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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 24 de julho de 2019, em 

observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 
 
Considerando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea/PE 

recebeu denúncia da 7ª V. F., S. J. de P., representada pelo Sr. S. A. M. de S. V., D. de S. – 7ª V. F. – P. 
J. de P., em desfavor do Engenheiro Agrônomo M. A. S. do N., alegando atraso na conclusão e entrega 
do Laudo Pericial para desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária no E. S. J., 
localizado nos municípios de São Lourenço da Mata e Paudalho; 

 
Considerando que o denunciado agendou com as partes o início dos trabalhos para o dia 

07/02/2017, no entanto, depois de vários atrasos e intimações, entregou o Laudo Pericial em 08/01/2019;  
 
Considerando, que em seu depoimento o Engenheiro Agrônomo M. A. S. do N. declarou que o 

novo CPC – Código de Processo Civil diz que o prazo de entrega para os Laudos é de 20 dias podendo 
ser prorrogado por mais 20 dias e que, em verdade, houve atraso para a entrega do Laudo, em virtude da 
exiguidade de tempo e da complexidade do trabalho. Reconhece o atraso, mas ressalta que o prazo 
estabelecido é muito curto, pois tem levantamento de campo, pesquisa de mercado e muitos outros 
trabalhos acessórios e complementares. A própria solicitação de prorrogação do prazo exige que seja 
realizada, pessoalmente, na V., o que demandaria, por si só, outra jornada burocrática. Justificou, 
também, problemas pessoais de doença na família, o que prejudicou, ainda mais, o andamento do 
trabalho; 

 
Considerando a análise das razões do denunciante e das justificativas do denunciado, foi 

verificado que:  
 

 - Ocorreu realmente o atraso na entrega do Laudo considerando-se o prazo formal de 20 dias 
mais 20 previstos de prorrogação; 
             - Certamente esse prazo formal é realmente curto, levando-se em conta a complexidade e a 
extensão do trabalho a ser realizado por um profissional que trabalha sozinho, para levar a cabo todas as 
tarefas de pesquisa de campo, de mercado, entrevistas com os proprietários e a elaboração do trabalho 
final; 
             - A falha principal do perito foi não reconhecer, de pronto, a exiguidade do prazo e não solicitar, 
desde logo, prorrogação compatível do prazo. Fato que, também, poderia ser reconhecido, de ofício, pela 
7ª V., dimensionando adequadamente um prazo compatível; 
             - A falha existiu, mas não a reputo com a gravidade com a qual se pretende pintá-la. Se assim 
fora, teríamos que enquadrar no Código de Ética a grande maioria das construtoras brasileiras que, 
dificilmente entregam suas obras nos prazos estabelecidos nos respectivos contratos. 
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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 1.002/2002, 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; e,  

 
Considerando que após análise do processo em pauta, cumprindo o que determina o artigo 27 da 

Resolução nº 1.004/2003, do Confea e em resposta a Decisão nº 017/2019-CEAG/PE para instrução de 
processo de Ética Profissional demandada pela Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, concluiu-
se que o profissional Engenheiro Agrônomo M. A. S. do N., infringiu os dispositivos legais constantes 
do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código de Ética Profissional do Confea/Crea, 
 

DELIBEROU: 
 
Aprovar por unanimidade, o parecer do conselheiro relator Clovis Arruda d’Anunciação, o qual 

após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu por acatar a denúncia 
feita em desfavor do Engenheiro Agrônomo M. A. S. do N., RNP nº 1807513670, e assim, encaminhar 
este posicionamento para instruir a Câmara Especializada de Agronomia – CEAG para as devidas 
providências. 

 
Para efeito de instruir a Câmara Especializada de Agronomia - CEAG, acrescentamos que as 

infrações ao Código de Ética Profissional estão sujeitas às penalidades previstas no art. 72 da Lei nº 
5.194/66, abaixo transcritas: 
  

“Art.72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais 
que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e 
os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras Especializadas.” 

 
 

Recife, 24 de julho de 2019. 
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