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PALETAS BRASIL GELADOS LTDA

EMENTA: Indefere o registro da empresa Paletas Brasil Gelados Ltda, bem como
da indicação do Engenheiro de Produção Mecânica e Engenheiro de
Segurança do Trabalho Matheus Santana Menezes.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando o processo em epígrafe
que trata do registro da empresa Paletas Brasil Gelados Ltda, bem como da indicação do
Engenheiro de Produção Mecânica e Engenheiro de Segurança do Trabalho Matheus Santana
Menezes, e considerando o teor do parecer do relator Conselheiro Engenheiro Mecânico CAIO
FRANCISCO DA SILVA SANTANA, nos seguintes termos: “A firma PALETAS BRASIL GELADOS
LTDA solicita registro neste Conselho indica para seu responsável técnico o engenheiro de
produção mecânica e engenheiro de segurança do trabalho Matheus Santana Menezes, para
tanto anexa à documentação exigida no art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela
Assessoria Jurídica. Fundamentação Legal: Resolução 336/89 do CONFEA; Resolução 218/73 do
CONFEA; Análise: O profissional possui dupla titularidade, no entanto de acordo com seu
contrato e requerimento fora contratado para desempenhar as atividades com engenheiro de
produção. O profissional possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes
no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações. Considerando o
contrato social apresentado, as atividades constantes no objetivo social da empresa aqui
transcrito são: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis - Comércio varejista de
bebidas; - Comércio atacadista de sorvetes; - Comércio varejista de produtos alimentícios em
geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (sorvetes,
embalados, em potes e similares); - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Considerando o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA: “Só será concedido registro à pessoa
jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas seções técnicas,
se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas.
Parágrafo único - O registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas
atribuições dos profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros
profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles objetivos”, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, na área de engenharia de produção mecânica, são: Fabricação de
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sorvetes e outros gelados comestíveis. Considerando que o profissional é o único indicado para
assumir a responsabilidade pela empresa, que ao analisar decisões do CONFEA relacionadas ao
objeto de Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, fora verificado que os
profissionais aptos a assumirem a responsabilidade técnica pelas atividades são os que
congregue tanto os conhecimentos de engenharia quanto os de química e microbiologia, como é
o caso dos Engenheiros de Alimentos, Engenheiros Químicos e Engenheiros Agrônomos,
conforme exemplificado na Decisão Nº: PL-2558/2015 do CONFEA. Considerando que a
requerente tendo sido solicitada manifestação acerca das atribuições do profissional para a
atividade fim da empresa encaminha certificado de participação do profissional em curso do
SENAI sobre orientações técnicas para responsável técnico de gelados comestíveis, bem como
alega que possui dentro de sua atribuições características para a atividade, uma vez que em
meio as suas atribuições conferidas pela Resolução 235/75 em seu Atr 1°: Art. 1º - Compete ao
Engenheiro de Produção o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução nº218,
de 29 JUN 1973, referentes aos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e
sequências de produção industrial em geral e ao produto industrializado; seus serviços afins e
correlatos. Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180136784 está
devidamente preenchida, o boleto será liberado para pagamento em caso do processo deferido,
devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Voto: Sou pelo
INDEFERIMENTO do registro da empresa bem como da indicação do engenheiro de produção
mecânica e engenheiro de segurança do trabalho Matheus Santana Menezes para responsável
técnico da firma.”, DECIDIU, por unanimidade: 1) Acatar o voto do conselheiro relator
Conselheiro Engenheiro Mecânico CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA; 2) Indeferir do
registro da empresa bem como da indicação do engenheiro de produção mecânica e engenheiro
de segurança do trabalho Matheus Santana Menezes para responsável técnico da firma.
Coordenou a reunião o senhor Eng. Mecânico Assis Marques Feitosa Lima. Votaram
favoravelmente os senhores Abimael Aníbal Lucena Ferreira e Caio Francisco da Silva Santana.
Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 31 de outubro de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR

