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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 07 de novembro 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 da 33ª V. C. da C. – R./P., em desfavor do Eng. Civil e de Segurança do Trabalho M. J. 

S. V. por suposta infração ao código de ética profissional; 

 

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

Heleno Mendes Cordeiro, conforme transcrito a seguir: 

 

“Analisando os poucos documentos acostados ao processo enviado a este conselho e que o 

mesmo corre na justiça a pelos menos desde 2015, no entanto, somente a partir de 22/03/2018 é que o 

engenheiro Sr. M. J. S. V. foi nomeado como perito pela Juíza de Direito.  

 

Considerando que em 12/04/2018 o perito apresentou a proposta de honorários e que as 

propostas estão de acordo com o estabelecido pelo IPEAPE (Instituto Pernambuco de Avaliações e 

Perícias) fixadas em julho de 2012. E que os valores foram acatados pelas partes, conforme consta no 

Anexo II do processo. 

 

Considerando que em 26/07/2018 o perito informou a juíza da 33ª V. C. da C. a data e horário 

para o início da perícia, para o dia 28/08/2018 às 15:30 no imóvel, objeto da perícia, conforme consta 

no Anexo III do processo.  

 

Considerando que em 19/02/2019 o perito encaminhou a perícia e respondeu todos os quesitos 

formulados pela Juíza, pela autora da denúncia e pelos réus, documento no Anexo IV do processo.  

 

Considerando que em 19/06/2019 a autora da denúncia, por intermédio de seu advogado, fez 

manifestação sobre o laudo pericial, dizendo que o laudo tinha cumpriu inteiramente seu objetivo, no 

Anexo VI.  

 

Considerando que em 01/07/2019 o assistente técnico da Rossi Residencial S/A e Beaumontia 

Empreendimentos S/A encaminhou um laudo pericial DIVERGENTE do laudo apresentado pelo perito 

M. J. S. V. conforme o Anexo VII.  

 

Considerando que em 08/07/2019, a GB Gabriel Bacelar Construções S/A, através de seu 

advogado acatou parcialmente o laudo pericial, no entanto, elaborou alguns quesitos a serem 

respondidos pelo perito, conforme Anexo VIII.  
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Considerando que em 26/09/2019, a 33ª V. C. da C. em despacho, comunicou a autora e réus, 

por meio de seus advogados, para tomarem ciência que, a partir desta data movimentação dos 

processos não será mais por meio do JUDWIN e sim, por meio eletrônico, conforme Anexo IX.  

 

Considerando que em 29/07/2020 a Central de Agilização Processual, verificou que há ainda 

atos processuais a serem respondidos, determinou o retorno dos autos ao juiz de origem a fim de intimar 

o perito judicial para responder os quesitos formulados pela ré GB Gabriel Bacelar, conforme consta no 

Anexo XIII.  

 

Considerando a certidão da Diretoria Cível do 1º grau, certificando que o perito devidamente 

intimado ID 65483572, para responder os quesitos formulados pela Gabriel Bacelar, deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação nos autos, conforme Anexo XV. 

 

Em 13/07/2021 em um novo despacho, a 33ª V. C. da C., ID 78263789, renovou a intimação ao 

perito judicial, para no prazo de 15 (quinze) dias responder os quesitos formulados pela Gabriel 

Bacelar, Transcorrido In albis, o prazo assinado, oficie para designação de um novo perito, conforme 

Anexo XVI. 

 

Em 29 de novembro de 2021 o Crea-PE recebeu denúncia encaminhada pela Sessão “A” da 33ª 

V. C. da C., por meio da Juíza de Direito Dra. K. A. A. de A., em desfavor do Engenheiro Cível e 

Segurança do Trabalho, Sr. M. J. S. V., que exerce a função de perito judicial para aquela vara, e que, 

de acordo com o ofício, o profissional deixou sem motivo legítimo encargos relativos ao processo nº 

0032416-82-2014.8.17.0001, no prazo em que lhe foi assinado. 

 

Em sua defesa, em 24/04/2022 à CEEC deste conselho, o profissional relata de forma 

cronológica as etapas do processo envolvendo a perícia, de sua nomeação até a destituição, nomeação 

de um novo perito. 

 

O perito informa ter sido nomeado para a ação e entregou seu laudo pericial, porém, 

posteriormente uma das rés se manifestou sobre o laudo e apresentou quesitos complementares, os quais 

não foram respondidos, por não ter sido notificado da existência desses quesitos complementares, 

motivo pelo qual não se manifestou. 

 

O perito esclarece que é informado das intimações por meio de ligações telefônicas, emails ou 

mensagem de WhatsApp e raramente por um oficial de justiça. E que o mesmo após o advento do 

processo eletrônico judicial, continua recebendo avisos por esses meios. 

 

Em seu depoimento, o perito informa que desde o ano 2000 que vem sendo nomeado 

ininterruptamente para atuar como perito judicial, tanto em Varas Estaduais como em Federais. E que 

sempre fui comunicado sobre qualquer intimação a minha pessoa através de oficial de justiça, de 

emails, pelo WhatsApp ou ligações telefônicas. 

 

Considerando que as partes envolvidas no processo foram comunicados através de seus 

advogados que a partir daquela data, ou seja, 26/09/2019 os processos não seriam mais por meio do 

físico e passará para processos eletrônicos. Sendo que o perito judicial Sr. M. J. S. V. não foi informado, 

conforme as partes foram informadas....” 

 

“...Considerando que o Sr. M. J. S. V. atendeu a convocação dessa Comissão de Ética e prestou 

todo esclarecimento necessário para a conclusão do relatório. 
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Foi dada a oportunidade, pelo relator da Comissão de Ética ao Profissional ao Sr. M., se o 

mesmo gostaria de acrescentar mais alguma informação, o mesmo respondeu que “a partir do momento 

que os processos deixaram de ser físicos para serem eletrônicos, as partes envolvidas no processo 

tiveram conhecimento que a partir daquela data os processos seriam digitalizados e não mais físicos, e 

que, as intimações seriam incluídas no processo eletrônico. Como não faço parte do processo, não tenho 

como ficar olhando todos os processos para ver se tem algum novo despacho, e, embora tivessem o 

número do meu celular, e-mail, não fui comunicado por meio desses.” 

 

Considerando que o Sr. M. J. S. V., não teve a oportunidade ao contraditório por parte da 33ª V. 

C. da C., conforme o inciso LV do artigo 5º da Constituição da Republica Brasileira promulgada em 5 

de outubro de 1988, que assegura o direito ao contraditório e ampla defesa aos litigantes e aos 

acusados em geral. 

 

Considerando o que diz o artigo 9º da Resolução 1004/2003, “Caberá a Comissão de Ética 

Profissional proceder instruções do processo. 

 

Encaminho o presente processo a Comissão de Ética Profissional do Crea-PE, para análise, e 

que o MEU PARECER É PELO NÃO ACATAMENTO da denúncia, uma vez que o Sr. M. J. S. V. não 

teve sua defesa o direito do contraditório por parte da 33ª V. C. da C. e encaminhamento do processo a 

Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-PE para decidir quanto aos procedimentos a serem 

adotados.” 

 

 

DELIBEROU: 

 

            Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Heleno Mendes Cordeiro, 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 ARQUIVAMENTO, uma vez que o Sr. M. J. 

S. V. não teve em sua defesa o direito do contraditório por parte da 33ª V. C. da C.. 

 

Recife, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Eng. Civ. Jurandir Pereira Liberal – Coordenador 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Eng. Agr. Heleno Mendes Cordeiro 

 

 

 


