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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.915, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia dezenove de maio de dois 
mil e vinte e um, por videoconferência. 

 
 

Aos dezenove dias do mês de maio, do ano de dois mil e 1 
um, às dezenove horas e dez minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.915, por 3 
videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, 4 
com respaldo na Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, expedida ad referendum do 5 
Plenário, que aprovou a realização de Plenárias extraordinárias e ordinárias virtuais, em 6 
razão da calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo 7 
Coronavírus (COVID-19). Presentes os Conselheiros: André da Silva Melo, Antônio da 8 
Cunha Cavalcante Neto, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Henrique de Oliveira Lagos, 9 
Bruno Marinho Calado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, 10 
Cláudia Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa 11 
de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Felipe 12 
Rodrigo de Carvalho Rabelo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Giani de Barros 13 
Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza 14 
Leite, Jarbas Morant Vieira, José Carlos da Silva Oliveira, José Jeferson do Rego Silva, 15 
José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, 16 
Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antônio Muniz Maciel, Marcos José Chaprão, 17 
Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, 18 
Ricardo Pereira Guedes, Ronaldo Borin, Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Havendo quórum 19 
regulamentar, mínimo 26 (vinte e seis) representações, atendendo ao Art. 20 do Regimento 20 
do Crea-PE, o Senhor 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de 21 
Carvalho Freire, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.915. 2. Comunicados 22 
de licença. A 1ª Diretora-Administrativa, Giani de Barros Camara Valeriano, procedeu à 23 
leitura das licenças dos conselheiros impossibilitados de comparecer à sessão: Alexandre 24 
José Guimarães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, Clóvis Arruda d’Anunciação, 25 
Eli Andrade da Silva (12/02 a 12/08/2021), Everson Batista de Oliveira, Jayme Gonçalves 26 
dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da Paixão (08/02 a 31/05/2021), Jorge Wanderley Souto 27 
Ferreira, Ivaldo Xavier da Silva (03/02 a 28/07/2021), Stênio de Coura Cuentro e Roseanne 28 
Maria Leão Pereira de Araújo. 3. Apreciação e aprovação de Atas das Sessões Plenárias: 29 
3.1. Sessão Ordinária nº 1.912, realizada em 14/04/2021. A ata em pauta, previamente 30 
encaminhada para análise dos Conselheiros, foi posta em discussão e, não havendo pedido 31 
de correção ou destaque, foi encaminhada à votação sendo aprovada com 25 (vinte e cinco) 32 
votos. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Emanuel Araújo Silva e Francisco Rogério 33 
Carvalho de Souza. 3.2. Sessão Extraordinária nº 1.913, realizada em 22/04/2021. A ata em 34 
pauta, previamente encaminhada para análise dos Conselheiros, foi posta em discussão e, 35 
não havendo pedido de correção ou destaque, a mesma foi encaminhada à votação sendo 36 
aprovada com 25 (vinte e cinco) votos. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Emanuel 37 
Araújo Silva e Francisco Rogério Carvalho de Souza. 4. Ordem do Dia: Neste momento, o 38 
Senhor Presidente solicitou ao apoio o bloqueio da sala virtual sendo permitida apenas a 39 
presença dos conselheiros, bem como, a interrupção da transmissão pelo youtube, tendo 40 
em vista que, os itens 4.1. e 4.2. tratam de processos éticos disciplinares, ou seja, matéria 41 
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restrita. 4.1. Protocolo: 200.104.891/2019. Requerente: MPT - Gerência Regional do 42 
Trabalho e Emprego em Caruaru. Assunto: Processo Ético disciplinar. Relator: Conselheiro 43 
Marco Antônio Muniz Maciel. Relator em pedido de vista: Conselheiro Bruno Marinho 44 
Calado. O Senhor Relator em pedido de vista inicialmente pediu licença ao Plenário para 45 
proceder à leitura de todo o processo, com a finalidade de trazer maior compreensão para 46 
todos e, assim procedeu o qual foi composto pela denúncia, depoimentos, decisão da 47 
CEEMMQ, recurso ao Plenário. Em seguida, apresentou o seguinte relatório: “1.0. 48 
RELATÓRIO: O Processo deu início após Relatório de Inspeção do Trabalho de nº 49 
018/2018, em face ao desabamento de uma estrutura metálica que ocorreu no Município de 50 
Sertânia/PE. Na ocorrência deste fato, a professora municipal, Sra. Aldenice Lúcio da Silva 51 
veio a óbito e, também, causou ferimento em outro funcionário. A estrutura em questão, 52 
composta de gride de 4m x 5m para sustentação de LED, oportunamente instalada em 53 
decorrência de evento municipal denominado “Formação/Capacitação/2018 de Professores 54 
da Rede Municipal de Ensino de Sertânia-PE”, em 15/02/2018 na quadra esportiva da 55 
Escola Municipal Etelvino Lins. Em Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de nº 56 
PE20180235834, datada de 21/02/2018 (fl. 03), o Eng. Mecânico C. R. S., CREA 42.206-57 
PE, RNP n. 1807913406, se apresenta como responsável técnico pela instalação e 58 
desmontagem da estrutura, sob a contratação da empresa W.N.Q. de Brito 59 
Empreendimentos, e emitida contra a Prefeitura Municipal de Sertânia-PE. No dia 16 de 60 
fevereiro de 2018, um dia após o acidente, houve uma diligência do CREA-PE onde, 61 
oportunamente, autuou a empresa W.N.Q. de B. Empreendimentos por infração ao Artigo 62 
1º da Lei de nº 6.496/77, registro de Anotação de Responsabilidade Técnica fora do prazo. 63 
Em 03 de abril de 2019 a CEEMMQ, por decisão UNÂNIME, acatou a denúncia ética 64 
profissional em desfavor do Eng. Mecânico C.R.S., encaminhando o Processo para a 65 
Comissão de Ética Profissional. Em consequência do encaminhamento, o denunciante e 66 
chefe da Fiscalização da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Caruaru, Sr. 67 
Francisco Reginaldo Rodrigues, e o denunciado, Eng. Mecânico C.R.S., foram informados 68 
da decisão. Em 02 de outubro de 2019 a Comissão de Ética Profissional – CEP convocou 69 
as Partes para audiência de instrução, sendo ambas datadas de 06 de novembro de 2019. 70 
Sendo o denunciante às 14:30 horas, e o denunciado às 16:30 horas. Em Ofício GRTb nº 71 
212/2019, o denunciante informou a impossibilidade de comparecimento devido à 72 
necessidade de comunicação prévia com 15 (quinze) dias, a fim de poder viabilizar a 73 
logística necessária (fl. 40), o que foi prontamente acatado e feita uma nova convocação 74 
para as 15:00 horas do dia 27 de novembro de 2019 e, conforme Ofício GRTb nº 212/2019 75 
(fl. 77) o denunciante informa novamente a impossibilidade de comparecimento em face a 76 
agenda profissional. Assim, a Comissão de Ética Profissional decidiu dar continuidade ao 77 
Processo sem a necessidade de ouvir o denunciante. Em referência ao depoimento do 78 
denunciado em 06/11/2019 (fl. 41), foi relatado pela Comissão de Ética Profisional: a) O 79 
depoente afirma que trabalha na Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira – PE, no 80 
cargo de Secretário Adjunto de Infraestrutura; b) O depoente afirma que no momento do 81 
acidente não estava no local. E, antes da data de ocorrência do acidente estava acontecendo 82 
na quadra da escola o Carnaval, encerrando no dia 14/02/2018. Sendo após a conclusão do 83 
evento festivo iniciada a montagem da estrutura para evento no dia 15/02/2018, no mesmo 84 
local; c) O depoente afirma que não acompanhou a sindicância, sendo esta acompanhada 85 
pelo proprietário da empresa contratada (W.N.Q. de B. Empreendimentos); d) 86 
Oportunamente, quando questionado se era verdadeira a imputação feita, o depoente relata: 87 
“Eu tenho conhecimento que a estrutura tombou e através do proprietário da empresa, Sr. 88 
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Wagner, fui informado de todo processo civil. A causa que a polícia chegou foi que 89 
aconteceu um vento fortuito que resultou nesse tombamento. Nós não acompanhamos a 90 
realização do evento, só recomentamos aos coordenadores do evento a instrução da 91 
distância regulamentar e para não ficarem próximos. Que não é normal ficar alguém 92 
acompanhando o evento. Essa mesma estrutura já foi instalada outras vezes dessa mesma 93 
forma, sem problemas, só que em outros ambientes.” e) Quando questionado se haveria 94 
algo que pudesse ser feito para ser evitado o fato, o depoente relatou: “O ambiente era 95 
propício e historicamente nunca aconteceu uma ventania naquelas dimensões tendo 96 
acarretado o tombamento da estrutura. A única coisa era sinalizar para que as pessoas não 97 
se aproximassem muito do local. Nós agora colocamos a base do Grid como “pé de 98 
galinha” e com isolamento físico.” f) Quando questionado se a estrutura do Grid era 99 
parafusada ou estaiada, o depoente relatou: Não, uma vez que não tinha como realizar 100 
dessa forma nesse local que é uma quadra coberta, não tinha necessidade e não poderia 101 
furar a quadra para aparafusar.” g) O depoente afirma que a Anotação de Responsabilidade 102 
Técnica (A.R.T.) foi emitida em 14/02/2018 e assinada no dia 17/02/2018; h) Quando 103 
questionado sobre o acompanhamento da montagem da estrutura e oportuna inspeção após 104 
a montagem, o depoente relatou: “Essa montagem exatamente eu não acompanhei, foi a 105 
equipe, uma vez que foi uma solicitação de emergência (terça-feira de carnaval).” i) 106 
Quando questionado sobre ao que poderia se atribuir a causa do desabamento, o depoente 107 
relatou: “Foi um vento extraordinário que aconteceu, que nunca havia acontecido dessa 108 
forma lá no local, tombou a estrutura e ainda arrancou as telhas da quadra.” j) Quando 109 
questionado sobre a presença no local do responsável pelo acompanhamento das 110 
instalações do equipamento, o depoente relatou: “Como nós moramos em Afogados da 111 
Ingazeira, dependendo do prazo e da distância, a equipe monta a estrutura e fica para voltar 112 
com o equipamento após a desmontagem.” k) Ainda questionado sobre a presença de 113 
algum técnico acompanhando a instalação, o depoente relatou: “Não, só pelos montadores 114 
até terminar o evento. Será recomendado uma interação maior durante o evento caso 115 
estejam presentes. Nesse caso específico, não ficou ninguém no local, devido a distância 116 
que era pouca e por ser época de Carnaval.” l) Por fim, o depoente menciona que irá 117 
anexar sete documentos, incluindo registro fotográfico. Em Ofício 01/2019, datado de 06 118 
de novembro de 2019, o Eng. Mecânico C. R. S., conforme afirmado em depoimento, faz o 119 
anexo dos documentos citados, composto por ARTs de serviços de serviços similares, fotos 120 
da quadra local do evento, e seu relato próprio devidamente assinado. No Ofício em 121 
questão é ressaltada sua formação, sua experiência profissional, iniciada em 1971 no 122 
Grupo Gerdau, e a partir de 2007 iniciado a vida profissional na Gestão Pública como 123 
Secretário de Infraestrutura. Ressalta ainda que existe uma apuração policial que 124 
demonstra “CLARAMENTE”, não haver qualquer elemento técnico que desabone sua 125 
conduta ou erro técnico que tenha motivado a fatalidade do ocorrido. Ainda em seu Ofício, 126 
o Eng. Mecânico C. R. S. afirma ser o responsável técnico da empresa W.N.Q. de B. 127 
Empreendimentos, desde 2014 a 2019, e que foram montados o Grid de alumínio 4,0m x 128 
5,0m, composto de 12 painéis de 15kg cada, totalizando 180kg, com peso total da estrutura 129 
de 1.212 kg, em algumas cidades, oportunamente relatadas. Afirmando que esteve e 130 
verificou todos os parâmetros de técnicos de carga e capacidade das montagens, sem 131 
margem para incrementos ou fenômenos naturais que fogem a margem de segurança. 132 
Continuando, se faz a confirmação do local de instalação da estrutura como sendo uma 133 
quadra esportiva coberta, sendo esta isenta de fenômenos naturais, como ventanias, tendo 134 
arrancado parte do telhado. Por fim, ainda relatado no Ofício, é afirmado que foi 135 
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recomendado o afastamento a 7,0 m da estrutura, sendo que a vítima não teria seguido a 136 
orientação, ignorando a disposição das cadeiras, tendo ela aproximado da estrutura. Ainda, 137 
afirma que após a ocorrência do fato foram feitas modificações no Grid para utilização em 138 
ambientes fechados, aumentando a área de apoio da estrutura e, desenvolvendo sinalização 139 
física (cones).” Foto 01: Foto anexada pelo denunciado em Ofício 01/2019 (encontra-se no 140 
original). Após análise dos fatos, em 11/12/2019, a Comissão de Ética Profissional 141 
concluiu que o Eng. Mecânico C.R.S. infringiu o Código de Ética Profissional, conforme 142 
Resolução 1.002/2002, em seu Artigo 10, inciso III, Alínea “e”, que diz: Descuidar com as 143 
medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação. Assim, a Comissão de 144 
Ética Profissional, ressaltou que as infrações estão sujeitas às penalidades no Artigo 72 da 145 
Lei 5.194/66, abaixo transcrita: Art. 72. As penas de advertência reservada e de censura 146 
pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de 147 
Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das Câmaras 148 
Especializadas. A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica Metalúrgica e Química, 149 
em 18/11/2020 procedeu o julgamento do fato e concluiu, por unanimidade, por aplicar a 150 
pena de Censura Pública por um período de 02 (dois) anos. 2.0. RECURSO: Em 151 
documento datado de 05 de fevereiro de 2021 (fls. 104 a 106), através de e-mail, titulado 152 
de “Apresentação de Recurso da Decisão”, o Eng. Mecânico C. R. S. descreve novamente 153 
informações sobre o fato ocorrido. No primeiro item descrito, referindo-se a montagem, o 154 
denunciado anexa uma imagem (foto) onde demonstra um Grid com dimensões 4,0m x 155 
4,0m, justificando que seu tamanho foi reduzido. Reafirma as cargas que correspondem ao 156 
peso da estrutura, conforme relatou em depoimento. Relata que, “montagem efetuada por 3 157 
pessoas experientes que inclusive montam, acompanham o evento e desmontam, além da 158 
fiscalização da execução da montagem pelo engenheiro responsável.”  Relata ainda a 159 
impossibilidade de executar a fixação da estrutura por estaiamento na estrutura da coberta, 160 
podendo causar o desastre maior, pois arrastaria a estrutura da coberta. Descrevendo ainda 161 
que oportunamente foi delimitada uma área de 7,0m em frente ao painel que não poderia 162 
ter sido usada e que a coordenação do evento não respeitou esse espaço, permitindo sua 163 
utilização. E, justificando o ocorrido devido a um “FENÔMENO NATURAL 164 
VENDAVAL”, como causador do acidente. No segundo item, o denunciado reafirma a 165 
responsabilidade técnica citando a devida A.R.T. Por fim, no terceiro item do documento, o 166 
denunciado reafirma seu histórico profissional, descrevendo seu início de carreira, 167 
afirmando seus trabalhos na Gestão Pública, descrevendo ter sempre prestado seus serviços 168 
com zelo como determina o Código de Ética, descrevendo que a penalidade imposta pelo 169 
Conselho o condiciona a um profissional inexperiente ou de início de carreira. Assim 170 
solicitando a revisão do caso. 3.0. PARECER: Após analisar todas as informações 171 
anexadas ao Processo, sempre apenas ao que está descrito em suas 108 folhas, sem buscar 172 
nenhum juízo de causa por nenhuma Parte envolvida, submeto ao Plenário: Considerando 173 
que o fato ocorrido trouxe a óbito a Sra. Aldenice Lúcio da Silva, oriundo do desabamento 174 
de uma estrutura metálica de Grid com 1.212 kg, quando da participação em evento 175 
Municipal de Capacitação Profissional; Considerando que o Eng. Mecânico C. R. S. é 176 
responsável técnico da empresa W.N.Q. de B. Empreendimentos, e reconhece a Anotação 177 
de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de nº PE20180235834, de sua autoria; Considerando 178 
que em seu depoimento, em resposta ao quesito 11, o denunciado afirma não estar presente 179 
ao local da montagem, justificando o fato à festas de Carnaval; Considerando que em seu 180 
depoimento, em resposta ao quesito 13, o denunciado afirma não ter acompanhado a 181 
sindicância, justificando a presença do proprietário da empresa contratada; Considerando 182 
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que em seu depoimento, em resposta ao quesito 14, o depoente afirma que a Polícia chegou 183 
à conclusão de que o causador do desabamento fora um vento fortuito, sem documentos 184 
que comprovem o fato; Considerando que em seu depoimento, em resposta ao quesito 14, 185 
o depoente afirma que não acompanhou o evento e fez orientações aos coordenadores do 186 
evento, sem registros comprovados; Considerando que em seu depoimento, em resposta ao 187 
quesito 15, o depoente afirma que após o fato ocorrido foram alteradas as condições de 188 
apoio do Grid utilizado, reconhecendo falhas na estrutura de suporte; Considerando que em 189 
seu depoimento, em resposta ao quesito 16, o depoente afirma que não tinha necessidade 190 
de fixação do Grid com parafusos para não danificar o piso da quadra; Considerando que 191 
em seu depoimento, em resposta ao quesito 18, o depoente afirma que não acompanhou a 192 
execução da montagem, justificando ser terça-feira de Carnaval; Considerando que em seu 193 
depoimento, em resposta ao quesito 19, o depoente afirma que a causa do desabamento se 194 
deu por um vento extraordinário, que nunca tinha acontecido, causando a queda da 195 
estrutura e arrancamento de telhas, sem documentos comprovando o fato; Considerando 196 
que em seu depoimento, em resposta ao quesito 21, o depoente afirma que reside em 197 
Afogados da Ingazeira, distante da cidade de Sertânia em 65 km 198 
(www.distanciaentrecidades.com); Considerando que no Processo não existem arquivos ou 199 
registros que comprovem o fato da existência da ventania relatada que justifique o fato; 200 
Considerando que abaixo, é anexada informação meteorológica fornecida a este Relator 201 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), através de orientações relatadas por e-202 
mail, para a cidade mais próxima com estação de medição; Região: NE. Uf: PE. Estação: 203 
Caruaru. Código (WMO): A341. Latitude: -8,2361111. Longitude: -35,98583333. Altitude: 204 
550.  (Dados apresentados na sequência das medições) Data/Hora/(UTC)/Vento/Rajada 205 
máxima(M/S)/Vento, Velocidade Horaria (M/S): 15/02/2018: 00:00 - 2,9 - 1,4; 15/02/2018: 206 
01:00 - 4,4 - 2,2; 15/02/2018: 02:00 - 3,8 - 1,2; 15/02/2018: 03:00 - 3,1 1,3; 15/02/2018: 207 
04:00 - 2,7 -1,3; 15/02/2018: 05:00 - 2,2 - 1,1; 15/02/2018: 06:00 - 2,8 - 1,3; 15/02/2018: 208 
07:00 - 2,51 - 15/02/2018: 08:00 - 1,5 - 0,6; 15/02/2018: 09:00  - 1,4 - 0,3; 15/02/2018: 209 
10:00 - 3,9 - 2,4; 15/02/2018: 11:00 - 4,9 - 2,9; 15/02/2018: 12:00 - 7,8 - 2,6; 15/02/2018: 210 
13:00- 6,8 - 4,2. 15/02/2018: 14:00 - 6,8 - 2,1; 15/02/2018: 15:00 - 10,2 - 6,2;15/02/2018: 211 
16:00 - 9,3 - 3,7; 15/02/2018: 17:00 - 7,1 - 3; 15/02/2018: 18:00 - 7,6 - 1,3; 15/02/2018: 212 
19:00 - 7,7 - 3,5; 15/02/2018: 20:00 - 8,1 - 4,1; 15/02/2018: 21:00 - 7,5 - 3,2; 15/02/2018: 213 
22:00 - 5,8 - 1,9; 15/02/2018: 23:00 - 6,6 - 3,7; Considerando que conforme a NBR 6123 – 214 
Forças devida ao vento em edificações, em seu item 5 (velocidade característica do vento), 215 
para a Região Nordeste é considerada a velocidade limite de 30 m/s, conforme mapa; 216 
Imagem 01: Recorte mapa de vento NBR 6123 (constante do original); Considerando que 217 
em nenhum horário do dia foram registrados pelo INMET velocidades de vento que 218 
superem as velocidades limites estabelecidas por Norma, descaracterizando “vendaval”; 219 
Considerando que não foram demonstrados no Processo nenhuma memória de cálculos que 220 
assegure a segurança da estrutura instalada; Considerando que a Câmara de Engenharia 221 
Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ concluiu por unanimidade que o 222 
profissional feriu o Código de Ética; Considerando que o profissional infringiu o Código 223 
de Ética Profissional, conforme Resolução 1.002/2002, em seu Artigo 10, inciso III, Alínea 224 
“e” e, devido à gravidade do fato ocorrido, devido às contradições relatadas pelo 225 
denunciado quanto aos dois documentos por ele anexado e, pelo seu depoimento, voto pela 226 
manutenção da punição definida pela CEEMMQ quanto a CENSURA PÚBLICA, por um 227 
período de 02 (dois) anos ao profissional Eng. Mecânico C. R. S.” Fez uso da palavra o 228 
Conselheiro Jarbas Morant Vieira que iniciou elogiando o relator pela apresentação 229 
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concisa, porém detalhada e bem fundamentada, ressaltando a ocorrência grave de um óbito 230 
e que o Crea-PE não pode observar o fato como apenas um  acidente causado pelo vento. O 231 
Senhor Presidente encaminhou a matéria à discussão a qual teve os seguintes 232 
pronunciamentos: Conselheiro Jarbas Morant Vieira inicialmente parabenizou o relator 233 
pela apresentação concisa, detalhada e bem fundamentada, ressaltando a gravidade do fato 234 
ocorrido, resultando em uma morte. Em sua opinião a penalidade estipulada pela 235 
CEEMMQ foi branda e declarou: “Não podemos ignorar fato tão sério em que um 236 
engenheiro negligenciou suas funções vindo uma pessoa a óbito” e concluiu dizendo que 237 
acompanha o voto do relator. Conselheiro Severino Gomes Moraes Filho ratificou as 238 
palavras do Conselheiro Jarbas Morant e fez alguns questionamentos solicitando 239 
esclarecimento: quais as consequências da censura pública, por dois anos para o 240 
profissional; se, em achando a pena muito branda, o plenário poderia sugerir pena mais 241 
severa e se a decisão do plenário pesaria no processo civil. O Presidente solicitou o 242 
pronunciamento do advogado do Crea-PE e, enquanto aguardavam sua fala, o Conselheiro 243 
Nilson Oliveira de Almeida, o qual foi o relator na primeira instância, na CEEMMQ, 244 
informou que por ocasião da apreciação do referido processo, em discussão com seus 245 
pares, alguns achavam que a penalidade poderia ser mais branda, porém devido ao fato de 246 
ter ocorrido uma morte e pela responsabilidade perante a sociedade e ao Ministério Público 247 
decidiram pela penalidade de censura pública, por dois anos, sendo esta a penalidade maior 248 
a ser imposta. Em seguida foi informado pelo apoio ter havido problemas com a conexão 249 
do advogado, o qual ficou impossibilitado de fornecer os esclarecimentos. O Conselheiro 250 
Francisco Rogério Carvalho de Souza contribuiu informando que a penalidade será 251 
publicada e constará do registro nacional do profissional. Como uma questão de ordem, a 252 
Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano fez a leitura do artigo parágrafo segundo do 253 
artigo 52, da Resolução 1.004/2003: “§ 2º A censura pública, anotada nos assentamentos 254 
do profissional, será efetivada por meio de edital afixado no quadro de avisos nas 255 
inspetorias, na sede do Crea onde estiver inscrito o profissional, divulgação em publicação 256 
do Crea ou em jornal de circulação na jurisdição, ou no diário oficial do estado ou outro 257 
meio, economicamente aceitável, que amplie as possibilidades de conhecimento da 258 
sociedade”. Complementando a Conselheira Eloisa Basto Amorim de Morais informou que 259 
durante o período de dois anos as certidões do profissional serão positivas. O Conselheiro 260 
Marcos Antonio Muniz Maciel, para dirimir qualquer dúvida informou que, de acordo com 261 
a Lei nº 5.194/66, as penalidades de Advertência Reservada e Censura Pública são as 262 
únicas para infração ao Código de Ética Profissional, existindo outras punições para outros 263 
tipos de infrações. Por fim, parabenizou o Conselheiro Bruno Marinho pelo relatório bem 264 
elaborado. O Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza ainda levantou a dúvida 265 
da frequência da publicação sendo-lhe explicado de que a publicação em jornal de grande 266 
circulação é única, nos quadros de avisos e no site, na aba da Comissão de Ética é 267 
permanente. Em seguida, falou o Conselheiro Jurandir Pereira Liberal, membro da 268 
Comissão de Ética do Crea-PE, que, primeiramente teceu elogios ao relatório apresentada e 269 
concitou a todos os conselheiros a leitura detalhada do código de ética profissional e 270 
legislação relativa ao assunto, para facilitar a análise de tais processos. Informou que a 271 
comissão vem discutido quanto â necessidade de levar estes conhecimentos as 272 
universidades para que os futuros profissionais tenham o código de ética como parâmetro 273 
de suas atividades, sendo uma forma de educar e valorizar os mesmos. Em uma segunda 274 
fala, o Conselheiro Jarbas Morant Vieira diz compreender os esclarecimentos, porém, em 275 
seu entendimento essa é uma pena muito branda para um caso que teve a perda de uma 276 
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vida e que caberia, no mínimo, a cassação da carteira por dois anos, por ser uma 277 
negligência grave. O Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel diz concordar com o 278 
posicionamento do Conselheiros Jarbas Morant de que a vida não tem preço, porém não se 279 
pode extrapolar a legislação e quanto à morte, deve estar correndo um processo penal 280 
contra o profissional. Acrescentou que havendo morte abre-se um inquérito policial que vai 281 
para o Ministério Público e para a justiça e responderá pelo código penal. Portanto, o Crea 282 
não poderá imputar uma penalidade que não consta da legislação. Para concluir a discussão 283 
o relator em pedido de vista fez suas considerações finais concluindo que o processo ético 284 
foi enquadrado na penalidade máxima dentro da legislação. Submetido à votação, o 285 
relatório foi aprovado com 28 (vinte e oito) votos. Houve 03 (três) abstenções dos 286 
Conselheiros Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Marcos Antonio Muniz Maciel e 287 
Ronaldo Borin. 4.2. Protocolo: 200100070/2019. Requerente: Poder Judiciário - 7ª Vara 288 
Federal.  Assunto: Processo Ético disciplinar.  Relator: Conselheira Giani de Barros 289 
Câmara Valeriano. O Senhor Presidente solicitou a entrada na sala do advogado e do 290 
denunciado pertinente ao processo. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório e 291 
voto: “CRONOLOGIA DOS FATOS: TOMO I. Em 29/09/2016, foi proferido despacho 292 
pelo MM Juízo nomeando o engenheiro Marcos Antônio Silva do Nascimento como perito 293 
no processo nº 0016710-70.2008.4.05.8300 por destituição de João Bosco Gomes Pedrosa; 294 
Assunto: Trata-se de queixa noticiada pela 7ª Vara Federal da Justiça Federal de Primeira 295 
Instância – PE, em desfavor do engenheiro agrônomo Marcos Antônio Silva do 296 
Nascimento, encaminhada através do Ofício nº 0007.000262-8/2018, datado de 297 
18/09/2018, recebido pelo Crea – PE em 27/09/2018, sob o protocolo nº 200100070/2019 298 
de 26/02/2019. Em 11/11/2016, foi emitida a 1ª notificação intimando o perito a se 299 
manifestar sobre o aceite da tarefa, bem como informar o valor referente aos honorários 300 
periciais, no prazo de 10 (dez) dias contados após a devida ciência; Em 22/11/2016, o 301 
perito aceitou a tarefa e informou ao juízo o valor referente aos honorários periciais; Em 302 
29/11/2016, o perito tomou ciência do despacho exarado pelo juízo, no qual foi intimado a 303 
indicar dia e horário para início dos trabalhos (sem prazo para manifestação); Em 304 
20/12/2016, o perito indicou o dia 07/02/2017 às 8h30 no edifício da Justiça Federal, no 305 
bairro do Jiquiá para início dos trabalhos junto às partes e requereu ao juízo, a antecipação 306 
de 50% do valor dos honorários periciais, sendo deferido em 13/01/2017, junto com a 307 
comunicação às partes envolvidas sobre o início dos trabalhos periciais. Tudo publicado no 308 
Diário Oficial eletrônico em 17/01/2017; Em 21/02/2017 ocorreu o depósito na conta 309 
indicada pelo perito do valor referente a 50% dos honorários periciais; Passados 80 310 
(oitenta) dias, em 11/05/2017, foi exarado despacho do MM Juízo intimando o perito a 311 
apresentar laudo resultante dos trabalhos num prazo de 10 (dez) dias contados do 312 
recebimento da intimação entregue por Oficial de Justiça, cuja ciência ocorreu no dia 313 
06/06/2017. Aí já haviam decorridos 120 (cento e vinte) dias após a data proposta para 314 
início dos trabalhos periciais (07/02/2017); Em 21/09/2017, consta despacho no processo 315 
informando que até aquela data, o perito não havia entregado o laudo pericial; Em 316 
13/10/2017, foi emitida a 2ª (segunda) intimação ao perito para a entrega do laudo num 317 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir da ciência por parte do destinatário - contamos 318 
mais 126 (cento e vinte e seis) dias. Logo, decorridos 246 (duzentos e quarenta e seis) dias 319 
após a data proposta para início dos trabalhos (07/02/2017); Em 16/02/2018, o engenheiro 320 
Marcos Antonio Silva do Nascimento faz a entrega do laudo contendo 80 (oitenta) páginas, 321 
inclusive anexos, ou seja, cerca de 380 (trezentos e oitenta) dias após a data proposta para 322 
início dos trabalhos (07/02/2017); Entre 13/04/2018 e 04/06/2018, período em que foram 323 
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feitas as manifestações, contestações e pedidos de esclarecimentos pelas as partes 324 
envolvidas no processo; Em 14/06/2018, foi proferido despacho pelo MM Juízo intimando 325 
o perito a se manifestar sobre os pedidos de esclarecimentos num prazo de 15 (quinze) dias 326 
– NÃO IDENTIFIQUEI A DATA DA CIÊNCIA AO PERITO; Em 25/06/2018, o perito 327 
retira os autos para análise e posicionamento, devolvendo-o 34 (trinta e quatro) dias depois 328 
sem nenhuma informação; Em 06/08/2018, foi proferido despacho pelo MM Juízo 329 
intimando o perito a se manifestar sobre os pedidos de esclarecimentos num prazo de 10 330 
(dez) dias e que o CREA – PE seria noticiado – ciência ocorrida em 16/08/2018. 331 
Decorridos 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias após a data proposta para início dos 332 
trabalhos (07/02/2017); Em 27/09/2018, o CREA – PE recebe o ofício, sendo o processo 333 
iniciado pela Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, a qual solicita cópia dos autos 334 
para proceder à análise. TOMO II. O Laudo Complementar foi entregue pelo denunciado 335 
em 08/01/2019, contendo 24 (vinte e quatro) páginas e anexos, passados cerca de 370 336 
(trezentos e setenta) dias após ser notificado/intimado pelo juízo em 14/06/2018. 337 
Decorridos 925 (novecentos e vinte e cinco) dias após a data proposta para início dos 338 
trabalhos (07/02/2017); Em 30/01/2019 o processo foi distribuído para análise e parecer 339 
por membro representante da CEAG do Crea – PE; Em 28/02/2019, a notícia foi acatada 340 
como “denúncia” pela CEAG e posterior envio da mesma para a Comissão de Ética 341 
Profissional para instrução, conforme Decisão PL nº 017/2019 – CEAG/PE (fl. 336); Em 342 
15/03/2019, foram elaborados e enviados os Ofícios nº 006/2019 e 007/2019, dando 343 
ciência ao profissional e a 7ª Vara sobre a abertura de processo ÉTICO DISCIPLINAR, 344 
sendo concedidas as partes um prazo de 10 (dez) dias para manifestação (fls. 337 e 338). 345 
Ambas receberam a comunicação no dia 21/03/2019 (fls. 339 e 340); Em 1º/04/2019, o 346 
processo seguiu para a Comissão de Ética Profissional – CEP do Crea – PE, para instrução 347 
e parecer (fl. 341); Em 19/04/2019, o denunciado enviou e-mail contendo sua defesa (fls. 348 
342 a 370); Em 24/04/2019, a CEP distribuiu o processo para instrução, análise e parecer 349 
(fl. 371). O membro relator da CEP, em 29/05/2019 solicita editar os ofícios nº 008/2019 e 350 
009/2019, intimando as partes para depoimentos a serem realizados no dia 27/06/2019 às 351 
15h e às 16h, além de 15 (quinze) dias para a indicação de testemunhas (fls. 374 a 377); 352 
Em seu Termo de Inquirição, o representante da 7ª Vara limitou-se a relatar a cronologia do 353 
processo em tramitação, sem nada acrescentar (fls. 378 a 387); “O denunciado, em seu 354 
Termo de Inquirição não se abstém da culpa no tocante ao descumprimento dos prazos a 355 
ele dado, citando o Novo Código de Processo Civil (fls. 388 a 398). Que os prazos são 356 
muito curtos, dada a complexidade do trabalho a ser realizado. Que não dispõe de auxiliar 357 
para realizar as tarefas, inclusive deslocamentos, pesquisas, etc. Que teve um familiar com 358 
problemas de saúde.” Palavras do denunciado. TOMO III. Em 24/07/2019, o conselheiro 359 
relator da CEP, emitiu parecer que foi aprovado por unanimidade o qual sugere a aplicação 360 
de penalidade tendo em vista o descumprimento do Título 5 Dos Deveres - Artigo 9º - No 361 
exercício da profissão são deveres do profissional: II – ante à profissão: a) identificar-se e 362 
dedicar-se com zelo à profissão, cuja punição está prevista no artigo 72 da Lei 5.194/66, ou 363 
seja, ADVERTÊNCIA RESERVADA, conforme Deliberação nº 005/2019 – CEP/PE (fls. 364 
401 e 402); Em 22/08/2019 o processo retornou a CEAG – PE para sua continuidade. Em 365 
09/10/2019 foi designado conselheiro relator para proceder análise e emitir voto; Em 366 
06/11/2019 o relator apresentou parecer e voto fundamentado, no qual resultou a Decisão 367 
PL nº 108/2019 da CEAG – PE, que por unanimidade aprovou a penalidade a ser imputada 368 
ao denunciado de CENSURA PÚBLICA pelo período de 01 (um) ano (fls. 407 e 408). 369 
Sendo emitidos os Ofícios nº 023/2019 e 024/2019, comunicando às partes o que foi 370 
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decido, sendo facultado o prazo de 60 (dias) para manifestação e/ou contestação; Em 371 
10/12/2019, o denunciado requereu via mensagem eletrônica, cópias de partes do processo 372 
para ajudar a elaborar seu pedido de reconsideração, sendo o pedido complementado em 373 
11/12/2019 e 12/12/2019; Em 20/01/2020, o profissional protocolou tempestivamente, 374 
recurso ao Plenário do Crea – PE, no qual informa que nesta data ainda figura como perito 375 
no processo junto a 7ª Vara, e que já foram entregues mais 02 (dois) laudos 376 
complementares em 25/07/2019 e 04/12/2019 (fl. 425); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 377 
Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 – Regula o exercício das profissões de 378 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, e suas 379 
alterações; Lei Federal nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999 - Regula o processo 380 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; Lei Federal nº 13.105 de 16 381 
de março de 2015 – Institui o Novo Código de Processo Civil; Resolução Confea  nº 1.002 382 
de 26 de novembro de 2002 - Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da 383 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e dá outras 384 
providências; Resolução Confea nº 1.004 de 27 de junho de 2003 - Aprova o Regulamento 385 
para a Condução do Processo Ético Disciplinar. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES: 1. Vale 386 
ressaltar que concluída a fase de oitiva das partes, ocorrida em 27/06/2019, à denunciante 387 
silenciou, ou seja, não houve resposta ao ofício nº 024/2019 (fls. 378 a 387); 2. O 388 
denunciado reconheceu seu DELEIXO ao não solicitar dilação de prazo para entrega dos 389 
laudos, visto que era conhecedor da complexidade do trabalho que foi aceito; 3. O rocesso 390 
seguiu sua tramitação, ou seja, não houve “prejuízo” no andamento da peça, já que o MM 391 
Juízo não destituiu o perito e tampouco o intimou a devolver a antecipação de 50% do 392 
valor pago a título de honorário pericial, ocorrido em 21/02/2017. Sendo o complemento 393 
requerido em 17/01/2020 (fl. 436); 4. Que o processo foi encaminhado ao Plenário no dia 394 
30/01/2020, estando pendente de distribuição, parecer e relato até o dia 25/03/2021 (fl. 395 
449); 5. De acordo com o artigo 465 do NCPC “O juiz nomeará perito especializado no 396 
objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”; 6. Já no artigo 466 397 
do NCPC “O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 398 
independentemente de termo de compromisso.”; 7. Por outro lado, no artigo 467 do NCPC 399 
“o perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.”; 8. Ainda no 400 
NCPC, art. 468. O perito pode ser substituído quando: “II - sem motivo legítimo, deixar de 401 
cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. § 1º No caso previsto no inciso II, o juiz 402 
comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa 403 
ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso 404 
no processo. (grifo nosso); § 2º O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, 405 
os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 406 
perito judicial pelo prazo de 05 (cinco) anos. § 3º Não ocorrendo à restituição voluntária de 407 
que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover 408 
execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com 409 
fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.”; 9. Por fim, no art. 476 410 
do NCPC. “Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do 411 
prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo 412 
originalmente fixado.”. (grifo nosso). VOTO. Após análise do processo, o qual possui 03 413 
(três) TOMOS com 450 (quatrocentas e cinquenta) folhas, contendo partes da peça que 414 
tramita na 7ª Vara, laudos, anexos, depoimentos, ofícios, defesas, etc. Entendo que o 415 
profissional ora denunciado foi displicente ao realizar sua tarefa de emitir laudo pericial, 416 
quanto ao cumprimento dos prazos que a ele foram dados pelo MM Juízo; Que o mesmo 417 
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reconhece seu descuido, o que me leva a inferir como ausência de zelo pelo trabalho, por 418 
sua imagem como perito e como engenheiro, visto que era conhecedor da complexidade da 419 
tarefa a ele atribuída; Que apesar desse descaso, o processo seguiu seu trâmite; Que mesmo 420 
com a prerrogativa de destituir o expert, além de intimá-lo a ressarcir o adiantamento dos 421 
honorários periciais, o MM Juízo não o fez. Assim sendo, voto para que seja aplicada ao 422 
denunciado a pena de ADVERTÊNCIA RESERVADA, na forma do artigo 52, § 1° da 423 
Resolução Confea nº 1.004/2003, este é o meu entendimento, salvo melhor juízo.” O 424 
Senhor Presidente, antes de encaminhar o assunto à discussão, questionou ao advogado do 425 
denunciado Sr. Rodrigo Pessoa de Mora, se o mesmo desejava se pronunciar nesse 426 
momento ao que foi respondido que antes, gostaria que o seu cliente pudesse falar. Em 427 
sendo solicitada a permissão ao Plenário e sendo acatado com apenas um voto contrário, 428 
este lhe concedeu uma fala de três minutos. Com a palavra, o Engenheiro M.A.N. fez as 429 
considerações, que transcrevemos a seguir: “Boa noite a todos colegas engenheiros! Com 430 
relação a questão do atraso - Primeiro quero informar que no dia em que eu agendei a 431 
visita de campo, nós não iniciamos o trabalho propriamente dito. Foi apenas feita uma 432 
reunião na polícia federal. As partes pediram para agendar um outro momento para fazer a 433 
visita de campo. Então isso foi acatado e agendamos para quinze dias depois. Com relação 434 
à questão do código de processo civil, ele dá vinte dias para a entrega dos laudos. Só que 435 
esses processos são, como vocês conhecem, eles são bastante extensos, têm muita 436 
documentação que precisa ser analisada. Uma outra coisa, que é uma dificuldade inerente 437 
do trabalho de perícia judicial, sobretudo de avaliação de perícia de imóveis rurais, é a 438 
questão da pesquisa de mercado, porque nós temos que visitar os imóveis, fazer a coleta de 439 
dados, levantar coordenadas geográficas, fazer registro fotográfico e então, tudo isso leva à 440 
dificuldades porque a gente não depende só de nós como profissional, mas depende de 441 
terceiros para fazer esse trabalho. Então, com isso, consequentemente, geram dificuldades 442 
no andamento do trabalho. Outra coisa que eu tive dificuldades, que eu já até elenquei lá 443 
no processo, foi a questão de que eu tive problema familiar: um tio meu, marido da minha 444 
tia, que eu fui criado lá durante vinte e cinco anos, teve problemas de saúde e ele passou 445 
mais de sessenta dias internado. Então eu como, praticamente filho, passei um bom tempo 446 
dormindo com ele no hospital, na UTI, então isso ai também me abalou muito, 447 
emocionalmente. Posteriormente, eu recebi a denúncia, inclusive, eu fiz uma defesa através 448 
de um e-mail, até porque eu entendia que, apesar de ter tido os atrasos nas entregas, que foi 449 
um erro meu não ter protocolado um pedido de aditamento de prazo. E, o que ocorreu 450 
depois que eu cumpri a entrega do laudo e do laudo complementar, está acostado ao meu 451 
processo disciplinar, que o diretor da vara, Sr. Sérgio, ele me elogia agradecendo por minha 452 
atenção e presteza. Posteriormente, o relator do processo, Clóvis Arruda d’Anunciação, 453 
engenheiro civil, ao ver esse e-mail que o diretor da vara mandou para mim, ele diz em sua 454 
conclusão que o Sr. Sérgio deveria ser consultado se o processo deveria seguir ou não, 455 
porque ele diz assim: ‘que a rigor esvazia o teor da denúncia.’ Aqui o diretor está me 456 
elogiando. Depois foi feita a oitiva e, para minha estranheza quando houve a oitiva, o Sr. 457 
Sérgio não foi perguntado sobre a questão que o Clóvis Arruda informou. Posteriormente, 458 
veio a minha oitiva e foi quando procurei um advogado para fazer a (defesa) da denúncia, 459 
porque com o parecer do Sr. Clóvis Arruda, eu entendi que o processo ia ser arquivado a 460 
partir do momento que eu passei a cumprir os meus prazos e cumprir o meu labor e o 461 
próprio diretor da vara estava elogiando o meu trabalho. A título de informação, informo a 462 
vocês que eu recebi a última parcela dos honorários, o ano passado. Não fui destituído do 463 
processo. Atualmente eu atuo, já fui nomeado em sessenta e dois processos da justiça 464 
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federal, em Palmares. Então, eu venho cumprindo o meu trabalho, como perito. Esse meu 465 
trabalho como engenheiro agrônomo é minha única fonte de renda. Eu, após vinte e cinco 466 
anos de formado, me formei na turma de 96, onde vinte e cinco a trinta pessoas se 467 
formaram, apenas quatro estão trabalhando como engenheiro agrônomo. Então, eu venho 468 
persistentemente trabalhando, acredito que honrando, houve esse problema obviamente, 469 
mas acredito que honrando como engenheiro agrônomo, porque nas varas onde venho 470 
atuando, na Vara Federal do Cabo, na Vara Federal de Palmares, eu tenho cumprido minha 471 
atividade. Inclusive, a título de informação para vocês, eu mandei ontem, por e-mail, 472 
informando que, nesse mesmo processo da Vara Federal de Recife, que é a 7ª Vara, tem um 473 
parecer do Ministério Público Federal que foi repassado para uma lista do Ministério 474 
Público da União, por uma engenheira agrônoma Daniela e ela concorda, o Ministério 475 
Público concorda com o meu laudo. Então isso é uma prova, inconteste, que o processo 476 
segue seu curso normal. Eu recebo meus honorários, não fui destituído do processo, não fui 477 
obrigado a devolver honorários. É isso o que eu queria colocar para vocês e que eu venho 478 
cumprindo, não só nessa, mas em outras varas federais, meu labor e atuando com 479 
engenheiro agrônomo. Desses sessenta e dois processos em que atuo em Palmares mais de 480 
trinta já saíram, já foram proferidas as sentenças. Vários processos em que atuo, processos 481 
de desapropriação do Incra, o Ministério Público Federal já analisou vários laudos meus e, 482 
todos foram, até o momento, aprovados. Em nenhum momento, laudo meu foi 483 
desacreditado e eu fui destituído de nenhum processo. Então, seriam essas as minhas 484 
palavras para vocês saberem o meu lado do que aconteceu e informar que eu venho 485 
atuando, normalmente, como perito da justiça em dois processos da 7ª Vara Federal e, em 486 
outros processos e tenho interesse, obviamente, de continuar porque é minha única fonte de 487 
renda como engenheiro agrônomo. Eram apenas essas palavras Presidente e agradeço a 488 
todos pela atenção.” Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Advogado do 489 
engenheiro, Sr. Rodrigo Pessoa de Mora, cujo pronunciamento transcrevemos a seguir: 490 
“Boa noite a todos!  Antes de qualquer coisa, quero externar a satisfação de falar para os 491 
Senhores engenheiros do Estado de Pernambuco, categoria que muito honra a todos nós. A 492 
relatora bem sintetizou a questão do motivo que instaurou esse processo, mas eu queria 493 
ponderar aos Senhores, alguns elementos que eu refuto relevante. Inicialmente, eu queria 494 
dizer que a denúncia que motivou a instauração desse processo, ele foi datado de 18 de 495 
setembro de 2018, em razão de sido o Sr. Marcos intimado, desde 28 de junho de 2018e 496 
não ter respondido. Foi o Sr. Marcos que instaurou o processo. Quero dizer isso porque? 497 
Por que foi instaurado o processo? Porque cerca de 90 dias Sr. Marcos não respondeu e, 498 
isso após ele já ter apresentado o laudo principal. Então a pendência eram esclarecimentos 499 
periciais que, diga-se de passagem, foram apresentados três esclarecimentos periciais nesse 500 
processo. Quero registrar, mais uma vez, o que o Marcos acabou de falar, no tocante ao que 501 
o próprio relator da Comissão pontuou, de forma muito feliz, que o próprio diretor da Vara 502 
agradeceu pela presteza e atenção de sempre do perito. É nesse ponto que eu acho 503 
importante chamar a atenção e ponderar aos senhores o seguinte: Nós advogados seguimos 504 
o disposto no Código de Processo Civil e esse mesmo código civil, no artigo 226, ele fixa 505 
os prazos em que os juízes devem proferir as suas decisões. Ele diz que devem despachar 506 
com cinco dias, proferir decisões interlocutórias em dez dias e proferir as sentenças em 507 
trinta dias. Isso é fato público e notório. Todos nós aqui somos cidadãos. Alguns dos 508 
Senhores imagina que um magistrado segue e respeita esses prazos? Alguns dos Senhores 509 
acham que os magistrados informam as partes para prolongar esses prazos? Tenho certeza 510 
que a resposta é não. E aqui eu não estou querendo dizer aos Senhores que um erro 511 
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justifica outro, que um procedimento justifica outro, muito pelo contrário, eu quero 512 
ponderar aos Senhores, um princípio que, para mim, resolve essa questão, que é o princípio 513 
da razoabilidade. É razoável que um perito, um engenheiro agrônomo seja punido por seu 514 
órgão de classe, porque cumpriu o seu trabalho, embora necessitando de mais tempo, por 515 
‘n’ motivos, enquanto que as outras partes do processo e, inclusive, o principal dirigente do 516 
processo, não só este processo, mas todos desse país, não cumpre. Mas, um engenheiro que 517 
se dispõe a atuar como perito, esse sim vai ser punido?  É isso que eu queria ponderar aos 518 
Senhores. O artigo 126 é muito claro (do CPC). O Conselho Nacional de Justiça já 519 
apreciou essa questão, no sentido inverso. O mesmo caso que vocês estão julgando agora 520 
quanto a um colega (... inaudível) do CNJ e o CNJ não puniu o magistrado porque ele 521 
excedeu o prazo, porque usou o princípio da razoabilidade. Para isso eu vou citar aos 522 
Senhores o processo, vou citar, inclusive o número para quem quiser consultar. É o 523 
processo que tramitou junto ao CNJ nº 9073-30 de 2017, em que os conselheiros foram 524 
bem claros: “Não há justa causa ou razoabilidade para instauração de procedimento 525 
administrativo disciplinar contra o recorrido, um juiz, tendo em vista a prática de atos 526 
processuais, em lapso temporal contrário ao artigo 126 – ausência de infringência aos 527 
deveres funcionais ou inércia do magistrado.” Para mim Senhores, o caso se amolda 528 
perfeitamente ao caso aqui discutido. Não houve infringência funcional, o trabalho foi 529 
entregue, o perito poderia ter sido substituído e não foi. Aí eu coloco uma pergunta. Por 530 
que os magistrados, com todo respeito e fora de cogitação aqui se discutir, mas por que eles 531 
não são punidos pelo TJ e um perito engenheiro vai ser punido pelo seu conselho de 532 
classe? Sendo esse, pasmem, o único que concluiu o trabalho dele. Esse processo, 533 
Senhores, ele monta, data o início dele em 2008. Em 2008 que esse processo foi iniciado. 534 
São mais de cinco mil dias, aproximadamente, de tramitação. O único ator, nesse processo, 535 
que conseguiu concluir o seu trabalho foi o Sr. M. A. N. que ora está sendo processado de 536 
forma administrativa, perante o seu órgão de classe. É nesse sentido que eu quero destacar 537 
para vocês que (... inaudível) um profissional que honra a classe, sendo nomeado perito em 538 
vários processos, eu acho que nunca tem que ser punido. E, conforme artigo 72 do Código 539 
de Ética dos Engenheiros, deve ser considerado o fator de reincidência e ele nunca foi 540 
punido. Acho que deve ser levado em consideração, a despeito de todo o respeito que nós 541 
temos pelo entendimento da eminente engenheira relatora, que muito bem fundamentou 542 
seu voto, mas nesse sentido Senhores, nós pensamos que não houve elementos subjetivos. 543 
Não houve imperícia nem dolo do Senhor Marcos, pelo contrário, em cinco mil dias, o 544 
único auxiliar da justiça que pode dizer que tem um trabalho acabado, concluído, inclusive, 545 
recomendado pelo MPF foi o engenheiro M. A. N.  É por isso que nós pedimos que todos 546 
esses fatores sejam ponderados e que se leve em consideração que um bom profissional e o 547 
engenheiro ele passa também por sua reputação ilibada, junto ao seu conselho. E, 548 
certamente, uma punição nesse caso, não será algo, sobretudo justo. É nesse sentido que 549 
pedimos que seja dado provimento ao recurso, para que o processo seja arquivado e não 550 
seja imputada qualquer penalidade ao Sr. M. A. N. E, caso assim não se entenda, o Código 551 
de Ética dos Engenheiros, prevê que seja aplicada a pena menos gravosa, para que, dessa 552 
forma, não se possa realmente, não alijar não punir o único ator que conseguiu cumprir o 553 
seu trabalho. Eu agradeço a atenção de todos vocês e peço desculpas pelo arrogamento nas 554 
palavras. Muito obrigado!”  O Senhor Presidente encaminhou o relatório à discussão. O 555 
Conselheiro Jarbas Morant Vieira posicionou-se dizendo que sem considerar as 556 
colocações do advogado e do perito, gostaria de informar à Comissão de Ética que, pelo 557 
fato do perito ter recebido a segunda parcela de seus honorários, isso demonstra a 558 
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idoneidade do mesmo, ou seja, o fato do juiz liberar a 2ª parcela do pagamento é indicativo 559 
de que o perito é digno de um crédito de confiança. Informou que também faz perícias e 560 
elencou as dificuldades encontradas em virtude da burocracia que, por vezes expira o prazo 561 
estipulado pelo juiz. Acrescentou que houve falha do perito ao não comunicar ao juiz, a 562 
existência do problema com os prazos. Questionou ao Plenário porque se puniria um 563 
profissional que teve a credibilidade de um juiz ao efetuar o pagamento, quando poderia ter 564 
retido e cobrar a devolução da 1ª parcela. Em seu entendimento, o profissional não 565 
cometeu nenhum crime, apenas houve um atraso, cuja única falha foi não haver justificado 566 
suas dificuldades peticionando o juiz dilatação de prazo, portanto é favorável ao 567 
arquivamento do processo. Os Conselheiros Isaac Sérgio Araújo de Brito e Ricardo 568 
Pereira Guedes ratificaram o posicionamento do Conselheiro Jarbas Morant Vieira. O 569 
Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel observou que na ouvida das partes, 570 
denunciante e denunciado, através do relato da Conselheira Giani Câmara, muito bem 571 
elaborado, o perito não agregou nenhuma palavra, porém, no instante em que o juiz liberou 572 
o pagamento da 2ª parcela, a questão se modifica. Concluiu afirmando que o colega deve 573 
ser absolvido e o processo arquivado.  Em seguida o Conselheiro Cássio Victor de Melo 574 
Alves aproveitou o momento para citar um fato ocorrido com ele. Disse haver sido 575 
nomeado perito pelo juiz da Vara de Petrolândia, interior de Pernambuco e que aceitou 576 
sendo-lhe pedido a apresentação de proposta de honorários o que fez em agosto de 2020 577 
estando aguardando, até hoje o despacho do juiz deferindo ou não, para então se marcar a 578 
perícia. Declarou seu posicionamento favorável ao arquivamento do processo, uma vez que 579 
não houve nenhum deslize por parte do profissional e sim a extrapolação de prazo, por 580 
motivos justificáveis. O Conselheiro Isaac Sérgio Araújo de Brito questionou se o 581 
profissional poderia encaminhar cópia do recibo de pagamento da 2ª parcela para ser 582 
apensado ao recurso do processo ao que foi informado pela Conselheira Relatora de que, 583 
na manhã do dia de hoje, o profissional encaminhou, através de e-mail, cópia dos recibos 584 
de pagamento e o parecer do Ministério Público e estão disponíveis para serem apensados 585 
ao processo. Dando sequência, a Senhora Relatora esclareceu que o seu voto foi baseado 586 
no fato de que a profissão da engenharia sofreu uma mácula ao não ter sido cumprido um 587 
prazo estipulado e nem ter sido comunicado, afetando a imagem do profissional e nada 588 
além disso. O Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida iniciou sua fala elogiando o 589 
relatório apresentado pela relatora e, reportou-se a fala do advogado ao apresentar como 590 
exemplo o análogo processo julgado pelo CNJ, o qual não puniu o magistrado. Esclareceu 591 
que o Conselho de Engenharia é totalmente independente não se baseando em decisões de 592 
outras instituições e sim baseado na legislação vigente. A Conselheira Cláudia 593 
Alcoforado afirmou que o relato foi excelente, mas diante dos novos fatos apresentados 594 
concorda que o processo deva ser arquivado. O Conselheiro Ronaldo Borin, com a 595 
finalidade de dirimir dúvidas, expôs sobre pequena diferença existente entre os 596 
procedimentos de pagamento de honorários quando se trabalha com a Justiça Federal e a 597 
Justiça do Trabalho. O JF antecipa 50% no momento em que aprova a proposta e 50% na 598 
entrega do laudo e o JT só paga no final do trabalho. Esclareceu que a entrega do laudo não 599 
significa trabalho encerrado, pois ainda tem os esclarecimentos. Em função do exposto 600 
questionou a relatora qual foi a situação do caso em tela e se o atraso se deu com a entrega 601 
do laudo ou das explicações. Concordou, plenamente, quanto ao fato de que o perito falhou 602 
ao não pedir dilação de prazo para a entrega dos documentos faltosos. Por fim, parabenizou 603 
a relatora pelo relatório bem estruturado. Em resposta a Senhora relatora disse: “No que 604 
eu identifiquei nos autos do processo, o colega Marcos se demorou na entrega do laudo 605 
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inicial e também houve atraso num primeiro esclarecimento. Os laudos complementares 606 
foram elaborados de três a quatro documentos.” Informou, conforme questionamento do 607 
Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves, que na penalidade de ‘advertência reservada’ 608 
esta será anotada nos assentos do profissional e terá caráter confidencial. Em seguida, 609 
declarando está nesse momento falando com a profissional engenheira, a qual também 610 
realiza perícias, disse que, para preservar seu nome com profissional só aceita um trabalho 611 
se tiver condições de desenvolve-lo, caso contrário solicita destituição da atividade. Em 612 
sua segunda fala, o Conselheiro Jarbas Morant que faz parte do IBAPE e ilustrou a 613 
situação contando um fato de um perito da mesma instituição que cobrou um valor “X” de 614 
honorários e supunha um período de quatro messes para a conclusão do serviço, o qual se 615 
estendeu por um ano lhe trazendo prejuízos financeiros e fazendo um paralelo acrescentou 616 
que o mesmo deve ter ocorrido com o engenheiro Marcos. Concluiu dizendo ter havido 617 
atraso, mas o serviço foi concluído. Voltando também a falar, o Advogado esclareceu ter 618 
citado o caso do processo do CNJ, conforme pontuado pelo Conselheiro Nilson Almeida, 619 
apenas para ilustração quanto ao princípio da razoabilidade. Encerradas os 620 
posicionamentos, o Senhor Presidente encaminhou o relatório e voto da relatora à 621 
votação, cujo resultado foi pela desaprovação, com 12 (doze) votos favoráveis contra 16 622 
(dezesseis) votos contrários dos Conselheiros: André da Silva Melo, Antônio da Cunha 623 
Cavalcante Neto, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia 624 
Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Cláudia Fernanda da 625 
Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Heleno Mendes Cordeiro, Jairo de 626 
Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José Jefferson do Rêgo Silva, Marcos Antonio Muniz 627 
Maciel, Marcos José Chaprão e Severino Gomes de Moraes Filho. Houve 02 (duas) 628 
abstenções dos Conselheiros Luiz Fernando Bernhoeft e Isaac Sérgio Araújo de Brito. 4.3. 629 
Protocolo: 200117254/2019. Requerente: Colégio de Entidades Regionais – CDER. 630 
Assunto: Regulamento do Colégio de Entidades Regionais – CDER. Relator: Audenor 631 
Marinho de Almeida. O Senhor Relator expôs o seguinte relatório: “HISTÓRICO: Trata-se 632 
do pedido de homologação do regulamento do Colégio de Entidades Regionais de 633 
Pernambuco - CDER-PE, o qual define a entidade como o órgão consultivo do Conselho 634 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE. É constituído pelos 635 
Presidentes das Entidades de Classe representativas de profissionais cujas atividades 636 
encontram-se abrangidas pelo Sistema CONFEA/Mútua/CREA e que estejam devidamente 637 
registradas no CREA-PE. Na qualidade de órgão consultivo do CREA-PE, o CDER-PE 638 
possui, como finalidades regimentais, dentre outras: Elaborar proposições, submetendo-as 639 
à Presidência do CREA-PE para que as submeta, na forma regimental, ao Plenário do 640 
Conselho Regional; Analisar, planejar, mobilizar as entidades e participar de campanhas 641 
junto ao CREAPE relacionadas a: atualização profissional; melhoria na qualidade de 642 
ensino e educação continuada dos profissionais do sistema; ações colaborativas com os 643 
demais segmentos da sociedade; articulação com o poder legislativo; a elaboração e 644 
divulgação de tabelas de honorários profissionais e o desenvolvimento e auto-sustentação 645 
das Entidades de Classe. A coordenação do CDER-PE é exercida em caráter executivo por 646 
1 (um) Coordenador e 1 (um) Coordenador Adjunto, eleitos por seus membros para 647 
mandato de 2 (dois) anos, sem direito à reeleição. Como contrapartida pelo papel de órgão 648 
consultivo exercido pelo CDER a seu favor, cabe ao CREA-PE, conforme prevê o 649 
regulamento do Colegiado: fornecer infraestrutura necessária à realização das reuniões do 650 
CDER; disponibilizar, dentre seu quadro de funcionários, assessoria executiva ao 651 
Colegiado; e promover a participação do Coordenador do CDER-PE nas sessões plenárias 652 
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do Conselho, sem direito a voto. De acordo com o regulamento do CDER, as pautas das 653 
reuniões do Colegiado são remetidas, para conhecimento, à Presidência do CREA-PE, que 654 
a seu juízo e conveniência, pode propor o acréscimo de itens segundo as necessidades 655 
desse institucionais desse Conselho. Todas as deliberações do CDER-PE são encaminhadas 656 
formalmente à Presidência do CREA-PE, conforme o regulamento do Colegiado. 657 
Atualmente compõem o CDER-PE as seguintes entidades de classe: Associação dos 658 
Engenheiros de Pesca de Pernambuco – AEP/PE; Associação dos Engenheiros Ambientais 659 
e dos Engenheiros Ambientais Sanitaristas de Pernambuco – AEAMBS-PE; Associação 660 
dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco – AESPE; Associação dos 661 
Geólogos de Pernambuco – AGP; Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de 662 
Minas – ANBEM; Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Sertão de Pernambuco – 663 
ASSEA; Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Pernambuco – IBAPE-PE; 664 
Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco – SENGE/PE; e Associação Brasileira de 665 
Engenheiros Civis Departamento de Pernambuco – ABENC-PE. PARECER: Considerando 666 
que a entidade representativa dos profissionais pode desempenhar papel relevante na 667 
ampliação da abrangência da verificação e fiscalização do exercício e das atividades das 668 
profissões reguladas pela Lei nº 5.194, de 1966, que confere, dentre outras disposições, 669 
atribuições ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA. 670 
Considerando que o CONFEA, reconhecendo a necessidade de definir a função e os 671 
critérios para credenciamento das entidades nacionais nesse Conselho, estabeleceu, no 672 
capítulo II da resolução 1.011 de 24 de agosto de 2005, as disposições gerais sobre o 673 
Colégio de Entidades Nacionais - CDEN, ficando suas atribuições a constar em 674 
regulamento elaborado por suas entidades nacionais credenciadas. Considerando que, 675 
conforme registrado no site do CONFEA, a iniciativa de criação dos CDER, o Colegiado 676 
Regional, por todo o país partiu do Colégio de Entidades Nacionais do CONFEA - CDEN, 677 
em reunião no dia 29 de maio de 2012, com o propósito de fortalecer as entidades e 678 
valorizar os profissionais do sistema CONFEA/CREA/MÚTUA. Considerando que o 679 
plenário do CREA-PE aprovou, em Sessão Plenária nº 1.784, ocorrida em 05/02/2014, a 680 
criação do Colégio de Entidades Regionais – CDER-PE, ficando o regulamento desse 681 
Colégio a ser elaborado e posto à apreciação do plenário. Considerando que, atualmente, 682 
está estabelecido o fórum do CDER Nacional, que se trata de um encontro nacional dos 683 
Colégios de Entidades Regionais dos CREAs, representativos das entidades de classe 684 
jurisdicionadas pelo Sistema CONFEA/CREA/MUTUA e credenciados junto ao 685 
CONFEA. Considerando que, de acordo com o inciso I do artigo 2º do estatuto do CREA-686 
PE, esse Regional pode, para o cumprimento de sua missão, exercer ações de promoção do 687 
exercício profissional em conjunto com as entidades de classe nele registradas, não 688 
havendo veto expresso à cooperação técnica com colegiados de entidades. Considerando 689 
que as finalidades do CDER-PE elencadas no art. 5º do seu regulamento são convergentes 690 
com as competências listadas no art. 4º do estatuto do CREA em vigor, em particular à 691 
constante no inciso XXIX desse dispositivo, que se trata de "promover estudos, campanhas 692 
de valorização profissional e medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural 693 
dos profissionais registrados no CREA". Considerando que as associações de entidade de 694 
classe são um elo fundamental de aproximação dos profissionais com o Conselho, 695 
estreitando a relação e facilitando tanto a coleta de informações sobre os anseios e 696 
necessidades dos mesmos quanto a soluções de eventuais conflitos, principalmente 697 
coletivos, tornando-se fundamental seu serviço consultivo aos interesses do CREA-PE. 698 
Considerando que todas as reuniões, proposições oficiais e decisões do colegiado oriundas 699 
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dessas são submetidas diretamente ao CREA-PE, garantindo uma perfeita articulação entre 700 
as duas entidades. Considerando que o regulamento ora apresentado para homologação por 701 
esse respeitado plenário foi elaborado a partir da iniciativa conjunta dos membros 702 
integrantes do CDER-PE e da presidência do CREA que se intensificaram nos anos de 703 
2018 e 2019, sendo esse último, o ano de sua assinatura pelas entidades partícipes, 704 
incluindo o próprio Conselho, através de seu Presidente. Considerando que a elaboração do 705 
regulamento do CDER-PE partiu da análise dos regulamentos dos principais colegiados 706 
regionais do país, entre eles São Paulo e Paraná, promovida pelo CDER Nacional, fórum 707 
que promove a articulação nacional dos colegiados regionais. Considerando que somente 708 
após o consenso de todos os entes partícipes do CDER-PE, em processo acompanhado pelo 709 
CREA-PE, é que se chegou à versão do regulamento ora apresentada a este plenário, 710 
entendendo-se ser o melhor para o CDER e para esse Regional. VOTO: Salvo melhor 711 
entendimento, diante do exposto anteriormente, voto pela homologação, por esse 712 
respeitado plenário, do regulamento do Colégio de Entidades Regionais de Pernambuco - 713 
CDER-PE, datado de 28 de agosto de 2019. O relatório foi colocado em discussão e, não 714 
havendo, foi submetido à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) 715 
votos. 4.4. Protocolo: 200158377/2021 – (CEAG) Requerente: Leonísio Duarte Neto. 716 
Assunto: Outras Certidões. Certidão de georreferenciamento de imóveis rurais (Decisão do 717 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 718 
inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Antônio da Cunha 719 
Cavalcanti Neto. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “I. 720 
Identificação e análise preliminar. O presente processo trata-se da solicitação de outras 721 
certidões protocolada pelo profissional Leonísio Duarte Neto, sob nº 200158377/2021, na 722 
qual indique sua habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, com 723 
intuito de obter-se o credenciamento junto ao INCRA. O requerente é registrado no Crea-724 
PE sob nº 1812165919, é diplomado no curso de Agronomia pela Universidade Federal 725 
Rural de Pernambuco e tem suas atribuições previstas no artigo 5º da Resolução nº 218/73, 726 
do Confea. O profissional possui anotado o curso de Especialização em Geoprocessamento 727 
e Georreferenciamento, realizado pela Faculdade INESP - Instituto Nacional de Ensino e 728 
Pesquisa/SP, tendo sido cursadas 360 horas, conforme diploma acostado aos autos. II. 729 
Considerações e fundamentação legal; Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-730 
2087/04, do Confea: “(...) I. Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade 731 
técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites 732 
dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles 733 
que, por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de 734 
cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que 735 
tenham cursado os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao 736 
georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d)Projeções cartográficas; e) 737 
Ajustamentos; f) Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos 738 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas 739 
das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas 740 
modalidades do Sistema; III. Compete às câmaras especializadas procederem a análise 741 
curricular; IV. Os profissionais que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos 742 
no inciso I poderão assumir a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das 743 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro 744 
Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara especializada 745 
competente, comprovando sua experiência profissional específica na área, devidamente 746 
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atestada por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT (grifo nosso) (...) VII. Os cursos 747 
formativos deverão possuir carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas 748 
citadas no inciso I desta decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da 749 
Educação (...)”; Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: 750 
“(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a 751 
execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser 752 
concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação 753 
ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, 754 
todos os conteúdos discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que 755 
cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 756 
(trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma 757 
decisão do Confea (...) (grifo nosso)  c) para os casos em que os profissionais requerentes 758 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 759 
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade 760 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 761 
Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional 762 
quando forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não 763 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 764 
Engenheiros de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade 765 
Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de 766 
Agrimensura, pela câmara especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, 767 
pelo Plenário do Regional; considerando que no Crea-PE não possui instalada a Câmara 768 
Especializada de Agrimensura; considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 769 
Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: XIX – 770 
apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua 771 
câmara especializada; considerando que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de 772 
Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, atendem ao disposto na 773 
Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; considerando a Decisão 036/2021-CEAG/PE, 774 
datada de 05 de maio do corrente ano, na qual deferiu a expedição da certidão do 775 
mencionado solicitante, considerando-o apto a desempenhar atividades para 776 
georreferenciamento de imóveis rurais junto ao INCRA, utilizando o Modelo “1” constante 777 
na Decisão Plenária nº PL-0745/07. III. Voto. Diante do exposto, voto pelo 778 
DEFERIMENTO da emissão da certidão ora requisitada, utilizando o Modelo “1” 779 
constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07, assim como que seja incluída nas atribuições 780 
do profissional, a sua habilitação para atividades de georreferenciamento de imóveis rurais, 781 
visto que o mesmo atendeu as condições previstas nas Decisões Plenárias nº 2087/04 e nº 782 
1347/08, ambas do Confea. É o relato.” O relatório foi à submetido discussão e, não 783 
havendo foi encaminhado à votação sendo aprovado, por maioria, com 26 (vinte e seis) 784 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Ricardo Pereira Guedes. Não 785 
houve abstenção. 4.5. Protocolo: 200158666/2021 – (CEAG).  Requerente: Rômulo 786 
Alexandrino Silva.  Assunto: Revisão de atribuição - (Decisão do Plenário, tendo em vista 787 
a inexistência de Câmara  Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 788 
Regimento do Crea-PE).  Relator: Conselheiro Isaac Sérgio Araújo de Brito. O Senhor 789 
relator fez a exposição do seguinte relatório: “O Profissional Rômulo Alexandrino Silva 790 
onde apresenta os históricos curriculares dos cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental 791 
na Universidade Federal do Vale do São Francisco iniciado no período de 2011.2 a 2016.2 792 
e de acordo com os documentos postos ele está matriculado no Curso de Mestrado no 793 
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curso de Ciências Geodésicas e Tecnologias de Geoinformação no Programa de 794 
Coordenação da Pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação -795 
CTG na Universidade Federal de Pernambuco, porém no histórico curricular existem 796 
informações incompletas a respeito da data defesa da dissertação, Ano de saída. O 797 
profissional requer extensão de suas atribuições para as atividades de Georreferenciamento 798 
e Geoprocessamento; De acordo com a decisão plenária PL-2087/2004 e PL-1347/2008 o 799 
profissional deve ter cursado esses conteúdos formativos perante o curso: Topografia 800 
aplicada ao georefenciamento; Cartografia; Sistemas de referência; Projeções 801 
cartográficas; Ajustamentos; Métodos e medidas deposicionamento geodésico, não 802 
estabelecendo carga horária mínima porém a carga horário mínima do curso de 360 horas e 803 
o curso ser registrado no MEC para conceder atribuições nas atividades de 804 
Georeferenciamento e Geoprocessamento. Pelas disciplinas cursadas de Rômulo 805 
Alexandrino Silva, onde ele cursou 195 h na Graduação e 300h no Mestrado na área 806 
requerente a atribuição, somando em mais de 495h de aprendizado e as disciplinas serem 807 
atendidas na decisão PL-2087/2004 em Georreferenciamento e Geoprocessamento. Com 808 
carga horária do curso de mestrado de 420h em Ciências Geodésicas da Geoinfomrmação 809 
defiro este processo para que o profissional tenha extensões nas suas atribuições nas áreas 810 
citadas.” O relatório foi encaminhado à discussão havendo o pronunciamento do 811 
Conselheiro José Jefferson do Rêgo Silva, com relação à carga horária cursada que, em sua 812 
visão, conforme suas leituras das PLs pertinentes, a interpretação do relator está 813 
equivocada, uma vez que o solicitante deveria cursar as 360 horas atendendo aos conteúdo 814 
pertinentes. Ressaltou que nada mudaria no voto do relator, mas sim a interpretação seria 815 
outra. O Conselheiro Emanuel Araújo Silva esclareceu que essa legislação do Confea, 816 
que fala sobre a obrigatoriedade das 360horas cursadas e elenca as disciplinas, porém se 817 
forem disciplinas outras que estejam no escopo do georreferenciamento, elas serão 818 
agregadas. A título de esclarecimento, informou que, recentemente, foi publicada 819 
legislação, a qual não recorda o número nesse momento, que diz se o próprio curso de 820 
formação contemplar este requisito, o profissional já teria tal atribuição, portanto poderá 821 
ser disciplinas na graduação ou pós-graduação. O Senhor Relator agradeceu as 822 
considerações. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 823 
(vinte e sete) votos. Não houve abstenção. Neste momento, às 21h40, o Senhor Presidente 824 
informou que se encontram presentes 26 (vinte e seis) conselheiros, ou seja, no limite do 825 
quórum e, caso alguém saia impossibilita a continuidade da sessão. Como ninguém se 826 
pronunciou foi dada continuidade passando ao próximo item. 4.6. Protocolo: 827 
200094544/2018 – (CEEC e CEAG). Requerente: Wellington Carmo da Silva. Assunto: 828 
Nulidade de ART – Divergência entre a CEEC e a CEAG. Relator: Conselheiro Cássio 829 
Victor de Melo Alves. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Refere-se a 830 
nulidade da ART n PE20180329289, em nome do Eng. Florestal e de Segurança do 831 
Trabalho Wellington Carmo da Silva, relativa a Elaboração de Memorial Descritivo, Laudo 832 
Técnico de Segurança e Conformidade de Edificação com 180 m2, atividade esta 833 
compatível com as atribuições dos Engenheiros Civis. Sou de parecer favorável pela 834 
anulação da ART PE20180307803, por incompatibilidade entre as atividades 835 
desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à época do registro da 836 
ART e o indeferimento do registro da ART PE20180329289 (ora invalidada), elaborada 837 
para substituir a ART PE20180307803. Este é o relato.” Neste momento o Presidente foi 838 
informado da saída da Conselheira Magda Cruz, regimental ficando os itens seguintes, do 839 
4.6. ao 4.25. para serem pautados para a próxima sessão. 5. Encerramento. E, nada mais 840 
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havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 20h01, do dia dezenove de maio do ano de dois 841 
mil e vinte e um, declarou encerrada a Sessão Plenária Extraordinária nº. 1.915, por falta 842 
de quórum regimental. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e 843 
aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheira Civil GIANI DE BARROS 844 
CAMARA VALERIANO – 1ª Diretora-Administrativa _________________________ e 845 
pelo 1º Vice-Presidente, Engenheiro Eletricista ROBERTO LUIZ DE CARVALHO 846 
FREIRE _________________________, a fim de produzir seus efeitos legais. 847 


