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DECISÃO PLENÁRIA (PL/MS) 

 

Sessão 
: √  Ordinária Nº: 392 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS n. 023/16 

Referência : 
Protocolos n

s
 1424700, 1436084 e 1436913 

Interessado  
Engenheiro Agrimensor REINALDO JOSÉ SABADOTTO 

 

EMENTA: Aprova o indeferimento de atribuições para o desempenho das 

atividades de laudo técnico e avaliações de propriedades rurais. 

 

 

 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

do Sul, CREA-MS, após apreciar os Protocolos de n
s 
 1424700, 1436084 e 1436913, os quais tratam de análise 

sobre as atribuições do profissional Engenheiro Agrimensor Reinaldo José Sabadotto, para o desempenho de 

atividades na área de “AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE TERRA 

NUA”, DECIDIU, por unanimidade, aprovar o relato exarado pelo Senhor relator Cons. RICARDO 

RIVELINO ALVES, de seguinte conclusão: “O profissional solicitou ao CREA/MS, em 04/08/2014, emissão 

de correspondência à Prefeitura de Aquidauana-MS no sentido de esclarecer tal habilitação. Encaminhou: 1). 

Certificado de curso “AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS”-12 horas; 2). Certificado de curso 

“UTILIZAÇÃO DA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA EM AVALIAÇÕES E  PERÍCIAS TÉCNICAS”-20 

horas; 3). Certidão de acervo técnico contendo: a). extrato ART n.º 11115482(registrada em 24/06/2009 e 

baixada em 02/07/2014)-“perícia técnica de avaliação de propriedade rural”; b). extrato ART n.º 

11281588(registrada em 18/05/2011 e baixada em 02/07/2014)-“objetiva o presente trabalho pericial, 

compreende : levantamento topográfico do imóvel em questão, sua localização e posicionamento em relação 

ao eixo da rodovia BR-267 e respectivos cálculos. Visa ainda, determinar a real posição do imóvel, sua área 

de ocupação e benfeitorias”; c). Extrato ART n.º 18(registrada em 18/04/2005 e baixada em 02/07/2014)-“ 

perícia técnica de avaliação de propriedade rural”; d). Laudo técnico USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

AVALIAÇÃO DO IMOVEL – FAZENDO MIMOSO; Anteriormente a este peticionamento do Engenheiro 

Agrimensor Sabadotto tal questão foi abordada pela funcionária da Prefeitura de Aquidauana-MS, Carmen 

Lígia Anastácio de Oliveira, através do Protocolo 142170-14/05/2014- que solicitava ao CREA 

esclarecimento/posicionamento sobre as competências da Profissão do Engenheiro Agrimensor e em especial 

sobre o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural elaborado pelo Eng. Sabadotto, anexou trecho do Manual de 

Fiscalização em Obras e Serviços de Agronomia. Na oportunidade foi encaminhado para a CEA-Câmara 

Especializada de Agronomia e para a CEECAST-Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e 

Segurança do Trabalho, as quais diligenciaram por mais informações(esclarecimentos  e cópias do laudo), o 

que foi atendido. A CEA, em 10/09/2014, manifestou-se por informar que profissional Eng. Sabadotto “não 

possui atribuições para execução de perícia de Avaliação de Imóveis Rurais”, e encaminhou cópia da 

decisão para a CEECAST. O Engenheiro Agrimensor Sabadotto, em 21/05/2015, anexa ao processo a 

“CERTIDÃO NÚMERO 0489/2015-UGI-Oeste” emitida pelo CREA/SP em 12/03/2015 que diz: 

“CERTIFICAMOS, que conforme Decisão CEEA/SP n.º118/2014, da Câmara Especializada de Engenharia de 

Agrimensura, o Senhor Reinaldo José Sabadotto pode realizar “LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO” no 

campo de sua atuação profissional...” A CEECAST, em 09/06/2015, manifestou-se “o profissional possui 

conteúdo formativo e amparo legal para atuar na área de avaliação de bens móveis e imóveis, dentro das 

suas respectivas atribuições, incluindo imóveis rurais para a finalidade de determinação do valor da terra 

nua”. Considerando a divergência de relatos entre a CEA e a CEECAST, o processo foi distribuído para 

integrante da CEEEM-Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Mecânica. Os argumentos abaixo 

constam do processo: “FAVORÁVEL” à pretensão do Eng. Sabadotto(relato CEECAST): a). Certidão 

n.º0489/2015- UGI-Oeste do CREA SP, atestando habilitação para realizar Laudo Técnico de Avaliação; b).  

Diplomas de cursos de especialização; c). Certidão de acervo técnico junto ao CREA/MS de serviços 

executados nesse mesmo sentido; d). Não extrapolação de atribuições, pois quando o profissional se manifesta 

com relação às características do imóvel com relação a solos, vegetação, aptidão, o faz através de citações, 

baseadas em publicações, mapas e atlas multirreferencial de estudos pré-existentes, publicados por órgãos 

públicos e privados e disponíveis para consulta pública. Utilizou esses dados baseados na localização 

DECISÃO 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone:(67)3368-1000 

Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br 

geográfica do imóvel; e).  Anexa trecho da Resolução do CONFEA 345/1990, que define “AVALIAÇÃO como 

a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou 

de um empreendimento”; f). Entende sobre a Resolução do CONFEA 345/1990, que sua essência deixa 

evidente que AVALIAÇÃO é uma matéria multidisciplinar e poderá ser executada por qualquer profissional 

do sistema CONFEA/CREA, dentro de suas limitações de atribuições; 2). “CONTRÁRIA” à pretensão do 

Eng. Sabadotto(relato CEA): a).  utilização de índices agronômicos; b).  Decisão Plenária PL-0608/2007 do 

CONFEA, que nega tal atribuição a profissional da área da engenharia civil; c). Apresentou Certificado de 

curso de Avaliação de Propriedades Rurais, com carga horária de 12 horas e que o referido curso não 

fornece o conhecimento específico exigido para entender e atender às recomendações da norma técnica de 

avaliação de bens rurais quanto à análise dos fatores relacionados às características do solo, vegetação, 

culturas existentes, espécies vegetais, que determinam a capacidade de uso do solo rural e o seu potencial 

produtivo; d). Não há no artigo 4.º da Resolução n.º 218 de 1973, nada que explicite que o Engenheiro 

Agrimensor possa se responsabilizar pela atividade de avaliação de imóveis rurais e determinação do Valor 

de Terra Nua; e). Que o Profissional é Engenheiro Agrimensor, e que embora o profissional possa executar 

perícias como prevê a Lei 5194/66 em seu art. 7.º, e na resolução 218/73 em seu art. 1º, atividade 06, o 

profissional em questão não possui atribuição para executar perícia de avaliação de imóveis rurais ou emitir 

Laudo de Valor de Terra Nua-VTN, uma vez que para tal atividade é necessário uma série de conhecimentos 

agronômicos, para enfim chegar ao VTN, atividade esta que deve ser executada por um engenheiro agrônomo 

ou engenheiro florestal. I - DO PARECER. Trata-se de um laudo de avaliação para determinação do Valor 

da Terra Nua - VTN, no qual o Eng. Sabadotto utiliza-se de índices agronômicos conforme Norma ABNT NBR 

14653-3:2004, e que a mesma define: Terra Nua: Terra sem produção vegetal ou vegetação natural; Valor 

Econômico: Valor presente da renda líquida auferível pelo empreendimento ou pela produção vegetal, 

durante sua vida econômica, a uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade de igual risco; 

Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis Rurais, define imóvel rural como área contínua de qualquer tamanho, 

beneficiada ou não, qualquer que seja sua localização, que se destine à preservação da natureza ou à 

exploração extrativa florestal, agrícola, pecuária, ou agroindustrial, quer através de planos públicos de 

valorização, quer através da iniciativa privada, e recomenda que a avaliação desses imóveis deve privilegiar 

sempre a determinação do valor do imóvel como um todo, estando aí incluídas as terras, benfeitorias 

reprodutivas, não reprodutivas (construções), semoventes, máquinas e implementos agrícolas; considerando 

que os métodos de avaliação das benfeitorias rurais reprodutivas ou produtivas que englobam inovações 

capazes de proporcionar rendimentos por meio da venda dos seus produtos, tais como culturas, 

reflorestamentos, pastos cultivados ou melhorados, dentre outros, exigem conhecimento dos sistemas de 

produção agrícolas, das características das plantações, das qualidades das plantações e das expectativas de 

produção; Considerando que é necessária uma série de conhecimentos técnicos agronômicos específicos 

sobre a capacidade de uso da terra rural para produzir renda, que envolvem conhecimentos de terras 

cultiváveis, suas classes, problemas de conservação de solo, fertilidade do solo, características edáficas, tipos 

de culturas, pastagens, matas nativas, reflorestamento, terras impróprias para vegetação produtiva, porém 

próprias para proteção de fauna silvestre, entre outras, Considerando que o Manual de Avaliação de Imóveis 

Rurais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que também indica o Método 

Comparativo de Dados de Mercado, cita que devem ser avaliadas as culturas existentes no imóvel quanto à 

espécie botânica, área de plantio, estágio presente e desenvolvimento do ciclo vegetativo, estado fitossanitário 

e tratos culturais, espaçamento entre plantas, culturas intercaladas, plantio em terraços, contornos, cordões, 

banquetas individuais e outros, Considerando a CERTIDÃO n.º 0489/2015-UGI-Oeste” emitida pelo 

CREA/SP em 12/03/2015 diz que conforme Decisão CEEA/SP n.º118/2014, da Câmara Especializada de 

Engenharia de Agrimensura, o Senhor Reinaldo José Sabadotto pode realizar “LAUDO TÉCNICO DE 

AVALIAÇÃO” no campo de sua atuação profissional...” Considerando o Artigo 4º da Resolução 218/73 do 

CONFEA, combinado com o artigo 25. Art. 4º - Compete ao ENGENHEIRO AGRIMENSOR: I - o 

desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a levantamentos 

topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de: a) loteamentos; b) sistemas de 

saneamento, irrigação e drenagem; c) traçados de cidades; d) estradas; seus serviços afins e correlatos. II - o 

desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a arruamentos, estradas 

e obras hidráulicas; seus serviços afins e correlatos. Considerando o Artigo 25 da Resolução mencionada 

anteriormente: Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe 

competem, pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas 

que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-

graduação, na mesma modalidade. Considerando que os certificados de cursos apresentados, de acordo com  

sua carga horária, não são suficientes para subsidiar o conhecimento da matéria; Considerando que a 

existência de acervo técnico sobre a matéria requerida não tem, por si só, a capacidade de acrescentar itens 
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ao elenco de atribuições do profissional; Considerando que AVALIAÇÃO é uma matéria multidisciplinar, 

envolvendo vários agentes da engenharia, cada um na sua área de atuação/formação; II - DA CONCLUSÃO: 

Diante do acima exposto, sou de parecer que o profissional Engenheiro Agrimensor Reinaldo José Sabadotto, 

não possui atribuições para elaboração e perícia de Avaliação de Imóveis Rurais, que contemple Laudo de 

Valor da Terra Nua (VTN), ressalvando a possibilidade de participar de equipe multiprofissional de avaliação 

de imóveis rurais, quando envolver empreendimentos relacionados à sua área de atuação, no caso as 

atividades descritas no Artigo 4º da Resolução 218/73 do CONFEA, inerentes aos Engenheiros 

Agrimensores”, DECIDIU, por maioria, aprovar o indeferimento de atribuições para o desempenho das 

atividades de laudo técnico e avaliações de propriedades rurais do Engenheiro Agrimensor Reinaldo José 

Sabadotto. Presidiu a sessão o Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. 

Votaram favoravelmente os Senhores (as) Conselheiros (as) Conselheiros (as) EUCLIDES QUANDT DE 

OLIVEIRA, EDSON ALVES DELGADO, JÂNIO FAGUNDES BORGES, JOSÉ ANTONIO MAIOR 

BONO, JOSÉ ANTONIO CANUTO DOS SANTOS, JORGE WILSON CORTEZ, JUAREZ CASSER DA 

CUNHA CLEMENTE, LEONARDO LIMBERGER, LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO, MARISA 

INÁCIO DA SILVA, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, MARCOS ANTÔNIO CAMACHO DA 

SILVA, SIDENEI AMBRÓSIO TAMBOSI, SINVAL VICENZI, Votos contrários: ARTHUR CHINZARIAN, 

ANTONIO DACAL JUNIOR, ANDRÉ NOGUEIRA BORGES, AROLDO ABUSSAFF FIGUEIRÓ, 

DOMINGOS SAHIB NETO, ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE, GERSON DA COSTA 

MELO, GETULIO NEVES DA COSTA DIAS, JOSÉ CARLOS RIBAS, LINCOLN DE ANDRADE 

PIZZATTO, MARIA DA GLÓRIA VIEIRA LORENZZETTI, RHUAN DYEGO BROTONE GRUBERT, 

VALTER ALMEIDA DA SILVA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 3 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG 
PRESIDENTE 


