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EMENTA:   Delega competência à Divisão de Registro e Cadastro do 
Crea-PE - DREC, para proceder análise e expedição de 
registros relativos às pessoas físicas e jurídicas, bem 
como dá outras providências, pertinentes às modalidades 
que não possuem Câmaras Especializadas. (Art. 90, inciso 
XIX, do Regimento do Crea-PE). 

 
 

DECISÃO 
                                 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 10 de março de 2021, em Sessão Ordinária, realizada por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad 
referendum do Plenário; apreciando à Proposta nº 004/2021 da Diretoria do Crea-PE, que propõe 
delegação de competência à Divisão de Registro e Cadastro do Crea-PE – DREC para proceder 
análise e expedição de processos relativos aos registros de pessoas físicas e jurídicas, pertinentes às 
modalidades profissionais que não possuem Câmaras Especializadas instaladas no âmbito do Crea-
PE; considerando ainda o disposto na Resolução nº 1.007, de 05 de dezembro de 2003, do Confea, 
que dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de 
Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências; considerando o disposto na Resolução 
nº 1.121/2019 do Confea, que dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais 
de Engenharia e Agronomia e dá outras providências; considerando o disposto no inciso XIX, do art. 
9 do Regimento do Crea-PE, no tocante às competências do Plenário deste Regional, conforme 
transcrito abaixo: XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que 
não possua câmara especializada; considerando que atualmente o Crea-PE possui apenas 6 (seis) 
Câmaras Especializadas, a saber: Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC; Câmara 
Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE; Câmara Especializada de Agronomia – CEAG; 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ; Câmara 
Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST; e, Câmara Especializada de 
Geologia e Minas – CEGM; considerando que o Crea-PE, no exercício das funções públicas que lhe 
são outorgadas pela Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, fiscaliza o exercício das profissões 
da engenharia e agronomia, geologia, geografia e meteorologia, surgindo assim solicitações que 
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necessitam de apreciação por Câmaras Especializadas de todas as modalidades abrangentes pelo 
Sistema; considerando, que este Regional não possui Câmaras Especializadas das modalidades de 
Meteorologia, Agrimensura e Geografia, havendo, portanto, a obrigatoriedade do cumprimento do 
inciso XIX, do art. 9, do Regimento deste Conselho; considerando que conforme calendário oficial, 
as sessões plenários ocorrem apenas 1 (uma) vez por mês e nessa ocasião são apreciados processos 
de vários assuntos, acarretando na concentração excessiva de demandas na referida instância 
julgadora; considerando que é importante destacar que em virtude da Plenária ser realizada apenas 
mensalmente, o tempo de espera para a conclusão das demandas pertinentes às modalidades em tela, 
torna-se moroso para os profissionais interessados, podendo ocasionar prejuízos aos mesmos; 
considerando que a delegação de competência à DREC ora proposta, proporcionará ao Pleno deste 
Conselho, não só mais espaço para outras discussões de maior relevância para as modalidades 
profissionais representadas pelo Sistema Confea/Crea, bem como interesse da sociedade; e, 
considerando por fim, a necessidade de desburocratizar os serviços do Crea-PE, e promover maior 
celeridade aos trâmites administrativos, gerando, consequentemente, satisfação aos profissionais e 
empresas das áreas supracitadas; considerando ainda a necessidade de reduzir os prazos de concessão 
de registro de profissionais e empresas em benefício dos interessados, DECIDIU , por maioria, com 
27 (vinte e sete) votos favoráveis e 01 (um voto) contrário, delegar competência à Chefia da Divisão 
de Registro e Cadastro – DREC do Crea-PE, para proceder a(o): 1. Análise e registro da pessoa 
jurídica, desde que o objeto social da empresa seja compatível com as atribuições do(s) 
responsável(eis) técnico(s) indicado(s), exceto se a amplitude do objeto social da empresa suscitar 
dúvidas no tocante à responsabilidade técnica, situação em que o processo deverá ser 
encaminhado a este Plenário para apreciação e julgamento; 2. Análise e alterações contratuais, 
respeitando os normativos de referência em vigência; 3. Análise e inclusão de responsabilidade 
técnica de profissionais, desde que possua(m) atribuições condizentes com o objeto social da 
pessoa jurídica; 4. Análise e baixa de responsabilidade técnica; 5. Análise e interrupção do 
registro de pessoas jurídica, o qual deverá apresentar documentos comprobatórios devidamente 
arquivados e emitidos por Órgão competente; 6. Análise e cancelamento de registro da pessoa 
jurídica nos seguintes casos: I) encerramento das atividades, II) alteração do objeto social 
retirando do mesmo qualquer atividade da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da 
Meteorologia e da Geografia, III) por paralisação ou conclusão da obra ou serviço, quando se 
tratar de pessoa jurídica de outro estado, devendo ser apresentado documento explicando a causa 
da paralisação ou informando sua conclusão e o processo será encaminhado a Divisão de 
Fiscalização – DIFI deste Regional para proceder à diligência ao local, a fim de verificação e 
confirmação das informações prestadas. Para todos os casos anteriormente especificados neste 
item, a pessoa jurídica deverá apresentar documentos comprobatórios devidamente arquivados e 
emitidos por Órgão competente; 8. Análise e registro da pessoa jurídica, desde que o objeto social 
da empresa seja compatível com as atribuições do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s), exceto 
se a amplitude do objeto social da empresa suscitar dúvidas no tocante à responsabilidade técnica, 
situação em que o processo deverá ser encaminhado a este Plenário para apreciação e julgamento; 
9. Análise e alterações contratuais, respeitando os normativos de referência em vigência; 10. 
Análise e inclusão de responsabilidade técnica de profissionais, desde que possua(m) atribuições 
condizentes com o objeto social da pessoa jurídica; 11. Análise e baixa de responsabilidade 
técnica; 12. Análise e interrupção do registro de pessoas jurídica, o qual deverá apresentar 
documentos comprobatórios devidamente arquivados e emitidos por Órgão competente; 13. 
Análise e cancelamento de registro da pessoa jurídica nos seguintes casos: I) encerramento das 
atividades, II) alteração do objeto social retirando do mesmo qualquer atividade da Engenharia, 
da Agronomia, da Geologia, da Meteorologia e da Geografia, III) por paralisação ou conclusão 
da obra ou serviço, quando se tratar de pessoa jurídica de outro estado, devendo ser apresentado 
documento explicando a causa da paralisação ou informando sua conclusão e o processo será 
encaminhado a Divisão de Fiscalização – DIFI deste Regional para proceder à diligência ao local, 
a fim de verificação e confirmação das informações prestadas. Para todos os casos anteriormente 
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especificados neste item, a pessoa jurídica deverá apresentar documentos comprobatórios 
devidamente arquivados e emitidos por Órgão competente; e, 14. A DREC deverá mensalmente 
encaminhar relação detalhada a este Plenário, contendo todos os tipos de processos elencados 
acima, concedidos no mês anterior para conhecimento, acompanhamento e homologação; 8. Os 
demais casos não previstos na presente decisão, deverão ser encaminhamos a este Plenário para 
apreciação e julgamento, após serem devidamente instruídos por Assistentes Técnicos; 15. Revisar 
esta Decisão anualmente prevalecendo sua validade até a nova edição aprovada; e, 16. Revogar 
as disposições em contrário e entrar em vigor a partir desta data. Houve 06 (seis) abstenções. 
Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena – Presidente. Votam 
favoravelmente os Conselheiros: Adir Átila Matos de Sousa, Cassio Victor de Melo Alves, Cláudia 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Carlos Roberto Aguiar de Brito, 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de 
Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Câmara Valeriano, Jairo de Souza 
Leite, Jarbas Morant Vieira, Jose Noserinaldo Santos Fernandes, José Carlos da Silva Oliveira, 
Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Maycon Lira Drummond Ramos, 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire, 
Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho e Stênio 
de Coura Cuentro. Votos contrários: Rildo Remígio Florêncio. Abstenções: Alexandre Valença 
Guimarães, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Heleno Mendes Cordeiro e Nilson Oliveira de 
Almeida.  
 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife, 10 de março de 2021. 

 
 

Eng. Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


