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EMENTA: Aprova relatório e voto fundamentado do Relator, pelo indeferimento 

do recurso impetrado contra a Decisão 003/2017-CEAG/PE, da 
Câmara Especializada de Agronomia, que indeferiu a solicitação de 
cancelamento da empresa. 

                           

 
DECISÃO:  

                                 
 

                                      O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
Crea-PE, reunido em Sessão Ordinária nº 1.835, no dia 13 de setembro de 2017, considerando o relatório e 
voto fundamentado do Relator, Conselheiro Alberto Lopes Peres Júnior, desfavorável ao recurso impetrado 
contra decisão da Câmara Especializada de Agronomia – CEAG; considerando que o argumento 
apresentado pela requerente: “necessita de profissionais de diversas áreas de atuação e, portanto, não se 
acha obrigada a registrar-se nos diversos Conselhos  Profissionais”, solicitando, em caráter definitivo, o 
cancelamento do registro no Crea-PE; considerando que em seu próprio recurso, a requerente enumera suas 
atividades básicas, no Art. 4º, de seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.766, de 26 de junho de 2012, in 
verbis: Art. 4º. São objetivos da Embrapa: I – planejar, orientar, controlar, executar e supervisionar 
atividades de pesquisas agropecuária, para produzir conhecimentos tecnológicos a serem empregados no 
desenvolvimento da agricultura nacional; II – Apoiar, técnica e administrativamente, os órgãos e 
entidades do Poder Executivo, ou organismos vinculados, com contribuições de formulação, atribuição e 
coordenação da política agrícola e da política de ciência e tecnologia relativa ao setor agrícola; III – 
estimular e promover a descentralização operativa de atividades de pesquisa agropecuária de interesse 
técnico-científica com organismos de objetivos afins; e IV – coordenar o Sistema Nacional de Pesquisa 
Agropecuária – SNP, mediante convênio com os Estados, Distrito Federal e os Municípios. Parágrafo 
Único. As pesquisas de que trata o inciso I do caput abrangem as áreas de ciências agronômicas, 
veterinárias, da sociologia e da economia rural, as áreas relacionadas com a agroindústria, ciências 
florestais e do meio ambiente, pesca, aquicultura, meteorologia e outros temas afetos ao seu objetivo; 
considerando que a Lei Federal nº 5.194/66, que regula o exercício da engenharia e da agronomia, em seu 
art. 1º, assim estabelece: Art. 1º. As profissões de engenheiro e agrônomo são caracterizadas pelas 
realizações de interesse social e humano que importam na realização dos seguintes empreendimentos: a) 
aproveitamento e utilização dos recursos naturais; b) meios de locomoção e comunicação; edificações, 
serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos; d) instalação 
e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres; e) desenvolvimento industrial 
e agropecuário; considerando o artigo 59, da Lei 5.194/66que determina: Art. 59. As firmas, sociedades, 
associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 
serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de 
promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
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quadro técnico; considerando que a atividade de “Produção Técnica Especializada” industrial ou 
agropecuária é de atribuição de profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, conforme art. 7º, da Lei nº 
5.194/66, DECIDIU aprovar, por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos o relatório e voto do Relator, 
pelo indeferimento do recurso apresentado.  Presidiu a Sessão o Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votos favoráveis dos Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Almir Ribeiro Russiano, André Carlos Bandeira Lopes, Antônio Christino 
Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de Souza, Burguivol Alves de Souza, Clovis Arruda d’Anunciação, 
Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, Emílio de Moraes Falcão Neto, 
Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Fernando Rodrigues de Freitas, Francisco José 
Costa Araújo, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José 
Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da 
Silva, Luciano Barbosa da Silva, Marcílio José Bezerra Cunha, Marcos Antonio Muniz Maciel, Norman 
Barbosa Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Raul César de Andrade Soares, Raul José Rodrigues, Roberto Luiz 
de Carvalho Freire Roger, Fabian de Melo e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 
 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 13 de setembro de 2017. 
 
 
 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 
1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência 


