J. C. F., que alegaram que a Empresa Zara Serviços de Construção Civil contratada pelo 
condomínio do Edifício Gorbea, que tem como responsável técnico e administrador o Eng. Civil M. Z. 
R., o qual não honrou as cláusulas das obrigações do contrato nos itens 5.4 e 5.9, que é incisivo e 
rigoroso quanto a execução dos serviços acordados, inclusive no que tange aos materiais de insumos.  

 
Considerando que o item 5.4 diz que: “Observar e fazer com que seus funcionários e/ou 

contratados respeitem as normas relativas à segurança, higiene, e medicina do trabalho que visem a 
segurança e proteção de seus funcionários e/ou contratados quando em serviços nas dependências da 
contratante.”  

 
O item 5.9 do contrato diz que: “As execuções de todos os serviços serão executadas fielmente 

ao Laudo e as Especificações Técnicas apresentadas pelo condomínio Gorbea, ou seja, todo o material 
a ser aplicado na obra será de acordo com as especificações técnicas do laudo (não sendo admitido 
pela fiscalização o uso de materiais similares ou equivalentes técnicos).”  

 
Em 15/03/2019, o Edifício Gorbea apresentou o Laudo de Inspeção feito pela Empresa Top Side 

Engenharia e Consultoria, representada pelo Eng. Civil D. F. B., registrado pela ART PE 20190437736, 
e registrada em 10/10/2019, para prestação de serviços de fiscalização de obra e manutenção no 
condomínio Edifício Gorbea.  

 
Em sua defesa o Eng. Civil M. Z. R., responsável técnico pela empresa contratada pelo 

condomínio Edifício Gorbea não reconhece o Sr. E. J. C. F. representante legal do condomínio. 
 
Considerando que o Condomínio Edifício Gorbea estava em pendências documental com a 

empresa contratada e que foi solicitado a apresentar esses documentos a exemplo de: 
 
. ART de Fiscalização do Eng. Ao início da obra, (R. e L.), formalizados em ata do condomínio 
como Engs. Responsáveis a fiscalização de obra. 
. ART de fiscalização da Empresa Top Side, que executou os laudos 01 e 02 e fiscalizações. 
. Licença de reforma e construção aprovada junto a órgãos competentes do Município. 
. Projeto de execução de impermeabilização, entre outros. 
 
A Comissão de Ética Profissional através Conselheiro relator do processo, Heleno Mendes 

Cordeiro, encaminhou Ofício de nº 020/2022 em 09/05/2022 destinado ao Sr. E. J. C. F., solicitando o 
seu comparecimento a sede do Crea-PE, situado na Av. Governador Agamenon Magalhães, 2.978, 
Bairro do Espinheiro – Recife-PE no dia 09 de junho de 2022 às 09:30 para ser ouvido pelo relator. 

 
Tendo recebido a comunicação, como mostra o documento do correio com rastreamento nº 

JU358396186 BR em 12/05/2022 às 11:20, documento em anexo ao processo de folhas 158. 
 
Considerando que o relator do processo na Comissão de Ética esperou até 10:00 e como o Sr. 

E. J. C. F. não compareceu. 
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Considerando que a Comissão de Ética enviou ofício de nº 021/2022 ao Eng. responsável 
técnico da Empresa Zara Serviços de Construção Civil, a comparecer na sede do Crea-PE, sito à Av. 
Agamenon Magalhães, 2.978, bairro do Espinheiro, Recife-PE a Comissão de Ética do Crea-PE às 
10:30 para prestar esclarecimento sobre o processo movido pelo Sr. E., condômino do Edifício Gorbea. 

 
Em 09/06/2022 às 10:00, não tendo o denunciante comparecido, mandou que o denunciado Eng. 

M. Z. R. se apresentasse para prestar esclarecimento a respeito da denúncia. 
 
A Comissão de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, 

Compareceram: Heleno Mendes Cordeiro relator do processo; o Eng. Thiago Gomes Amorim Baptista, 
assistente técnico; a advogada Viviane Reis, assessora jurídica do Crea-PE, Simone Galindo, Secretária 
da Comissão de Ética e o Eng. M. Z. R., responsável técnico da Empresa Zara Serviços de Construção 
Civil. 

 
Considerando que o denunciado foi esclarecido pelo relator que estava sendo convocado para 

prestar esclarecimento sobre uma denúncia apresentada ao Crea-PE pelo Sr. E. J. C. F. 
 
O denunciado afirmou que tinha conhecimento sobre a denúncia, e que estava pronto para fazer 

os esclarecimentos necessários. 
 
Perguntado ao Eng. M. Z. qual a sua participação na Empresa Zara Serviços de Engenharia 

Civil e se tinha conhecimento sobre o teor da denúncia. Em resposta, afirmou que é o engenheiro 
responsável técnico e proprietário, e que tinha conhecimento que esse problema se deu por motivo de 
um desentendimento entre o sindico e o subsíndico e que após essa confusão, o condomínio deixou de 
honrar com os pagamentos das parcelas ajustadas no contrato de prestação de serviços, e entraram com 
um processo judicial contra a Empresa Zara Serviços de Construção Civil, pedindo uma indenização de 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 
Considerando que o LAUDO da Empresa Top Side foi feito antes do início da obra e esse 

mesmo laudo só foi registrado no Crea-PE sete meses depois. 
 
Existe um segundo LAUDO, mas não foi anexado ao processo, e que, segundo o depoente, esse 

laudo foi apresentado apenas em reunião de condomínio, e logo após houve o rompimento da gestão 
com o condomínio e a Empresa Zara teve e continua tendo prejuízos com o material empregado e 
pagamentos pendentes. 

 
Foi perguntado ao Eng. M. se ele estava na obra na ocasião da visita da fiscalização do Crea-

PE na obra. Em resposta o Sr. M. respondeu que não estava, pois já fazia 30 dias que a obra estava 
paralisada. 

 
Considerando que, a denúncia está baseada nos itens do contrato firmado entre o condomínio e 

a construtora, nos itens 5.4 e 5.9 e que não existe um laudo de fiscalização acostado ao processo, não é 
possível constatar a veracidade da denúncia, uma vez que item 5.4 diz que: observar e fazer com que 
seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativa a segurança, higiene e uso de EPIs, e o 
item 5.9 faz referência as execuções de todos os serviços de acordo com o laudo inicial da empresa Top 
Side, não sendo admitidos usos de materiais similares. 

 
E que, por falta de um laudo de fiscalização, não é possível identificar esses procedimentos. 
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O eng. M. Z. solicitou alguns documentos ao condomínio, mas que não entregaram essa 
documentação, a exemplo de: ART de Fiscalização emitidos pelos Srs. R. e L.; ART de fiscalização da 
Empresa Top Side; Licença de reforma; projeto de execução de impermeabilização, entre outros. 

 
Analisando o processo de nº 200.163.616/2021, analisando a denúncia e a inquirição do 

denunciado, encaminho o presente processo de denúncia nº 6605858 a Comissão de Ética Profissional 
do Crea-PE, SUGERINDO O SEU ARQUIVAMENTO, por não encontrar no processo elementos 
suficientes para o seu prosseguimento. ” 

 
DELIBEROU: 

 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Heleno Mendes Cordeiro, o qual após 
análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por sugerir à Câmara 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC, a indicação de ARQUIVAMENTO, por não encontrar no 
processo elementos suficientes para o seu prosseguimento.   
 

Recife, 07 de julho de 2022. 
 

 
 
 

Eng. Civ. Jurandir Pereira Liberal – Coordenador 
 
 
 
 

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

Eng. Agr. Heleno Mendes Cordeiro 
 
 
 
 

Eng. de Seg. do Trab. Ronaldo Borin 
 


