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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. W. R. do R. B. F. e da Sra. L. M. P. de O., em desfavor do Eng. Civil e de 
Segurança do Trabalho W. B. de C. por suposta infração ao código de ética profissional; 

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

Jurandir Pereira Liberal, conforme transcrito a seguir: 
 
“O Sr. W. R. do R. B. F., juntamente com sua esposa Sra. L. M. P. de O., realizaram denúncia 

em desfavor ao Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho W. B. de C. por falhas construtivas e 
execução em desacordo com o projeto. 

 
O Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho W. B. de C. foi contratado em meados de 

setembro de 2020 para administração e execução da obra, porém, no mês de novembro de 2020 
precisou se afastar por ter contraído Covid-19. 

 
No tempo que esteve na obra, o eng. W. B. de C. foi responsável pelos serviços de estacamento, 

escavação da garagem, escada da garagem e da casa, remoções, instalações, laje dos pavimentos, 
dentre outros. 

 
De acordo com a denúncia foi contratada a Arquiteta E. L. N. para elaboração do projeto 

arquitetônico e o Engenheiro Civil M. S. para elaboração do projeto de cálculo estrutural, no entanto, 
desde que assumiu a execução da obra, o eng. W. B. de C. reclamava do projeto estrutural apresentado, 
pois era muito robusto para o que seria edificado e se propôs a contratar às suas custas outro 
engenheiro calculista para apresentação de outro projeto, que traria uma substancial economia no 
custo da obra. 

 
O denunciado contratou um novo projeto do Engenheiro Civil C. S. M. e passou a seguir, a 

partir daquele momento, esse novo projeto.  
 
Após o afastamento do eng. W. B. de C. por causa da Covid-19, o Engenheiro Civil B. S. M. 

assumiu a execução da obra e detectou vários erros, a obra tinha dois projetos estruturais, mas a 
execução não seguia nenhum deles e havia um grande risco por falha na execução e perigo iminente de 
desabamento, assim como não estaria sendo respeitado o projeto arquitetônico. 
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Diante as informações, os denunciantes contrataram o Engenheiro Civil W. M. de S. para 

elaboração de laudo técnico sobre a obra e solicitaram parecer do Engenheiro Civil M. S., responsável 
pelo projeto estrutural. 

 
Em 13 de janeiro de 2021, Engenheiro Civil M. S. esteve na obra e elaborou documento 

indicando que a execução da obra não estava seguindo o projeto estrutural, que a execução foi 
completamente alterada, descaracterizando o projeto apresentado e gerando várias evidências de 
instabilidade estrutural na obra. 

 
Em seu laudo, o Engenheiro Civil W. M. de S. resume que a obra apresentou várias 

inconsistências de execução nas fundações, estacas com armadura inferior ao que foi dimensionado nos 
projetos, blocos com menos estacas do que estava dimensionado nos projetos, pilar sem bloco e sem 
estaca, comprometendo assim a toda estrutura da obra. A estrutura metálica apresentou várias 
inconsistências de projeto, fazendo necessário o reforço de praticamente 80% de toda estrutura 
metálica, não foi contabilizado a carga da piscina na estrutura, existem inconsistências entre os dois 
projetos de estrutura, qual sofreram modificações sem consultar ao engenheiro calculista do projeto. As 
inconsistências apresentadas na fundação e na estrutura metálica apresentavam o grave risco a 
instabilidade da estrutura da casa, fazendo-se necessário o reforço da estrutura metálica e reforço dos 
blocos. 

 
Em sua defesa, o denunciado esclarece que o orçamento dos proprietários seria inviável para 

realização do projeto do Engenheiro Civil M. S., por isso resolveram contratar um novo projeto com o 
Engenheiro Civil C. S. M.. 

 
O denunciado informa que em novembro de 2020 foi acometido pela Covid-19, ficando 

hospitalizado por 15 dias e em seguida precisou realizar sessões de fisioterapia o que o obrigou a ficar 
afastado da obra e que em de janeiro de 2021, foi informado que os contratantes haviam contratado 
uma nova equipe para execução da obra. 

 
O denunciado informa que não pode afirmar as medidas tomadas pelo engenheiro substituto 

durante seu afastamento da obra. 
 
O processo foi encaminhado a Câmara Especializada de Engenharia Civil, que o remeteu à 

Comissão de Ética Profissional para as providências previstas no Regulamento de Processo Ético 
Disciplinar. 

 
Em primeira análise, verificou-se que a denúncia apresentada, desde que comprovada, caberia 

enquadramento nas infrações ao Código de Ética Profissional da Engenharia e da Agronomia, adotado 
pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002, do Confea, esta análise apontou a necessidade de 
averiguar infrações constantes no artigo 8º, incisos III, IV; artigo 9º, inciso III, alínea “f”; artigo 10, 
incisos I, alínea “c” e IV, alínea “a” e artigo 13 do referido Código, abaixo transcritos: 

 
“Art. 8º A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais o 
profissional deve pautar sua conduta: 
[...]  
III - A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e 
cidadã; 
IV - A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos 
compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os 
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resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a 
segurança nos seus procedimentos; 
Art. 9º No exercício da profissão são deveres do profissional: 
[...] 
III – nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
[...] 
f) alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as 
consequências presumíveis de sua inobservância; 
Art. 10 No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional: 
I - ante ao ser humano e a seus valores: 
[...] 
c) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato 
profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais; 
[...] 
IV - nas relações com os demais profissionais: 
a) intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, 
salvo no exercício do dever legal; 
Art. 13 Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra 
os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente 
vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem.” 

 
Conforme estabelecido na Resolução nº 1.004, de 27 de junho de 2003, do Confea, a Comissão 

de Ética Profissional convocou para tomada de depoimentos o Sr. W. R. do R. B. F., a Sra. L. M. P. de 
O., denunciantes, o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho W. B. de C., denunciado, o 
Engenheiro Civil B. S. M., o Engenheiro Civil M. S., o Engenheiro Civil W. M. de S. e o Engenheiro 
Civil C. S. M. 

 
Em 17 de maio de 2022, a Comissão de Ética Profissional tomou o depoimento do Sr. W. R. do 

R. B. F., da Sra. L. M. P. de O., do Engenheiro Civil B. S. M., do Engenheiro Civil M. S. e do 
Engenheiro Civil W. M. de S. 

 
Em seu depoimento a Sra. L. M. P. de O. informou que conheceu o Engenheiro Civil e de 

Segurança do Trabalho W. B. de C. como indicação da Arquiteta E. L. N., que fazem parte de um grupo 
de profissionais de se indicam.   

 
Disse que desde o início, o eng. W. se mostrou “arredio” do projeto estrutural, que tornaria a 

obra muito cara e conseguiria fazer mais em conta. Informou que ouvia os funcionários comentando que 
a obra estava errada. 

 
De acordo com seu relato, o eng. B. assumiu a obra e não falou nada quanto às condições da 

execução, mas quando foi exigida a ART da execução, este informou que não assinaria por aquela obra, 
pois ela estava errada e mostrou vários erros, foi quando contataram o eng. M. S. para verificar se a 
obra estava seguindo o projeto e o eng. W. M. para emitir um laudo da construção. 

 
O Sr. W. R. do R. B. F. informou em seu depoimento que não houve formalização de contrato 

com o eng. W., que ele receberia 10% (dez por cento) por administração da obra. Relatou que o eng. W. 
sempre falava que projeto do eng. M. S. era muito caro, inacessível e que pedia coisas que não 
precisava, como por exemplo, a colocação de uma laje acima da que já existia.  

 
De acordo com o denunciante, com a substituição pelo eng. B. foi que tiveram ciência dos erros 

que estavam acontecendo na obra, entrou em contato com o eng. W. M., o eng. M. S. e com o 
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responsável pelo estacamento, que disse que havia falado para o eng. W. que não estava correto, mas 
que ele era o engenheiro, e reiterou a informação de que o eng. C. S. M. não tinha ciência da existência 
da piscina no último pavimento. 

 
Em seu depoimento, o Engenheiro Civil B. S. M. informou que quando iniciou, a obra estava 

com a estrutura metálica do primeiro pavimento concluída, os pilares e em execução o ligamento. 
 
Informou que identificou na execução coisas diferentes, faltando e erradas em relação ao 

projeto, que tentou resolver com o que tinha, mas chegou um momento que não era mais possível e 
passou para os proprietários.  

 
O eng. B. esclarece que recebeu os dois projetos estruturais, mas o que estava sendo executado 

era o do eng. C. S. M., mas com erros, e sem estacas em alguns pilares.  
 
O engenheiro informou que ficou na obra por aproximadamente um mês, e entende que o erro 

do eng. W. foi por não estar presente na obra, ele subcontratava os serviços, mas não acompanhava a 
execução. 

 
Em seu depoimento, o Engenheiro Civil W. M. de S. relatou que ao chegar à obra se deparou 

com dois projetos e que existia um misto de execução entre eles, mas que a estrutura não estava fiel a 
nenhum dos dois. Que os funcionários não tinham acesso ao projeto, apenas seguiam orientação do eng. 
W. e que a estrutura executada estava subdimensionada. 

 
O engenheiro informou que se reuniu com o eng. C. S. M. para iniciar um novo projeto 

reforçando o que existia, para não haver mais perda financeira dos proprietários.   
 
Foi relatado que a estrutura estava completamente solta, sem nenhuma amarração, com pilares 

descendo do 3º pavimento sem sapatas nem ferragens, um bloco de concreto maciço, uma carga toda em 
cima de uma viga. Em seu entendimento houve má fé e irresponsabilidade, porque qualquer engenheiro 
tem receio de mudar projeto. 

 
Em seu depoimento o Engenheiro Civil M. S. disse que inicialmente achou estranho um 

profissional fechar um contrato de execução sem ter conhecimento do projeto estrutural.  
 
Informou que embora não tenha responsabilidade e não acompanhe as obras que projeta, vez 

por outra passa para olhar como elas estão e viu que houve mudança no seu projeto que era apenas em 
estruturas metálicas e estava sendo executada em estrutura metálica e laje pré-moldada. Conversou com 
a proprietária L. e visitou a obra onde constatou que não estava sendo seguido seu projeto. 

 
Em 30 de junho de 2022, a Comissão de Ética Profissional tomou o depoimento do Engenheiro 

Civil C. S. M.. 
 
Em seu depoimento, informou que é cliente do eng. W. há algum tempo que o procurou para 

refazer o projeto estrutural, que inicialmente disse que não faria e orientou procurar o eng. M. S.. 
Depois de algum tempo, o eng. W. informando não ter boa relação com o eng. M. S., voltou a procura-lo 
para fazer um novo projeto estrutural, que o do eng. M. S. estava projetado para steel deck e falou para 
fazer uma laje treliçada que é mais simples, e ratificou que inicialmente não foi informado que teria uma 
piscina. 

 
O depoente informou que algumas vezes o engenheiro executor diverge um pouco do projeto, 

mas que conseguiram dar solução para o problema. 
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Não foi possível a oitiva presencial do denunciado, o Engenheiro Civil e de Segurança do 

Trabalho W. B. de C., com isso foi encaminhado um questionário para ser respondido. 
 
O denunciado respondeu que até o seu afastamento tinha sido executado o complemento de 

fundações, lançamento das estacas, início dos pilares e vigas e laje da cobertura da garagem, e que toda 
obra estava sendo executada conforme projeto do eng. C. S. M.  

 
Em seu relato, informa que a escolha por um novo projeto foi pelo alto custo do projeto do eng. 

M. S. e pela limitação financeira indicada pelos proprietários. As modificações no projeto foram 
aprovadas pelos proprietários por reduzir o valor da obra, entre outros itens por eliminar uma laje 
prevista pelo projeto inicial, aproveitando a laje existente na edificação. 

 
O eng. W. informa, ainda, que alterações de execução aconteceram para viabilizar os processos 

de escavação e custos das especificações originais, sem comprometer a segurança do imóvel. 
 
Considerando que a infração ética é ato cometido pelo profissional que atente contra os 

princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese 
direitos reconhecidos de outrem, quando no exercício da profissão.  

 
As disposições constantes no Código de Ética Profissional se aplicam àqueles profissionais que 

estejam no exercício da profissão conforme estabelecido no art. 1º do anexo da Resolução nº 1.002/2002 
do Confea. 

 
“Art. 1º O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas 
necessárias à boa e honesta prática das profissões de Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e relaciona os direitos e 
deveres correlatos de seus profissionais”. 
 

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, de 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. 

 
Considerando que os relatos dos depoentes indicaram que houve falha na execução dos 

serviços, não cumprimento ao projeto estrutural e não ter solicitado ao eng. M. S. autorização para 
alteração do projeto incialmente realizado. 

 
Conclui-se, após análise do processo em pauta, cumprindo o que determina o artigo 27 da 

Resolução 1.004, de 2003 do Confea e em resposta à Decisão nº 399/2021 – CEEC/PE para instrução 
de processo de Ética Profissional demandada pela Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC), 
que o profissional Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho W. B. de C., deixou de cumprir seu 
dever de ofício por executar serviços com falhas de execução, não cumprimento/observância ao projeto 
estrutural e ter alterado um projeto sem o consentimento de seu autor, infringindo os dispositivos legais 
acima transcritos (artigo 8º, incisos III, IV; artigo 9º, inciso III, alínea “f”; artigo 10, incisos I, alínea 
“c” e IV, alínea “a” e artigo 13 do Código de Ética Profissional). 

 
 Diante do exposto, voto por acatar a denúncia feita ao profissional Engenheiro Civil e de 
Segurança do Trabalho W. B. de C., RNP nº, e assim, encaminhar este posicionamento para instruir a 
Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC/Crea-PE para as devidas providências.” 
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DELIBEROU: 
 
             Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Jurandir Pereira Liberal, 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 penalidade.   

 
 Para efeito de instruir a 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, 07 de julho de 2022. 
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