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EMENTA: Disciplina sobre a concessão de registros de Empresas Individuais.  

 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em Recife (PE), em sessão 

extraordinária, realizada no dia 14 de Junho de 2017, na sede do Crea-PE, de acordo com o Art. 76 do 

Regimento Interno, dá conhecimento a este Plenário, que após apreciar inúmeros processos de 

solicitações de registros de empresas individuais de leigos ou não, com fulcro na legislação vigente no 

país e frente às exposições de motivos apresentadas pelos conselheiros, Eli Andrade da Silva, engenheiro 

civil e segurança do trabalho, e, Jorge Wanderley Souto Ferreira, engenheiro civil, e considerando que: 

a) Empresário individual é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial, assim ele é a 

pessoa física natural titular da empresa. Portanto, o patrimônio da pessoa natural e o do empresário 

individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas; b) Que a Lei nº 

5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro 

agrônomo, em seu art. 59 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 quadro técnico. (...) § 3º O 
Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas ou demais organizações 
previstas neste artigo deverão preencher para o seu registro”. c) Que como se vê, a legislação vigente 

não proíbe ou restringe o registro de empresas ou firmas individuais nos Conselhos Regionais, quando 

seu titular não for profissional inscrito no Crea; d) Que a exigência que ora se impõe está prevista no art. 

11 da resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, mas esta por sua vez, não restringe o registro de firma 

individual de profissional habilitado com formação técnica diferente do objeto da firma. Pois reza no 

referido artigo: “Somente ao profissional habilitado é facultado constituir-se em firma individual para 
a prestação de serviços profissionais, ou execução de obras, desde que proceda o registro no Crea, nos 
moldes desta Resolução”; e) Que a dita restrição que ora quer se impor é apenas fruto de uma Decisão 

Plenária do Confea, adiante em parte transcrita, qual seja: “Ref. SESSÃO: Plenária Ordinária 1.346 - Decisão 

Nº: PL-1230/2007. Interessado: Sistema Confea/Creas Empresa Individual de Leigo. (...) DECIDIU: 1) 

autorizar os Creas a proceder ao registro de Empresários leigos (empresa individual de leigo) nos 

casos de produção técnica ou especializada, tais como industrialização, fabricação, instalação, 
montagens, manutenção, locação e vendas, observada as demais exigências legais. 2) no caso de 

empresa individual de profissional do Sistema o registro será aceito de acordo com a atribuição de seu 

titular. 3) na certidão de registro das empresas deverá constar claramente em caixa alta a atividade no 

qual poderá atuar. 4) nos demais casos não previstos nesta deliberação não serão aceitos registros sob 
qualquer hipótese; f) Que é sabido que o Confea possui competência normativa para regulamentar a Lei 

nº 5.194. No entanto, esse poder normativo não é pleno e universal, visto que suas atribuições esbarram 
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nas limitações legais, não podendo aquele conselho federal, por meio de simples resolução ir além ou 

independentemente da lei (praeter legem) ou ir contra a lei (contra legem). Pois a resolução deve servir 
para a fiel execução da lei, atuando secundum legem. E que nesse sentido, o STJ entendeu 

corretamente que “... a validade das instruções normativas (atos normativos secundários) pressupõe a 
estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam (lei, 
tratados, convenções internacionais, etc.), sendo certo que se vierem a positivar em seu texto uma 
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade...”. Pior 

ainda, seria uma decisão plenária afrontar a lei. Cabendo aqui lembrar que de acordo com os incisos II e 

XIII do art. 5º da Constituição Federal, tem-se que: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (...); XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; g) Que frente a estes 

dispositivos legais, resta dizer que o art. 11 da Resolução nº 336, de 1989, combinado com a Decisão PL 

1230/2007 do Confea, vieram a restringir e impor limites na Lei nº 5.194/66, pois a exigência prevista 

nesses documentos não se encontram naquela, e desse modo o Confea vem extrapolar suas funções 

normativas.  E que, em vista disso, não é outro o entendimento dos nossos tribunais em diversos 

processos, vêm decidindo no sentido de que a Resolução nº 336/89 do Confea, apresenta-se ilegal por 
ultrapassar os limites da lei nº 5.194/66; h) Que junto a este fato, o próprio Confea, por meio da PL 
0141/2009, reconheceu a fragilidade do art. 11 da resolução 336/89, ora questionado quando, ao julgar, 

em grau de recurso, o processo de registro da empresa Epifânio Lajes Comércio Materiais para 

Construção, assim decidiu e, portanto, em parte se tem para conhecimento, in verbis: .... considerando 

que a Lei nº 5.194/66, é ampla, não restringindo qualquer tipo de empresa, pois é ato de hierarquia 

superior à Resolução; considerando que a Resolução nº 336, de 1989, encontra-se em revisão; 
considerando que a Lei nº 8.666, de 1996, estabelece, em seu art. 28, a possibilidade de a administração 

pública contratar empresas individuais; considerando que esse tema caracteriza-se como uma grande 

demanda e que não há como manter restrição, sob pena de o Sistema Confea/Crea correr riscos de ser 
levado a esferas judiciais em processos por perdas e danos; considerando que esta suposta “abertura” 

poderá gerar fato positivo para o exercício profissional, uma vez que viabilizará regularização de 

diversas empresas que hoje estão trabalhando na informalidade junto ao Sistema Confea/Crea; 
considerando ainda que a Lei nº 5.194, de 1966, não faz restrição ao registro de qualquer tipo de 

empresa, dentro das normas estabelecidas. DECIDIU: 1) Deferir o registro das empresas individual, 
desde que cumpridas todas as demais exigências. 2) Determinar aos Creas que observem o art. 59 da 

Lei nº 5.194, de 1966 e a Decisão Plenária nº PL-1230/2007 para o registro de empresas individuais, 
mesmo de proprietários leigos”; i) Que neste caso, reitera-se e se verifica que apesar de tornar flexível o 

artigo 11 da Resolução 336/89, o Confea continua extrapolando sua atribuição de normatizar, uma vez 

que tenta em diversas oportunidades manter exigências não previstas em Lei para as outras atividades 

não elencadas na PL 1230/2007, além de criar regras mais rígidas para interessados em se regularizar 

perante os órgãos fiscalizadores regionais; j) Que se leigos podem apresentar um responsável técnico 

com atribuições compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas pela empresa, quando ela é uma 

limitada ou sociedade anônima, porque não seguir esta mesma regra para as empresas menores e 

individuais, já que essas também podem contratar profissionais para serem os seus responsáveis técnicos. 

Não se deve confundir a responsabilidade técnica com a responsabilidade legal civil, comercial e 

tributária da pessoa jurídica. Pois isso se encontra além de nossa competência que é a fiscalização do 

exercício profissional, sendo dito controle comercial ou tributário dos registrados afetos a outros órgãos 

reguladores do governo; k) Que para ter registro junto ao CREA, a Lei 5.194/66 apenas exige que haja 

no quadro da empresa um responsável técnico, sem necessariamente ser o seu titular, inexistindo 

qualquer ressalva quanto à firma individual; l) Que uma Resolução e uma Decisão Plenária não podem 

restringir o que a lei não o fez; m) Que quando o § 3º, do art. 59, da Lei nº 5.194/66, prevê que o Confea 

estabeleça, por Resolução, os requisitos para o registro, o legislador referiu-se a critérios de caráter 

procedimentais e não a exigências não previstas em lei; e, n) Que ainda, que qualquer restrição ao livre 

exercício profissional deve estar consignada em lei strictus sensu, sob pena de violação ao art. 5º, incisos 

II e XIII, da CF/88, DECIDIU: 1) Que não existe respaldo legal para indeferir o registro das empresas 

individuais de leigos ou não, nesta jurisdição, que se propõem a exercer atividades voltadas para o 
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exercício da engenharia e da agronomia, independentemente da sua classificação tributária ou 

comercial; 2) Por estar consignado em Lei, continua obrigatório para registro das empresas 

individuais, indicação e registro de profissional legalmente habilitado para se responsabilizar 

tecnicamente pelas suas atividades que sejam privativas dos profissionais do Sistema Confea/Crea, 

contidas em parte do seu objeto social. Neste caso, considerando aquelas para as quais possuem 

competência; 3) Que continuam as pessoas jurídicas, impedidas de exercerem atividades para as quais 

não possuam profissional habilitado em seu quadro técnico ou contratado; 4) Que por não constar em 

Lei, não será objeto de análise e motivo impeditivo para que pessoas jurídicas requeiram registro 

definitivo neste regional, a natureza social destas quanto ao fato de serem Sociedade Empresarial 

Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Micro Empresário Individual, 

Sociedade Anônima ou qualquer outro modelo aqui não citado ou que venha a ser criado; e, 5) 

Finalmente, esta Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea/PE, doravante acatará o registro 

definitivo de empresas individuais, cujo objeto conste atividades privativas dos profissionais do 
Sistema Confea/Crea, de acordo com a Lei. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis Arruda 
d’Anunciação – Coordenador. Votaram favoravelmente os seguintes Conselheiros: Eloisa Basto 

Amorim de Moraes, Eli Andrade da Silva, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Hermínio Filomeno da 

Silva Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo Santos 

Fernandes, Maurício Oliveira de Andrade, Pedro Fazio Soares, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César 

de Andrade, Romilde Almeida de Oliveira, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Virgínia Lúcia 

Gouveia e Silva. Votou contra o Conselheiro Norman Barbosa Costa. 

 

 

Recife, 14 de junho de 2017. 

 

 

Eng.º Civil. Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 

 


