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EMENTA: Aprova a proposta dos Conselheiros Norman Barbosa 

Costa e Silvio Porfírio de Sá, de complementação das 

Decisões 087 e 117/2015 da CEEC referentes a delegar 

competência à Chefia da Divisão de Registro e 

Cadastro – DREC do Crea-PE, para proceder a análise 

e registros de processos relativos a Pessoas Jurídicas. 

 

                                          DECISÃO 
                                 

                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida no dia 02 de setembro 

de 2015, apreciando proposta dos Conselheiros Engs. Civis Norman Barbosa Costa e Silvio 

Porfírio de Sá de complementação das Decisões 087 e 117/2015 da CEEC, referentes á 

concessão de competência à Chefia da Divisão de Registro e Cadastro – DREC, para proceder a 

analise e expedição de processos relativos ao registro de Pessoa Jurídica, onde os mesmos 

enfatizam que não ocorrerão quaisquer mudanças nas decisões anteriores acima citadas, 

buscando tão somente o cumprimento da legislação mediante explicitação dos 

encaminhamentos nas alterações que não impliquem mudanças dos objetivos sociais, da direção 

da pessoa jurídica, da denominação ou razão social ou da responsabilidade técnica, desde que 

serão procedidas simples averbação nos registros, tal como consta no artigo  16, parágrafo único 

da resolução 336/89, do CONFEA. O parecer jurídico anexado  a proposta corrobora o 

procedimento sugerido frente as alterações contempladas que ficariam sob a responsabilidade 

do órgão encarregado do controle do cadastro naquela tarefa administrativa acessória, 

dispensando a participação da Câmara. Notadamente estariam inclusos os casos de mudança de 

endereços, mudança de capital social, de sócios, de sobrenomes de sócios, de distribuição nos 

quantitativos de quotas, e eventuais outros itens do instrumento constitutivo que se enquadrem 

na condição prevista de alterações em elementos estranhos ao disciplinamento de interesse do 

sistema Confea/Crea. DECIDIU aprovar com uma abstenção a proposta em discussão que 
permite o processamento das averbações nas alterações dos registros das pessoas jurídicas 
a cargo da DREC reconhecendo a regularidade do conteúdo expresso na resolução 336/89, 
objeto do parecer jurídico nº 209/2015-ASSJU. Em anexo a proposta dos Conselheiros e o 

parecer. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Francsco José Costa Araújo – Coordenador-
adjumnto. Votaram favoravelmente os senhores, Frederico de Vasconcelos Brennand, Gaio 

Maurício Oliveira de Andrade (em substituição do titular), Norman Barbosa Costa, Lucimere 

Reunião : Ordinária                nº. 014/2015 

Decisão  : 128/2015-CEEC/PE 

Item da Pauta : 5.0 

Referência :  Acatamento do parágrafo único do art. 16, resolução 336/89, 

referente a averbações de alterações nos registros das empresas. 

Interessado : Conselheiro Norman Barbosa Costa e Silvio Porfírio de Sá 
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Roseane Pontes de Lima Luna (em substituição do titular), Noserinaldo Santos Fernandes, 

Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do titular) e Silvio Porfírio de Sá. Absteve-se 

de votar o Conselheiro Camanducaia Fernandes Barrocas, 
 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

 

Recife, 02 de setembro de 2015. 

  

 

 

______________________________________ 
  Eng.º Civil. Francisco José Costa Araújo 

Coordenador-adjunto da CEEC 

 

 


