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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 25 de agosto de 2021, 

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 do S. da I. da C. C. no E. de P. – S. e da A. das E. do M. I. de P. – A., em desfavor do 
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho M. R. C. da S. por suposta infração ao código de ética 
profissional, ao ser contratado para a elaboração de laudos técnicos que foram acostados às ações de 
caráter indenizatório, e o faz de maneira possivelmente inverídica, o que pode induzir o MM Juízo a 
erro, com vistas unicamente ao lucro que será possível obter com o seu trabalho; 

 
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, de acordo com a denúncia, é muito frequente o ajuizamento de ações 

relacionadas a vícios construtivos e de reparação de danos materiais em razão de problemas relativos à 
construção de imóveis, sem fundamento fático concreto, para embasar a pretensão de um direito em 
Juízo, com o pleito de indenização por danos morais e materiais em decorrência de supostos defeitos na 
construção dos imóveis objeto das avaliações; 

 
Considerando que, para tentar comprovar tais vícios, afirmam as referidas entidades que, em 

todas as ações judiciais, patrocinadas pelo mesmo advogado, foram juntados laudos técnicos elaborados 
pelo engenheiro denunciado, os quais, apesar de referirem-se a imóveis distintos, retratam problemas 
idênticos e imagens fotográficas repetidas; 

 
Considerando que, o denunciado é Eng. Civil e de Segurança do Trabalho, o referido processo 

passou pelas Câmaras de Engenharia Civil e de Engenharia de Segurança do Trabalho, onde após a 
análise, ambas decidiram por acatar a referida denúncia, encaminhando-a a esta Comissão de Ética 
Profissional; 

 
Considerando que, acatada a denúncia, foram agendadas para o dia 03/12/2020, em horários 

distintos, as tomadas de depoimentos dos denunciantes e do denunciado; 
 
Considerando que, na data marcada compareceram como representante do S., o Sr. S. B. F. e 

como representante da A., o Sr. F. J. B. da S. C., que reafirmaram o teor da denúncia e acostaram novos 
documentos ao processo; 

 
Considerando que, em sua oitiva, o Engenheiro M. R. C. da S. relatou que, “...Não foram 

vistoriadas e elaborados laudos de algumas casas e o advogado utilizou esses laudos como prova 
emprestada para promover outras ações do mesmo conjunto habitacional, com fundamento no código 
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do processo civil, foi requerido ainda no processo, pelo advogado, perícia judicial para confirmação 
dos danos...”, e após o depoimento ele também acostou novos documentos em sua defesa;  

  
Considerado que, as análises de tais documentos evidenciam a utilização de mesmas imagens 

fotográficas em laudos técnicos diversos para apontar a ocorrência de problemas exatamente iguais, 
ocorridos em imóveis distintos; 

  
Considerando que, os laudos técnicos produzidos pelo profissional denunciado e contestados 

pelas entidades denunciantes, tem como finalidade constatar a existência, ou não, de vícios de construção 
para que, em razão da extensão do dano observado em cada unidade habitacional, seja mensurado o real 
valor indenizatório cabível aos proprietários dos imóveis avariados nos processos judiciais anexados à 
presente denúncia; 

  
Considerando que, deste modo, tornam-se mandatórias inspeções técnicas específicas para tais 

levantamentos, não cabendo estender as análises realizadas para um determinado imóvel a edificações 
distintas, ainda que similares, pois eventuais danos apurados em uma determinada construção, como, por 
exemplo, rachaduras, rigorosamente não se reproduzem de maneira idêntica em outras residências ainda 
que próximas; 

 
Considerando que, todavia, nos laudos elaborados pelo denunciado e apresentados no presente 

processo, o que se observam são imagens fotográficas de danos ocorridos em determinado imóvel, sendo 
repetidas em laudos elaborados pelo engenheiro denunciado para outras unidades habitacionais. Há de se 
destacar ainda que, as conclusões de tais laudos são, invariavelmente, idênticas; 

  
Considerando que, nesse contexto, de acordo com os laudos produzidos pelos peritos judiciais 

envolvendo as ações indenizatórias em comento, pode ser constatado nas repostas oferecidas aos 
quesitos formulados pela correspondente construtora acionada que, os relatos das partes autoras não 
expressam a realidade encontrada nos imóveis periciados; e, 

  
Considerando que, diante dos fatos apresentados, o profissional deixou de cumprir com os 

princípios éticos como é dito no Art. 8º, incisos IV e V, os deveres Art. 9º, inciso III, alínea “d” e das 
condutas vedadas no Código de Ética destacamos que no Art. 10º, inciso I, alínea “c” e inciso III, alínea 
“c”. 
 

DELIBEROU: 
 
            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Severino Gomes de Moraes Filho, o 
qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por acatar a 
denúncia feita em desfavor do Eng. Civil e de Segurança do Trabalho M. R. C. da S., e assim, 
encaminhar este posicionamento para instruir a Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC e a 
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST, para as devidas providências. 
 
            Para efeito de instruir a CEEC e a CEEST, 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, 25 de agosto de 2021. 
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Eng. Civ. Jurandir Pereira Liberal – Coordenador 

 
 
 

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

Eng. de Seg. do Trab. Ronaldo Borin 
 
 
 

Eng. Mec. Severino Gomes de Moraes Filho 
 
 
 


