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No 029/2022 - CEGMMST- CREA/PIDecisao da C. Especializada

Referencia Proc.01006739/2022

Bredos Construpoes e Servipos EireliInteressado

EMENTA: Indefere o Pleito.

DECISAO:

www.crea-pi.org.br

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA-PI, apreciou a solicitagao de Indicagao de Responsavel Tecnico junto a empresa 

Bredos Construgoes e Servigos Eireli, protocolado sob n°. 01006739/2022; considerando que a pessoa juridica ja 

tern registro junto ao Crea - PI e requer a inclusao de mais um profissional no seu quadro tecnico, no caso o gedlogo 

Jose Eduardo de Carvalho (atribuigoes: Art. 6° da Lei Federal n° 4.076/1962), considerando que o profissional reside 

em Teresina-PI, considerando que o profissional declara que ja se encontra vinculado a quatro pessoas jun'dicas de 

direito privado e, no caso, passaria a vincular-se a cinco empresas; O profissional ora indicado, ao preencher o 

questionario, propos a prestagao de seus servigos para as pessoas jun'dicas conforme abaixo indicado: 1. Ismael 

Rubem da Costa Junior, sediada em Paulistana - PI (distante aproximadamente 470 km de Teresina - PI): quarta- 

feira, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas; 2. Resende & Rodrigues Pogos Artesianos Ltda, sediada em 

Piracuruca - PI (distante aproximadamente 205 km de Teresina - PI): sexta-feira, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 

as 16:00 horas; 3. E S Andrade Construgoes Ltda ME, sediada em Campo Maior - PI (distante aproximadamente 80 

km de Teresina - PI): quinta-feira, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas; 4. Hermes Barroso Leal - F. 

Individual, sediada em Simplicio Mendes (distante aproximadamente 393 km de Teresina - PI): terga-feira, das 8:00 

as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas; 5. Bredo Construgoes e Servigos Eireli, sediada em Simplicio Mendes - PI 

(distante aproximadamente 393 km de Teresina - PI): segunda-feira, das das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 

horas; considerando que a proposta do profissional e a prestagao de servigos dele em uma jornada de 6 (seis) horas, 

em um dia por semana para cada empresa citada no processo, em empresas que tern sedes que variam de 80 a 

470 km do local de Teresina (local de residencia do profissional); considerando que quando se fala em multiplas 

vinculagoes, e e esse exatamente o caso verificado no presente processo, o que faz com que o profissional acumule 

a responsabilidade tecnica por mais de uma pessoa juridica, tem-se que analisar criterios que possibilitem verificar 

se as condigbes apresentadas no caso concreto permitem viabilizar a aplicabilidade do que a lei determina, ou seja, 

a real participagao, a participagao efetiva do profissional nas atividades que as pessoas jun'dicas exergam, ou pre- 

tendam exercer, considerando que o papel preponderante do Crea-PI e a defesa da comunidade, sua seguranga e 

garantia da qualidade final da obra ou servigo e que podem ser afetadas pela assistencia parcial (ou mesmo a 

inexistencia de assistencia) que o profissional prestara as pessoas juridicas, principalmente no caso de ele assumir
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multiplas responsabilidades, tendo-se sempre em mira que esses criterios devem ser analisados nao somente com 

rela<;ao a empresa para a qual o profissional esta sendo indicado como responsavel tecnico, mas tambem com 

relagao aquelas pelas quais ele ja responde tecnicamente; considerando alguns criterios que podem ser citados, a 

exemplo de: 1. Compatibilidade de tempo, analisando-se o porte das empresas envolvidas e a quantidade e com- 

plexidade das obras e servigos que executam, ou pretendam executar, que deve ser tudo compativel com o rateio 

de tempo disponibilizado pelo profissional para a sua prestagao de servitjos para a pessoa jun'dica, pela qual, ou 

pelas quais, ele responde ou pretenda responder tecnicamente; 2. A localizatjao das obras e servigos e sua compa

tibilidade com a efetiva atuagao do profissional; 3. Compatibilidade de area de atuagao, considerando tanto o sentido 

geografico como tecnico; 4. A necessidade de deslocamentos interjornadas que interfiram no rateio de tempo dis

ponibilizado pelo profissional para a sua efetiva prestagao de servigos para as pessoas juridicas; 5. A atividade do 

profissional na execugao de obras e servigos por ele executados como autonomo (pessoa fisica); considerando as 

disposigoes da Lei Federal n.° 5.194/1966, art. 6°, alinea "c" :"o profissional que empresta seu nome a pessoas, 

firmas, organizagoes ou empresas executoras de obras e servigos sem sua real participagao nos trabalhos delas", 

pratica o exercicio ilegal da profissao; considerando as disposigoes da Decisao Normativa n.° 008/1983: "A pessoa 

juridica que requer registro em qualquer Conselho Regional deve apresentar Responsavel Tecnico que mantenha 

residencia em local que, a criterio do CREA, torne praticavel a sua participagao efetiva nas atividades que a pessoa 

jun'dica pretenda exercer na jurisdigao do respectivo orgao regional"; considerando que e dever do Crea de proteger 

a sociedade; considerando o exposto acima. Decidiu: Indeferir o Pleito. Coordenou a sessao o senhor Eng. Mecanico 

Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Geologo Jose Iran Paiva Felinto e 

Eng. Seg. Trab. Andrei Monteiro Medeiros Costa.
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ENG. MECANICO FRANCISCO RENATO DOS SANTOS JUNIOR

Coordenador da CEGMMST-CREA
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Decisao da C. Especializada : N2 028/2021 - CEGMMST-CREA/PI

: Proc. 01008488/2021 - INCLUSAO DE TITULOReferencia

Interessado Andre Saker Morais

EMENTA: Indefere a Inclusao do Titulo de "Engenharia de Infraestrutura e Transporte Rodoviario”

DECISAO:
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A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguran^a do Trabalho do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA-PI, apreciou a solicitafao protocolada sob o n2 PRO-01008488/21 de Inclusao do titulo de 
Engenheira de Infraestrutura e Transporte Rodoviario; considerando que o processo encontra-se regularmente formalizado; 
considerando que o requerente e engenheiro de produ^ao, RNP n2 191827822-9, formado pela Universidade Federal do Piaui 
- UFPI, em 2019, com atribuifoes no art. 72 da Lei n2 5.194/66 combinado com o art. 22 da Resolu^ao n2 235/75 do Confea; 
considerando que o interessado apresenta o certificado de Conclusao do Curso de Pos-Graduafao em Engenharia de 
Infraestrutura e Transporte Rodoviario, no periodo de 28/04/2020 a 24/01/2021 pela Faculdade Unyleya (Rio de Janeiro); 
considerando que a Faculdade Unyleia e o seu curso de Pds-Gradua^ao Latu Sensu Especializa^ao em Engenharia de 
Infraestrutura e Transporte Rodoviario, possuem cadastro junto ao Crea-RJ, porem os pedidos de extensao de atribuifdes 
devem ser analisados individualmente; considerando a Resolu^ao n2 1.073/2016 do Sistema Confea/Crea no art. 7° § I2 "A 
Concessao da extensao da atribuipao inicial de atividades e de campo de atuapao profissional no dmbito das profissdes 
fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea sera em conformidade com a andlise efetuada pelas cdmaras especializadas competentes 
do Crea da circunscripao na qual se encontra estabelecida a institui^ao de ensino ou a sede do campus avanqado, conforme o 
caso"; §2- A extensao de atribui^ao e permitida entre modalidades do mesmo grupo profissional; considerando que segundo 
o Projeto Polltico-Pedagogico do Curso de gradua^ao de Engenharia de Produfao do Centro de Tecnologia da Universidade 
Federal do Piaui, este curso tern os seguintes conteiidos profissionais: engenharia do produto, produto de fabrica, processos 
produtivos, gerencia de produfao, qualidade, pesquisa operacional, engenharia do trabalho, estrategia e organiza^oes e gestao 
economica; considerando que, apesar do profissional pertencer a modalidade Engenharia, o mesmo nao pode estender suas 
atribuifoes para a area de Infraestrutura e Transporte Rodoviario, tendo em vista que na sua formafao basica em Engenharia 
de Produfao nao consta conhecimentos para a solicita^ao; considerando o Relatorio e Voto Fundamentado do relator. 
DECIDIU, por unanimidade: Indeferir o Pleito. Coordenou a sessao o senhor Eng. Mecanico Francisco Renato dos Santos 
Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Gedlogo Jose Iran Paiva Felinto e o Eng. Seguran^a do Trabalho Andrei 
Monteiro Medeiros Costa.
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NQ 027/2022 - CEGMM5T- CREA/PIDecisao da C. Especializada

Proc. 01003872/2022Referencia

Emp. Ind. Ana Paula R. de Melo Meneses (A. P. Ribeiro de M. Meneses).Interessado

EMENTA: Defere o Pleito.

DECISAO:

Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 05 de abril de 2022

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA-PI, apreciou a solicitagao de registro da Emp. Ind. Ana Paula R. de Melo Meneses 

(A. P. Ribeiro de M. Meneses), protocolado sob o n° PRO-01003872/2022; considerando que a documentagao anexada 

ao processo encontra-se regularmente formalizada conforme normativo do Confea; considerando que a pessoa juridica 

requer o registro para o exercicio de suas atividades na area da engenharia mecanica, e indicou o eng. mec. Fabricio 

do Nascimento Santos (atribuigoes: Art. 7° da Lei n° 5.194 c/c arts. 12 e 25 da Resolugao n° 218/1973 do Confea) 

para compor o quadro tecnico da empresa; considerando que o profissional ja tern vinculo de trabalho com outras 

empresas, ficando assim distribuido: 1. F Nascimento Santos, sediada na cidade de Teresina - PI: Jornada de trabalho 

prestada as sextas-feiras e sabados, das 7:00 as 18:00 horas; 2. Esquadria Ferronorte Ltda, sediada na cidade de 

Teresina - PI: Jornada de trabalho prestada nas quartas-feiras e quintas-feiras, das 7:00 as 18:00 horas; 3. A. P. 

Ribeiro de M. Meneses, sediada na cidade de Teresina - PI: Jornada de trabalho prestada nas sextas-feiras, das 10:00 

as 12:00 e das 13:00 as 19:30 horas; sabados, das 7:00 as 12:00 e das 13:00 as 19:30 horas; considerando que 

para atingir a Jornada de trabalho minima de 20 (vinte) horas semanais por pessoa juridica, para a empresa A. P. 

Ribeiro de M. Meneses, o profissional indicado langou mao de horario alem das 13 horas aos sabados; considerando 

que o profissional indicado informou que nao tern vinculagao com pessoas juridicas de direito publico; considerando 

que as atribuigoes do profissional indicado como responsavel tecnico na area da mecanica atendem ao objetivo social 

da empresa; considerando que o tempo disponibilizado pelo profissional para a prestagao dos seus servigos para as 

pessoas Juridicas apresenta razoabilidade na sua distribuigao; considerando o relatorio e voto fundamentado do 

conselheiro Relator. DECIDIU, por unanimidade: Deferir o registro da empresa A. P. Ribeiro de M. Meneses. 

Coordenou a sessao o senhor Eng. Mec. Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: 

Geologo Jose Iran Paiva Felinto e o Eng. de Seguranga do Trabalho Andrei Monteiro Medeiros Costa.

Decisao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho 
(CEGMMST/PI)

o
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ENG. MEC. FRANCISCO RENATO D'OS &ANTOS JUNIOR

Coordenador da CEGMMST-CREA
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: (x) OrdinariaReuniao N° 558/2022

: N° 026/2022 - CEGMMST- CREA/PIDecisao da C. Especializada

Referencia : Proc. 01003032/2022

Pom Ricco Com. e Serv. de Agronomia, Enga e Geologia Ltda.Interessado

EMENTA: Defere o Pleito.

DECISAO:

Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 05 de abril de 2022

Decisao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranqa do Trabalho 
(CEGMMST/PI)

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA-PI, apreciou a solicitagao de registro de empresa Dom Ricco Comercio e Servigos 

de Agronomia, Engenharia e Geologia Ltda., protocolado sob o n° PRO-01003032/2022; considerando que a 

documentagao anexada ao processo encontra-se regularmente formalizada conforme normative do Confea; 

considerando que a pessoa jun'dica requer o registro para o exercicio de suas atividades nas areas: da Engenharia 

Civil, Agronomia e Geologia, e indicou respectivamente como responsaveis tecnicos os profissionais: Eng. Civ. Nairon 

Ney da Silva Soares; Eng. Agr. Waldinar Campos Junior e na area da Geologia Walclides Oliveira Melo (atribuigoes: 

Art. 11 da Resolugao n° 218/1973 do Confea), residente em Campo Maior - PI e com vinculagao a duas empresas: 

Escala Transporte Gerais Ltda (inclusao: 03-07-2000; sem Jornada de trabalho declarada) e Emp. Ind. Walclides 

Oliveira Melo (inclusao: 12-04-1982; sem Jornada de trabalho declarada; sediada em Campo Maior); considerando 

que as atribuigoes do profissional indicado como responsavel tecnico na area da geologia atendem ao objetivo social 

da empresa; Considerando que a vinculagao do Geol. Walclides Oliveira Melo a empresa Dom Ricco Comercio e 

Servigos de Agronomia, Engenharia e Geologia Ltda, e que apesar de ele nao ter informado sobre Jornada de trabalho 

especifica para a Emp. Ind. Walclides Oliveira Melo, pode-se considerar como exequivel a proposta dele para a 

prestagao dos seus servigos para a empresa requerente do registro, mesmo em fungao das atividades desenvolvidas 

pelas empresas as quais ja se encontra vinculado; considerando que o tempo disponibilizado pelo profissional para a 

prestagao dos seus servigos para as pessoas jurfdicas apresenta razoabilidade na sua distribuigao; considerando o 

relatorio e voto fundamentado do conselheiro Relator. DECIDIU, por unanimidade: Deferir o registro da empresa 

Dom Ricco Comercio e Servigos de Agronomia, Engenharia e Geologia Ltda., na area da Geologia. Coordenou a 

sessao o senhor Eng. Mec. Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Geologo 

Jose Iran Paiva Felinto e o Eng. de Seguranga do Trabalho Andrei Monteiro Medeiros Costa.
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Coordenador da CEGMMST-CREA
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REUNIAO ORDINARIA: 558/2022

DECISAO N°: 25/2022-CEGMMST-CREA/PI

REFERENCIA: Proc. PAR-01000083/20 (R N DA COSTA MIRANDA)

INTERESSADO: CREA - PI (Divisao de Fiscaliza<;ao)

Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 05 de abril de 2022

ATO DOS SANTOS JUNIOR

CAMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS, MECANICA E SEGURAN^A DO TRABALHO 
- CEGMMST-CREA - PI

EMENTA: Decurso de prazo recursal. Julgar a revelia o processo PAR-01000083/2020. R N da Costa

Miranda, CNPJ n° 28.881.735/0001-90

DECISAO:

ENG. MECANICO FRANCISCO RE
Coordenador da CEGMMST-CREA

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranqa do Trabalho do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - Crea-PI, apreciou a solicitagao da Divisao de Fiscaliza^ao 

do Crea-PI, que trata do pedido de julgamento a revelia referente ao Processo PAR-01000083/2020, 

por infringencia as disposigbes do art. 59 da Lei Federal n° 5.194/66, Firma sem registro e sem 

profissional, executando serviqos na area da engenharia mecanica referente a confecgao de 3 (tres) 

palcos para Secretaria de Gestao na cidade de Parnaiba-PI, e considerando as disposigbes dos arts. 45, 

46, alineas "a" e "c", 71, alinea "c" e 73 da Lei Federal n° 5.194/66; considerando as disposigbes do 

art. 3° da Lei Federal n° 6.496/1977; considerando as disposiqbes dos arts 10 (paragrafo unico), 11 e 

20 da Resolugao n° 1.008/04-CONFEA; considerando que nao houve a interposigao de recurso no prazo 

legal estabelecido; considerando o decurso do prazo recursal; considerando o relatbrio e voto 

fundamentado do conselheiro relator, DECIDIU: 1. Julgar a revelia a pessoa juridica supracitada e 

aplicar a ela a multa nos termos em que foi lavrada, corrigidas conforme a legislagao vigente, 

garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases seguintes, para o que sera notificada a cumprir os 

prazos dos atos processuais subsequentes; 2. Determinar que a Divisao de Fiscalizagao proceda a 

emissao da Certidao de Transito em Julgado no caso de a autuada deixar de recorrer desta decisao de 

julgamento a revelia no prazo legal estabelecido. Coordenou a sessao o senhor Eng. Mecanico Francisco 

Renato dos Santos Junior. Votou favoravelmente o Conselheiro: Geblogo Jose Iran Paiva Felinto e o 

Engenheiro de Seg. do Trabalho Andrei Monteiro Medeiros Costa.
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REUNIAO ORDINARIA: 558/2022

DECISAO N°: 24/2022-CEGMMST-CREA/PI

REFERENCIA: Proc. THE-00081347/20 (DANTAS REPRESENTAQOES COM. E SERVIQOS LTDA.)

INTERESSADO: CREA - PI (Divisao de Fiscalizagao)

e

Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 05 de abril de 2022

CAMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS, MECANICA E SEGURAN^A DO TRABALHO 
- CEGMMST-CREA - PI

EMENTA: Decurso de prazo recursal. Julgar a revelia o processo THE-00081347/2020. Dantas

Representaqoes Com. e Servigos Ltda., CNPJ n° 05.085.756/0001-02

DECISAO:

ENG. MECANICO FRANCISCO RENATO DOS SANTOS JUNIOR
Coordenador da CEGMMST-CREA

&

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - Crea-PI, apreciou a solicitagao da Divisao de Fiscalizagao 

do Crea-PI, que trata do pedido de julgamento a revelia referente ao Processo THE-00081347/2020, 

por infringencia as disposigoes do art. 1° da Lei Federal n° 6.496/77, falta de ART de contrato de 

obra/servigos, referente a revestimento em ACM da estrutura metalica no predio do SESC, 

considerando as disposigoes dos arts. 45, 46, alineas "a" e "c", 71, alinea "c" e 73 da Lei Federal n° 

5.194/66; considerando as disposigoes do art. 3° da Lei Federal n° 6.496/1977; considerando as 

disposigoes dos art.s 10 (paragrafo unico), 11 e 20 da Resolugao n° 1.008/04-CONFEA; considerando 

que nao houve a interposigao de recurso no prazo legal estabelecido; considerando o decurso do prazo 

recursal; considerando o relatdrio e voto fundamentado do conselheiro relator, DECIDIU: 1. Julgar a 

revelia a pessoa juridica supracitada e aplicar a ela a multa nos termos em que foi lavrada, corrigidas 

conforme a legislagao vigente, garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases seguintes, para o que 

sera notificada a cumprir os prazos dos atos processuais subsequentes; 2. Determinar que a Divisao de 

Fiscalizagao proceda a emissao da Certidao de Transit© em Julgado no caso de a autuada deixar de 

recorrer desta decisao de julgamento a revelia no prazo legal estabelecido. Coordenou a sessao o senhor 

Eng. Mecanico Francisco Renato dos Santos Junior. Votou favoravelmente o Conselheiro: Geologo Jose 

Iran Paiva Felinto e o Engenheiro de Seg. do Trabalho Andrei Monteiro Medeiros Costa.


