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EMENTA: Aprova o relatório e voto do Relator, desfavorável à 
expedição de Certidão de Georreferenciamento para 
credenciamento junto ao INCRA. 

              

 
DECISÃO  

 

                             O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em sua sede para a Sessão Ordinária nº 1.855, no dia 07 de 
novembro de 2018, apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Burguivol Alves de 
Souza, desfavorável à expedição de Certidão de Georreferenciamento para credenciamento junto 
ao INCRA; considerando o presente parecer que trata da solicitação de expedição de Certidão de 
Georreferenciamento para credenciamento junto ao INCRA, em atendimento a Lei nº 
10.267/2001, pelo profissional Deyve André Silva de Lira, Engenheiro Florestal; considerando a 
análise criteriosa dos documentos contidos no processo em atendimento ao que explicita a Lei 
Federal nº 5.194/1966, as Resoluções nos 218/1973 e 278/1983, ambas do Confea, e as Decisões 
Plenárias nos 2087/2004 e 0745/2007 e 1347/2008, todas do Confea; considerando que, de acordo 
com a Declaração, expedida pela Universidade Cidade de São Paulo, apensada ao processo, o 
profissional, apesar de ter vivenciado os conteúdos formativos exigidos na Decisão Plenária PL nº 
2087/2004, no curso de pós-graduação “lato sensu” em Geoprocessamento e 
Georreferenciamento, não concluiu o referido curso de especialização, faltando apresentar o 
trabalho final (monografia), assim exigido pela Instituição de Ensino; considerando os dispostos 
nos incisos I ao III da Decisão Plenária nº PL-2087/2004, do Confea que diz: I. Os profissionais 
habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas 
dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de 
Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de 
nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 
profissional, comprovem que tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia 
aplicadas ao georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções 
cartográficas; e) Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico; II. Os 
conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas 
ementas das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas 
modalidades do Sistema; III. Compete às câmaras especializadas procederem a análise curricular; 
considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea, numa leitura célere, pode 
levar a um entendimento que o profissional não tenha que concluir o “curso regular de graduação 
ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional”, mas 
simplesmente vivenciar os conteúdos formativos exigidas na Decisão Plenária PL nº 2087/2004, 
para receber as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis 
Rurais; considerando que esse entendimento não leva em consideração que a conclusão de um 
curso ocorre quando o educando cumpre todas as exigências da instituição de ensino, recebendo o 
certificado e/ou diploma, atestando a sua conclusão/formação; considerando que tomar uma 
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decisão de conceder a atribuição a um profissional, apenas com o vivenciar os conteúdos 
formativos, sem a devida conclusão do curso, com a carecida certificação e/ou diplomação pela 
Instituição de Ensino, esta poderá ser questionada juridicamente pelas instituições de ensino, 
podendo ainda abrir precedentes que podem implicar na credibilidade do Sistema Confea/Crea; 
considerando que o profissional acostou ao processo uma Certidão de Anotação sem Registro de 
Atestado, expedida pelo Crea PE, onde constam registros de ARTs de levantamentos 
topográficos, contudo sem a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica expedida pelo seu 
contratante, comprovando que o serviço foi executado, e, portanto não atendendo o disposto no 
inciso IV da Decisão Plenária nº 2087/2004, que diz: “Os profissionais que não tenham cursado 
os conteúdos formativos descritos no inciso I poderão assumir a responsabilidade técnica dos 
serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais 
para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara 
especializada competente, comprovando sua experiência profissional específica na área, 
devidamente atestada por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT; (Inciso IV, Decisão 
Plenária PL 2087/2004)”; considerando que o relator em pedido de vista ratifica o Parecer da 
Conselheira Silvia Carla Gomes da Silva, Engenheira Sanitarista, recomendando o indeferimento, 
do pleito do profissional Deyve André Silva de Lira, Engenheiro Florestal, uma vez que o mesmo 
não atendeu as exigências contidas nas Decisões Plenárias nos PL-1347/08 e PL-2087/2004, 
ambas do Confea, ratificando, também, as decisões tomadas pelo Sistema Confea/Crea, com 
relação ao “reconhecimento de atribuições” que têm de garantir segurança para os Profissionais, 
para as Empresas, para o próprio Sistema e segurança para toda a Sociedade, quando permitidos a 
inserção de profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são cabíveis, 
DECIDIU, por unanimidade, com 35 (trinta e cinco) votos, aprovar o relatório e voto do 
relator, desfavorável à expedição de Certidão de Georreferenciamento para credenciamento 
junto ao INCRA, solicitado pelo profissional Engenheiro Florestal Deyve André Silva de Lira. 
Presidiu a sessão o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Fernando Antônio Beltrão 
Lapenda, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votaram favoravelmente os 
Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva 
Melo, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, 
Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Emílio de 
Moraes Falcão Neto, Everson Batista de Oliveira, Francisco José Costa Araújo, Francisco 
Rogério de Carvalho Souza, Giani Maria de Lira Oliveira, Hermínio Filomeno da Silva Neto, 
Ivaldo Xavier da Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos Pacheco dos Santos, José 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira 
Santos, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Mailson 
da Silva Neto, Marcílio José Bezerra Cunha, Márcio Cavalcanti Lins, Milton da Costa Pinto 
Júnior, Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Rildo 
Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Romilde Almeida de Oliveira, Rômulo 
Fernando Teixeira Vilela e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se.  
 

Recife-PE, 07 de novembro de 2018. 
 

 
Eng. Civil e Seg. do Trab. Fernando Antonio Beltrão Lapenda 

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência 


