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EMENTA: Decide encaminhar a Comissão de Ética Profissional – 

CEP do CREA-PE o processo de denuncia nº. 
100.692.703/2015.  

                                          DECISÃO 
                                 
                                         O Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife no dia 17 
de junho de 2015, em Sessão Ordinária nº 09, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro 
relator Eng. Civil Norman Barbosa Costa referente ao processo de denuncia nº. 
100.692.703/2015 movido pela M.F.A.L - ME, em desfavor dos Engenheiros Civil G.H.D.A. e 
J.S.S.S. contendo o seguinte teor: “Denunciante: M.F.A.L - ME, empresa devidamente 

identificada e situada em Candeias – Jaboatão dos Guararapes, em prédio residencial 

desenvolvendo atividades de ginástica, musculatura e dança. Denunciados: Eng. G.H.D.A. e 

J.S.S.S. - registros CREA-PE nº 026964 e 017726. Trata-se de reclamação pela elaboração de 

parecer técnico sobre as condições construtivas do imóvel onde funciona a empresa 

denunciante, com deficiências na sua apresentação, dando margem a prejuízos pelo uso em 

inquérito presidido pelo Ministério Público, segundo o interessado. Realizados novos laudos 

aquele original foi contestado, requerendo exame e esclarecimentos sobre a verdadeira 

situação e medidas cabíveis.Prende-se o questionamento as conclusões ditadas pelo 

desenvolvimento do trabalho, devido ao acatamento por órgãos de fiscalização das atividades e 

riscos apontados quanto à estrutura do prédio.A reparação veio através de laudos da Gerência 

Ministerial de Arquitetura e Engenharia, órgão vinculado ao Ministério Público na pessoa do 

eng. André Lopes, datada de 12/01/2015 e da Defesa Civil da Prefeitura de Jaboatão, de 

26/02/2015,Trata-se de litigio entre vizinhos por provável incomodidade em função das 

atividades praticadas no local. O caso teve seu desenrolar e conclusão permitindo ao 

denunciante questionar os denunciados quanto suas atividades comerciais. Ao usar de 

instrumento de composição duvidosa terceiros interessados viram a situação ser revertida 

judicialmente devido ao comportamento dos profissionais sobre o diagnóstico da estrutura 

pretensiosamente ameaçada, dita com risco de solidez apregoada no parecer. Saliente-se que 

aquele laudo fruto do desentendimento foi calcado em vistoria precária tal com acentuado no 

próprio texto, confessadamente, realizado mediante visita externa, superficial e eivada de 

condicionantes. O destinatário da peça tinha por obrigação analisá-lo com a devida cautela 

diante das observações incluídas. Portanto, o desmonte proporcionado pelos novos 

instrumentos por si só e suas consequências parece-nos suficientes para o encerramento da 

polemica e consequente reparação. Assim sendo somos pelo não enquadramento dos 
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profissionais no código de ética por falta de indícios e objetividade recomendando o 
arquivamento do processo.   E não se constitui infração ética o ato cometido pelo profissional 

que cumpre a realização de trabalho contratado e realizado, deixando de praticar condutas 

expressamente vedadas. Conclusões do laudo dos denunciados:Diante dos fatos apontados 

anteriormente, não apenas sob o ponto de vista construtivo, mas sobretudo o de estabilidade da 

estrutura, classificamos esta edificação, em um grau de possibilidade de eventos patológicos e 

até mesmo de acontecer um sinistro, muito grave. Deve-se imediatamente tratar as regiões de 

coberta onde não existem apoios fixos e retirar apoios sobre telhas de fibrocimento; enrijecer 

as paredes executadas irregularmente sobre muros de vizinhos.O contratante do laudo segundo 

ARTs é o Sr. Fabricio Gaudêncio, morador do nº 5370 da rua Leão Diniz de Souza, situando-se 

a Academia no 5438. Vistoria do Ministério Público: “tendo vistoriado atentamente a 

edificação e, embora a vistoria tenha sido inteiramente realizada de forma visual, digo que não 

foram observadas patologias que indiquem a possibilidade de colapso da edificação e impeçam 

o funcionamento da mesma para a finalidade que a edificação se destina. As patologias 

observadas no imóvel são meramente de ordem estética e preventiva, não impedindo o seu 

funcionamento. Do ponto de vista estrutural, observo e digo que a edificação reúne condições 

de funcionar para a destinação que se propõe (academia de ginástica, musculatura e 

dança)”.Laudo da Gerência Ministerial de Arquitetura e Engenharia: “pelo exposto, neste 

parecer conclui-se que: de modo geral, não foram observadas patologias na estrutura da 

edificação onde funciona Academia que comprometessem sua estabilidade e segurança de 

utilização””, DECIDIU votar contrariamente ao parecer do relator, devendo por tanto ser 
encaminhada a Comissão de ética Profissional – CEP do CREA-PE o processo acima 
referenciado para apuração e maiores esclarecimento dos fatos. Coordenou a sessão o Eng.º 
Civil Roberto Lemos Muniz. Votaram favoravelmente a esta decisão os senhores 
Conselheiros, Francisco José Costa Araújo, Frederico de Vasconcelos Brennad, Romilde 
Almeida de Oliveira (em substituição do titular), José Noserinaldo Santos Fernandes, Edmundo 
Joaquim de Andrade (em substituição do titular) e Silvio Porfírio de Sá, votaram contrariamente 
a esta decisão os Senhores Conselheiros, Jurandir Pereira Liberal e Norman Barbos Costa. 
 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 
    

Recife, 17 de junho de 2015. 
  

 
 

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Roberto Lemos Muniz 

Coordenador da CEEC 
 


