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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. M. P., em desfavor do Eng. Civil E. M. da S. por suposta infração ao código 
de ética profissional, durante atuação como responsável técnico pela execução de obra de uma unidade 
unifamiliar não concluída; 

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

Ronaldo Borin, conforme transcrito a seguir: 
 
“No que se relaciona à denúncia recepcionada pela DIAP – Divisão de Atendimento ao Público 

(fl. 1), em 08/11/2019, nota-se que foi protocolada pelo Sr. E. M. P., em 08/11/2019, constando como 
assunto e descrição tratar-se de PROCESSO DE ÉTICA, sem que qualquer outra informação tenha sido 
declarada. 

 
Ao ser analisado o contexto da denúncia propriamente dita (fl. 02 a 06), observa-se que, a 

alegada infração ao código de ética praticada pelo profissional denunciado, decorre do não 
cumprimento do contrato firmado entre o Sr. T. Z. M. P. e a Construtora e Incorporadora DMPAR, 
CNPJ 21.314.383/0001-42, para o qual, o profissional denunciado figura como Engenheiro Responsável 
pela execução de obra não concluída e abandonada de modo definitivo no mês de agosto de 2019, sem 
qualquer esclarecimento ao contratante. 

 
Todavia, nesse contexto, cabe destacar a ausência de requisitos formais da denúncia, vez que, 

nos termos do Regulamento para condução do processo ético disciplinar, anexo da resolução 1.004, de 
27 de junho de 2003, do Confea, Capítulo III – Do início do processo, Art. 7°, § 2°: “A denúncia 
somente será recebida quando contiver o nome, assinatura e endereço do denunciante, número do CNPJ 
– Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, se pessoa jurídica, CPF – Cadastro de  Pessoas Físicas, 
número do RG – Registro Geral, se pessoa física, e estiver acompanhada de elementos ou indícios 
comprobatórios do fato alegado”.  

 
 Sendo assim, considerando a ausência de dados necessários à formalização da denúncia e que, 
os requisitos supracitados são prévios para possibilitar a própria admissão do processo de ética, não 
importando se houve outros procedimentos pela admissibilidade, inclusive tentativas de notificação do 
denunciado, VOTO para que o presente processo retorne à CEEC para que esta denúncia não seja 
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admitida ou que seja complementada para atender os requisitos formais exigidos no Regulamento para 
condução do processo ético disciplinar supracitado, com a regular notificação do denunciado.” 
 

DELIBEROU: 
 
             Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Ronaldo Borin, o qual após análise 
de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por sugerir que o presente processo 
retorne à CEEC para que esta denúncia não seja admitida ou que seja complementada para atender os 
requisitos formais exigidos no Regulamento para condução do processo ético disciplinar, anexo da 
resolução 1.004, de 27 de junho de 2003, do Confea, com a regular notificação do denunciado.   

 
 
 
 Recife, 07 de julho de 2022. 
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