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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 28 de novembro de 

2018, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do CREA-PE; 
 
Considerando análise do procedimento administrativo disciplinar, movido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contra o Profissional, desfavor do engenheiro agrônomo R. 
V. G., responsável técnico à época da empresa TJB Indústria e Comércio Ltda, em decorrência dos 
seguintes fatos: produzir, envasilhar e manter em depósito o produto água de coco resfriado, marca 
Companhia de Coco Verde, sem os devidos registros de estabelecimento e de produto para este 
endereço; por não apresentar infraestrutura mínima para efetuar a lavagem dos frutos, os quais estão 
sendo lavados em tanques apresentando rachaduras em mais da metade de sua capacidade e com 
água bastante suja; por não apresentar infraestrutura adequada para a extração da água, a qual está 
sendo feita em ambiente aberto, muito sujo, com paredes e tetos cheios de fungos; os paletts 
plásticos, usados como suporte para colocar os cocos durante a extração da água, apresentam-se 
imundos e cheios de fungos; por utilizar rotulagem em desacordo com a legislação no que se refere 
ao número de registro do produto e a sua denominação; e, por não dispor de condições adequadas 
para lavar os garrafões plásticos de cinco litros utilizados para envasilhar o produto, que inclusive 
não consta do processo de registro do endereço oficial; 
 

Considerando que, de acordo com o Ofício nº 065/2016-GAB/SFA-PE, a denúncia foi 
originada por acatamento do Memorando SISV/DDA/SFA-PE nº 104/IV e ao Despacho da Divisão 
de Defesa Agropecuária – DDA/SFA-PE, para apuração das responsabilidades que trata o Artigo 
100, inciso II, do Regulamento da Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, aprovado pelo Decreto nº 
6.871, de 4 de junho de 2009, em função de infringência das normas técnicas vigentes; 

 
Considerando que a empresa TJB Indústria e Comércio Ltda. não possuía registro junto ao 

Crea-PE, a Câmara Especializada de Agronomia solicitou apoio da Divisão de Fiscalização para 
realizar diligência junto a mesma, de forma a verificar a sua situação documental e o seu 
responsável técnico junto ao Crea-PE; 

 
Considerando que em seu Relatório de Fiscalização, o Agente Fiscal relatou que a empresa 

não estava atuando no endereço registrado e não identificou nenhum outro local de funcionamento; 
 
Considerando que o processo foi encaminhado a esta Comissão de Ética Profissional para as 

providências previstas no Regulamento de Processo Ético Disciplinar; 
Considerando que em primeira análise, verificou-se que a denúncia apresentada, desde que 

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

 
Considerando o estabelecido na Resolução nº 1.004, de 27 de junho de 2003, do Confea, a 

Comissão de Ética Profissional convocou para tomada de depoimentos o Eng. Agrônomo R. V. G.; 
 
Considerando que a filha do denunciado, Sra. Roberta Karine Lemos Gomes, informou da 

impossibilidade do comparecimento de seu pai, tendo em vista o mesmo ter sofrido um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), sem, no entanto, apresentar documentos comprobatórios do 
impedimento; 

 
Considerando que diante do problema de saúde relatado, o processo foi suspenso até a 

recuperação do autuado; 
 
Considerando que em 25 de outubro de 2018, a Comissão de Ética Profissional convocou 

novamente o Eng. Agrônomo R. V. G. para tomada de depoimento; 
 
Considerando que no dia agendado para a oitiva, compareceu a Sede do Crea-PE a filha, Sra. 

Roberta Karine Lemos Gomes, e a esposa, Sra. Maria do Carmo Lemos Gomes, do denunciado, 
informando que o mesmo ainda não possui condições clínicas para se ausentar de casa;  

 
Considerando que em seu relato oral, a Sra. Maria do Carmo Lemos Gomes informou que 

além das implicações decorrentes do AVC, o autuado está sofrendo da doença de Alzheimer, o que 
torna ainda mais difícil o seu comparecimento; 

 
Considerando que o profissional registrou a ART nº 537857, em 18 de maio de 2011, de 

cargo ou função para a empresa autuada, porém sem especificar os períodos de início e término; 
 
Considerando que foi identificada a ART nº 564354, registrada em 13 de maio de 2011, que 

tem como objeto “Responsável técnico pelos produtos industrializados e comercializados pela 
contratante (responsável técnico pelo encaso da água de coco)”, com data inicial em 07 de abril de 
2011 e previsão de término em 06 de abril de 2012; 

 
Considerando que o Memorando da Divisão de Defesa Agropecuária informa que à época da 

infração o responsável técnico pela empresa era o Eng. Agrônomo R. V. G.; 
 

Considerando que de acordo com o Relatório de Instrução, do Serviço de Inspeção e 
Sanidade Vegetal, o estabelecimento foi autuado em 23 de julho de 2012; 
 

Considerando que não encontramos elementos para confirmar que a participação do 
profissional na empresa teve seu final em 06 de abril de 2012; 
 

Considerando que o profissional não realizou a baixa de suas ARTs por conclusão das 
atividades;  
 

Considerando as disposições constantes no Código de Ética Profissional se aplicam àqueles 
profissionais que estejam no exercício da profissão conforme estabelecido no art. 1º do anexo da 
Resolução nº 1.002/2002 do Confea; e, por fim, 
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Considerando que a Comissão de Ética Profissional pode indicar no relatório a capitulação 

de acordo com o enquadramento da conduta do denunciado, frente às infrações disciplinares da 
Resolução nº 1.002, de 2002, abstendo-se de sugerir penalidades, tendo em vista que tal 
competência é de exclusividade das Câmaras Especializadas ou dos Plenários dos Creas ou do 
Plenário do Confea, 
 

DELIBEROU: 
 

A aprovação por unanimidade, do parecer da conselheira relatora Eloisa Basto Amorim de 
Moraes, o qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por 
sugerir a aplicação de penalidade, tendo em vista que o Engenheiro Agrônomo R. V. G., deixou de 
exercer seu dever de ofício ao não cumprir as normas técnicas e boas práticas de fabricação, 
infringindo os dispositivos legais constantes dos artigos 8º, inciso IV e VII; 9º, inciso III, alínea 
“f”; 10, inciso III, alínea “e”, inciso V, alínea “a” e 13, todos do Código de Ética Profissional do 
Sistema Confea/Crea. 

 
 

Recife, 28 de novembro de 2018. 
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