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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 24 de julho de 

2019, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 
 
Considerando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 

Crea/PE recebeu denúncia das Sras. B. C. da C. V. e T. S. W. J. V. e o Sr. R. F. da C. V, sócios 
proprietários da loja M. R. Ltda. em desfavor da Engenheira Civil M. B. T. J., alegando 
execução do serviço contratado de forma inadequada, defeituosa e diversa do contrato, atrasos e 
abandono da obra de reforma do referido estabelecimento; 

 
Considerando o cumprimento dos princípios da legalidade, razoabilidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, defesa da sociedade, interesse público e 
eficiência no julgamento do processo de infração ao Código de Ética, em todos os atos 
processuais; 

 
Considerando que o processo foi instaurado em conformidade com o § 2º do artigo 1º do 

Anexo da Resolução 1.004/2003 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 Resolução 1.004/2003, do Confea; 

 
Considerando que os denunciantes alegam que a denunciada, firmou contrato de 

prestação de serviço, que pactuou prazo contratual de 45 (quarenta e cinco) dias a partir de 12 
de novembro de 2018, estabelecido para entrega do referido serviço/obra, os quais alegam que 
após 53 dias do início das obras, já haviam pago 70% do compromisso financeiro do contrato, 
quando a denunciada alegou que não mais tinha capacidade financeira de concluir os serviços 
contratados e que devolveria os numerários pagos pelos denunciantes; 

 
Considerando que os denunciantes acostaram aos autos do processo, indícios da suposta 

infração cometida pela profissional, visto que conforme laudo técnico apresentado os serviços 
realizados pela empreiteira na referida loja, foram executados de forma inadequada, defeituosa e 
diversa do contrato, conforme laudo técnico do Engenheiro Civil perito; 

 
Considerando que há indícios de suposta infração aos artigos 9º, 10º e 13º da Resolução 

nº 1.002/2002, do Confea; 
 
Considerando que a Comissão de Ética Profissional, deve fiscalizar o exercício 

profissional e proteger a sociedade; 
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Considerando que, a defesa faz menção a diversos pontos discrepantes com o Laudo 

Pericial, sempre justificando que, as discrepâncias técnicas, administrativas e de materiais, 
foram sempre combinadas com os proprietários e seus representantes;  

 
Considerando que, ao longo do relatório da defesa, encaminha com mais 

direcionamento, a desentendimentos pessoais e ofensas que, ao nosso entender serão objeto de 
discursão no judiciário;  
 

Considerando que durante as oitivas realizadas com um dos sócios denunciantes, duas 
testemunhas e a denunciada, foi possível identificar os seguintes pontos: 

 
1. A obra que motivou a denúncia, foi comercialmente confusa, com um contrato 

simples e deficitário, com mão de obra e materiais inclusos, mas sem amarrações de 
direitos e obrigações de ambas as partes, dando margem a dúvidas inerentes, sem 
acompanhamento técnico durante a execução do serviço, sem um cronograma 
físico/financeiro para respaldar medições e sem livro de obra;  
 

2. A referida obra apresentou diversas falhas, mesmo tratando-se de profissional com 
vasta experiência, gerando discrepâncias técnicas, divergências entre o orçado e o 
realizado e materiais em desacordo com o projeto; 

 
3. Foi feito um laudo por um engenheiro perito contratado pelos denunciantes e 

precisou ser concluída por outro empreiteiro;  
 
4. Ocorreram problemas de execução e qualidade em outras obras executadas pela 

denunciada no mesmo S.; e, 
 
5. Em sua defesa a denunciada informou que havia cometido um erro no orçamento, 

que os denunciantes não gostaram da cerâmica utilizada, que toda decisão técnica era 
combinada com a Arquiteta e que depois deste trabalho não fez mais nenhum, pois 
não teve mais saúde. 

 
Considerando que o sistema Confea/Crea, tem sua atuação na fiscalização do exercício 

profissional e defesa da sociedade; 
 
Considerando que a Comissão de Ética Profissional pode indicar no relatório a 

capitulação de acordo com o enquadramento da conduta do denunciado, frente às infrações 
disciplinares da Resolução nº 1.002/2002, abstendo-se de sugerir penalidades, tendo em vista 
que tal competência é de exclusividade das Câmaras Especializadas ou dos Plenários dos Creas 
ou do Plenário do Confea; e, 

 
            Considerando que após análise do processo em pauta, cumprindo o que determina o 
artigo 27 da Resolução nº 1.004/2003, do Confea e em resposta a Decisão nº 210/2019-
CEEC/PE para instrução de processo de Ética Profissional demandada pela Câmara 
Especializada de Engenharia Civil - CEEC, concluiu-se que a profissional Engenheira Civil M. 
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B. T. J., infringiu os dispositivos legais constantes do art. 9º, inciso II, alínea “d”; art. 10, inciso 
I, alínea “a” e inciso III, alínea “f” e art. 13, do Código de Ética Profissional, 

 
DELIBEROU: 

 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator José Wellington de Brito 
Cavalcanti, o qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, 
decidiu por acatar a denúncia feita em desfavor da Engenheira Civil M. B. T. J., RNP nº 
1809440831, e assim, encaminhar este posicionamento para instruir a Câmara Especializada de 
Engenharia Civil – CEEC para as devidas providências. 
 

            Para efeito de instruir a Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, 
acrescentamos que as infrações ao Código de Ética Profissional estão sujeitas às penalidades 
previstas no art. 72 da Lei nº 5.194/66, abaixo transcritas: 
  

“Art.72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos 
profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a 
gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras 
Especializadas.” 

 
 

Recife, 24 de julho de 2019. 
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