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PALAVRA DO PRESIDENTE
 É com muito prazer que recebemos todos os anos um grupo novo de 
pro� ssionais para atuar como Conselheiros Regionais em prol da sociedade 
paranaense e das pro� ssões afetas ao Sistema Confea/Crea, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná.

 Ao assumirem seus mandatos, inicia-se uma fase de tempo e conheci-
mento dedicados à defesa e fortalecimento das pro� ssões das Engenharias, 
da Agronomia e das Geociências. As atividades de um Conselheiro no combate 
ao exercício leigo das pro� ssões passam por  julgamento de processos, apre-
ciação de assuntos ligados à � scalização, participação em reuniões de sua re-
spectiva Câmara Especializada, em Comissões Permanentes e Temporárias, em 
Grupos de Trabalho e no Plenário.

 Atuando sempre em defesa do Código de Ética Pro� ssional, os Consel-
heiros são responsáveis também por julgar as infrações que o desrespeitam, 
analisar os pedidos de registro de pro� ssionais, empresas, Entidades de Classe 
e Instituições de Ensino e aplicar as penalidades ou multas previstas pela Leg-
islação. Tudo isso para garantir a defesa de toda a sociedade, a� nal, a presença 
de pro� ssionais habilitados e devidamente registrados, se re� ete em qualidade 
e segurança para milhares de pessoas!

 Neste importante manual detalhamos as atividades que envolvem o 
processo de de� nição dos novos Conselheiros e Conselheiras, realizado anual-
mente pela  Comissão de Renovação do Terço, de forma a permitir a ampla rep-
resentação dos pro� ssionais e, com isso, a formação de Câmaras, Comissões e 
Plenária que realizam uma aberta e democrática discussão nas atividades do 
Crea-PR.

 Parabéns à Comissão de Renovação do Terço por sua dedicação na 
construção coletiva de uma Conselho representativo de nossas pro� ssões!

Eng. Civ. Ricardo Rocha

Presidente do Crea-PR
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PREFÁCIO
 A renovação anual do terço dos Conselheiros oportuniza a aproximação do processo 
decisório do Conselho Pro� ssional aos conceitos do chamado “homem médio” ou “homem co-
mum”.

 O “homem médio” ou “homem comum” é uma � gura jurídica utilizada para facilitar 
a análise comparativa, dentre outras, do comportamento, conduta ou saber do individuo em 
relação às crenças e valores de um grupo no qual esse indivíduo se insere ou pela qual é ob-
servado e, eventualmente, julgado. Refere-se a um padrão médio de comportamento, conduta 
ou saber, o qual é julgado correto ou su� ciente pelo grupo. Em outras palavras: é o “padrão”, o 
“normal”.

 Quando criado o Sistema Pro� ssional, em 1933, sábia foi a decisão do legislador 
quando de� niu o modelo de governança do Sistema sustentado em representações oriundas 
das organizações corporativas privadas de pro� ssionais e também oriundas do sistema de for-
mação destes pro� ssionais.  Esse modelo oportuniza que o centro decisório de Sistema esteja 
sintonizado com o “homem médio”, que para nós poderia ser traduzido para o “pro� ssional mé-
dio”, produzido no quotidiano do exercício diário das pro� ssões e forjado pelos mestres nos 
bancos escolares.

 Neste mesmo passo, também primoroso foi o dispositivo de renovação do terço an-
ual do Conselho, que somado à vedação do terceiro mandato sucessivo, oportuniza, através da 
recomposição dos quadros de Conselheiros, o constante e continuado realinhamento e aproxi-
mação do processo decisório do Conselho Pro� ssional ao que seja entendido e aceito como 
“padrão”, como “normal” na conduta e no saber praticados no dia a dia das pro� ssões. À medida 
que a sociedade pro� ssional evolui em seus conceitos, crenças e valores, também o Sistema 
Pro� ssional evolui nestes temas através da renovação de seus Conselheiros. A experiência, 
conceitos, crenças e valores dos Conselheiros em mandato são chamados ao debate pela che-
gada de novos Conselheiros.

 Em resumo, o Plenário do Conselho é o espelho da sociedade pro� ssional, ou do 
“pro� ssional médio”. Por ser um órgão público tutelador de direitos e deveres dos pro� ssionais 
e da sociedade, é desejável que as decisões do Crea sejam justas e proporcionais aos atos 
praticados pelos administrados, que estejam em sintonia com a percepção do que seja certo ou 
errado, correto ou incorreto, honesto ou desonesto na percepção media da comunidade pro� s-
sional, e é o processo de renovação do terço que busca garantir esta justiça, equidade, propor-
cionalidade e sintonia nas decisões do Conselho.

 Nesta publicação a Comissão de Renovação do Terço do Crea-PR aglutina as prin-
cipais informações, esclarecimentos e orientações necessárias à correta e e� caz execução 
deste fundamental processo de recomposição do terço do Plenário do Conselho.

Boa leitura a todos.

Eng. Agr. Celso Roberto Ritter

Superintendente do Crea-PR
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APRESENTAÇÃO

 O Manual Técnico da Comissão de Renovação do Terço do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do Paraná foi elaborado com intuito de ser 
referência para os Conselheiros que ingressam na Comissão, bem como para 
servir de instrumento técnico balizador dos preceitos exaustivamente estuda-
dos e aplicados ao longo de sucessivas gestões.

 As Resoluções Confea 1.070 e 1.071, que entraram em vigor no ano de 
2015, apresentaram modi� cações bastante relevantes em relação aos disposi-
tivos normativos anteriores. Desta forma, a Comissão gradativamente foi gal-
gando os passos da aprendizagem e melhoria dos processos necessários para 
o � el cumprimento da jurisprudência, sempre pautada na irrestrita e incansável 
busca da isonomia e respeito para com as Entidades de Classe e Instituições de 
Ensino que participam do processo de renovação do terço.

 Neste caminho reto e, ponderando sempre com bom senso, produ-
zimos um material de apoio aos Conselheiros que certamente será objeto de 
complementações e melhorias ao longo do natural processo de avanço dos 
atos normativos. Consciente de que não é possível caminhar isoladamente, 
este documento foi construído em “muitas mãos” e registro aqui o meu agra-
decimento a todos que � zeram parte desta jornada.

Eng. Eletric. André da Silva Gomes

Coordenador da Comissão de Renovação do Terço
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1. Lista de Siglas 

Confea

CONP

Crea-PR

CRT

DAT

DECOP

DEJUR

DRI

DTI

EC

GTE

IE

- Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

- Comissão de Organização, Normas e Procedimentos

- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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APRESENTAÇÃO

 O Manual Técnico da Comissão de Renovação do Terço do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do Paraná foi elaborado com intuito de ser 
referência para os Conselheiros que ingressam na Comissão, bem como para 
servir de instrumento técnico balizador dos preceitos exaustivamente estuda-
dos e aplicados ao longo de sucessivas gestões.

 As Resoluções Confea 1.070 e 1.071, que entraram em vigor no ano de 
2015, apresentaram modi� cações bastante relevantes em relação aos disposi-
tivos normativos anteriores. Desta forma, a Comissão gradativamente foi gal-
gando os passos da aprendizagem e melhoria dos processos necessários para 
o � el cumprimento da jurisprudência, sempre pautada na irrestrita e incansável 
busca da isonomia e respeito para com as Entidades de Classe e Instituições de 
Ensino que participam do processo de renovação do terço.

 Neste caminho reto e, ponderando sempre com bom senso, produ-
zimos um material de apoio aos Conselheiros que certamente será objeto de 
complementações e melhorias ao longo do natural processo de avanço dos 
atos normativos. Consciente de que não é possível caminhar isoladamente, 
este documento foi construído em “muitas mãos” e registro aqui o meu agra-
decimento a todos que � zeram parte desta jornada.

Eng. Eletric. André da Silva Gomes

Coordenador da Comissão de Renovação do Terço
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2. Comissão de Renovação do Terço

2.1. Conceito

2.2. Finalidade e Competências

2.3. Equipe de Trabalho da CRT

 A Comissão de Renovação do Terço, doravante denominada CRT, é uma 
estrutura de suporte responsável pelo apoio aos órgãos da estrutura básica 
nos limites de sua competência especí� ca. Portanto, caracterizada pelo Regi-
mento Interno do CREA-PR como uma comissão permanente que, sendo um 
órgão deliberativo, tem objetivo de auxiliar o Plenário do Crea no desenvolvi-
mento de atividades contínuas relacionadas a um tema especí� co.

 Conforme estabelecido no Art. 161 do Regimento Interno do Crea-PR, a 
“Comissão de Renovação do Terço (CRT) tem por � nalidade elaborar a proposta 
de renovação do terço da composição do Plenário do Crea”.
Especi� cadas no Art. 162 do Regimento Interno do CREA-PR são delineadas as 
seguintes competências para a Comissão de Renovação do Terço:

 A equipe que organiza, gerencia e executa os trabalhos da CRT é com-
posta por: um Membro Conselheiro Titular Coordenador, um Membro Consel-
heiro Titular Coordenador-adjunto, um Assessor e um Assistente. Para auxiliar o 
desenvolvimento dos trabalhos o Departamento de Assessorias Técnicas (DAT) 
do Crea-PR designa um Facilitador.

I – revisar os registros das instituições de ensino superior e das enti-
dades de classe; 
II – requerer das instituições de ensino e das entidades de classe 
providências para a regularização de seus registros, quando necessário; 
III – estabelecer procedimentos para a manifestação expressa de opção 
dos profissionais associados a mais de uma entidade de classe para 
fins de representação*; 
V – verificar o número de profissionais registrados e em dia com suas 
obrigações perante o Sistema Confea/Crea; 
V – analisar a proporcionalidade entre as áreas profissionais e propor a 
composição do Plenário e das câmaras especializadas; e 
VI – elaborar relatório com a proposta de renovação do terço do Plenário 
do Crea, obedecendo às normas e aos prazos estabelecidos pelo Confea.
*Nota: Apesar de constar esta competência no atual Regimento Interno do CREA-PR, as Resoluções CONFEA  
1.070/2015 e 1.071/2015 não mais estabelecem este procedimento que vigorava anteriormente com a Reso-
lução CONFEA 1.019/2006 (alínea ‘a’, inciso II do Art. 16), sendo esta última REVOGADA pela Resolução CONFEA 
1.071/2015.
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 O mandato de Membro da CRT é de um ano, ademais o Coordenador e o 
Coordenador-adjunto são eleitos pelos pares Conselheiros Membros da CRT na 
primeira sessão plenária ordinária do ano e o mandato encerra-se na primeira 
sessão plenária ordinária do ano seguinte, conforme estabelece respectiva-
mente o Art. 145 e o Art. 148 do Regimento Interno do Crea-PR.

 O Organograma do Conselho Regional segue a estrutura de� nida em 
Portaria, sendo atualmente o disposto na Portaria 129/2018. A seguinte es-
trutura organizacional é estabelecida:

 Entretanto, o Organograma da CRT difere no contexto da aplicação da 
atividade exercida pelo Conselheiro Coordenador, pois enquanto na estrutura 
anterior prevalecem as correlações funcionais (administrativas operacionais), 
nas atividades exercidas pela CRT prioriza-se as correlações restritas e especí-
� cas na execução das competências da Comissão, enquanto estrutura de su-
porte, tendo a seguinte disposição:

2.4. Organograma

7
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 Ressalta-se ainda que independentemente das atividades que um dos 
colaboradores recebe quando designados para compor e executar atividades 
para a CRT, estes devem responder diretamente às Che� as respectivas, no que 
compete às tarefas administrativas e operacionais.

 A CRT necessitará do aporte de dados e informações de diversas áreas 
da estrutura funcional do Crea-PR, tal como se constata a seguir.

 O DRI recebe toda a documentação proveniente de registro de nova 
Entidade de Classe (EC) ou Instituição de Ensino (IE), tal como recebe também 
toda a documentação referente à revisão dos registros das ECs e IEs já cadas-
tradas no sistema Confea/Crea.

 Após o recebimento, análise e solicitação de complementação, quan-
do necessário, das documentações das ECs e das IEs procede o encaminha-
mento para a CRT, � ns que um Membro Conselheiro valide e assine o processo 
para posterior envio ao Plenário do Crea-PR para deliberação � nal no âmbito do 
Conselho Regional.

 Com a respectiva aprovação em Plenário Regional, o processo segue 
para o Confea, com vistas ao julgamento em instância Federal, e somente após 
aprovação pelo Conselho Federal poderá a CRT deliberar e promover os ajustes 
necessários para recomposição das representações de Plenário do Crea-PR 
para o ano subsequente. O representante da IE ou da EC, cujo registro tenha 
sido suspenso, não terá seu respectivo mandato em curso prejudicado, tal 

3. Departamento de Relações Institucionais (DRI)

8
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3. Departamento de Relações Institucionais (DRI)
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como a parceria em curso, � rmada pela instituição de ensino ou pela entidade 
de classe de pro� ssionais cujo registro tenha sido suspenso, não será prejudi-
cada pela suspensão do registro.

 Para compreender a evolução das representações de Plenário nos últi-
mos anos, projetam-se os grá� cos abaixo:

3.1. Registro e Revisão de Registro

9
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 Recomenda-se a leitura na íntegra da Resolução Confea 1.070/2015, 
a qual “dispõe sobre os procedimentos para registro e revisão de registro das 
instituições de ensino e das entidades de classe de pro� ssionais nos Creas”. No 
entanto, são extraídos alguns trechos para � rmar os principais conceitos aplica-
dos na CRT.

 Conforme disposto no Art. 2º da Resolução Confea 1.070/2015, o reg-
istro é o ato de inscrição da instituição de ensino ou da entidade de classe de 
pro� ssionais no Crea em cuja circunscrição desenvolvam suas atividades. O § 
2º deste artigo também de� ne que a representação no plenário do Crea será 
apenas por instituições de ensino que ministrem curso de nível superior e por 
entidades de classe que representem pro� ssionais de nível superior.

 Considera-se instituição de ensino aquela, pública ou privada, cuja or-
ganização acadêmica seja regulamentada pelo sistema de ensino e que ofer-
eça cursos nas áreas de formação pro� ssional abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea. No caso de entidade mantenedora caracterizada como instituição de en-
sino, o registro deverá ser concedido à mantenedora, na circunscrição do Crea 
em que desenvolva suas atividades, e não às instituições de ensino por ela 
mantidas, conforme estabelecido no Art. 3º da Resolução Confea 1.070/2015.

 Importante destacar que a instituição de ensino que ministre curso de 
nível superior interessada em ter representação no Plenário do Crea deverá for-
malizar explicitamente seu interesse quando do requerimento de registro.
O Crea procederá anualmente à revisão do registro das instituições de ensino, 
com o objetivo de atualizar as informações constantes de seus registros, dev-
endo ser aprovada pelo Plenário do Crea.

 O registro e a revisão de registro da instituição de ensino somente 
será efetivado com homologação pelo plenário do Confea, após passar pela 
aprovação do registro pelo plenário do Crea.

 Considera-se entidade de classe de pro� ssionais a pessoa jurídica 
de direito privado, sem � ns lucrativos, que represente pro� ssionais das áreas 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo vedado o registro de entidades 
de classe que congreguem pro� ssionais não abrangidos pelo Sistema Confea/
Crea.

3.1.1 Procedimentos para IEs

3.1.2 Procedimentos para as ECs

10
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 Para � ns de registro e de revisão de registro junto ao Crea, a entidade 
de classe de pro� ssionais deverá apresentar relação contendo no mínimo 
trinta associados efetivos da categoria Engenharia ou da categoria Agronomia, 
porém quando a entidade reunir pro� ssionais da categoria Engenharia e da cat-
egoria Agronomia, deverá apresentar relação contendo no mínimo sessenta as-
sociados efetivos.

 A entidade de classe de pro� ssionais interessada em ter represen-
tação no plenário do Crea deverá formalizar explicitamente seu interesse 
quando do requerimento de registro e apresentar comprovação no estatuto de 
que a escolha de representantes será efetivada por meio de eleição.

 O registro e a revisão de registro da entidade de classe de pro� ssionais 
somente será efetivado com homologação pelo plenário do Confea, após passar 
pela aprovação do registro pelo plenário do Crea.

 A revisão do registro das entidades de classe de pro� ssionais, com 
o objetivo de atualizar as informações constantes de seus registros, ocorrerá 
anualmente pelo Crea.

 O DTI desenvolve papel fundamental no início do � uxo de trabalho da 
CRT, pois o Banco de Dados Geral é acessado de forma especí� ca para coleta e 
organização dos registros informatizados dos pro� ssionais do sistema Confea/
Crea adimplentes com a anuidade do Crea-PR até o último dia do anterior, sendo 
separados por grupo, modalidade, título e por entidade de classe de pro� ssion-
ais.

 Portanto, para atingir o objetivo o DTI no primeiro dia útil do mês de 
janeiro do ano anterior, após a atualização dos pagamentos das anuidades pro-
cessadas pelo Departamento Contábil e Pessoal (DECOP), executa a criação das 
Tabelas para uso da CRT. Exempli� cando, em janeiro de 2018 são elaboradas as 
Tabelas com os dados referentes ao ano de 2017.

 Considerando que, após a geração dos dados, um pro� ssional solicite 
exclusão do corpo de associados de uma determinada Entidade de Classe, e/ou 
quite a respectiva anuidade, e/ou desative um Título, e/ou passe a ter o registro 
irregular (interrupção, cancelamento, falecimento, etc) continuará sendo con-
siderado apto nos Relatórios e Tabelas para a Comissão de Renovação do Terço, 
pois apenas a situação no momento da execução da rotina informatizada dos 

4. Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)
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 Recomenda-se a leitura na íntegra da Resolução Confea 1.070/2015, 
a qual “dispõe sobre os procedimentos para registro e revisão de registro das 
instituições de ensino e das entidades de classe de pro� ssionais nos Creas”. No 
entanto, são extraídos alguns trechos para � rmar os principais conceitos aplica-
dos na CRT.
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apenas por instituições de ensino que ministrem curso de nível superior e por 
entidades de classe que representem pro� ssionais de nível superior.

 Considera-se instituição de ensino aquela, pública ou privada, cuja or-
ganização acadêmica seja regulamentada pelo sistema de ensino e que ofer-
eça cursos nas áreas de formação pro� ssional abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea. No caso de entidade mantenedora caracterizada como instituição de en-
sino, o registro deverá ser concedido à mantenedora, na circunscrição do Crea 
em que desenvolva suas atividades, e não às instituições de ensino por ela 
mantidas, conforme estabelecido no Art. 3º da Resolução Confea 1.070/2015.
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nível superior interessada em ter representação no Plenário do Crea deverá for-
malizar explicitamente seu interesse quando do requerimento de registro.
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aprovação do registro pelo plenário do Crea.

 Considera-se entidade de classe de pro� ssionais a pessoa jurídica 
de direito privado, sem � ns lucrativos, que represente pro� ssionais das áreas 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, sendo vedado o registro de entidades 
de classe que congreguem pro� ssionais não abrangidos pelo Sistema Confea/
Crea.

3.1.1 Procedimentos para IEs

3.1.2 Procedimentos para as ECs

10
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 Portanto, para atingir o objetivo o DTI no primeiro dia útil do mês de 
janeiro do ano anterior, após a atualização dos pagamentos das anuidades pro-
cessadas pelo Departamento Contábil e Pessoal (DECOP), executa a criação das 
Tabelas para uso da CRT. Exempli� cando, em janeiro de 2018 são elaboradas as 
Tabelas com os dados referentes ao ano de 2017.

 Considerando que, após a geração dos dados, um pro� ssional solicite 
exclusão do corpo de associados de uma determinada Entidade de Classe, e/ou 
quite a respectiva anuidade, e/ou desative um Título, e/ou passe a ter o registro 
irregular (interrupção, cancelamento, falecimento, etc) continuará sendo con-
siderado apto nos Relatórios e Tabelas para a Comissão de Renovação do Terço, 
pois apenas a situação no momento da execução da rotina informatizada dos 
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arquivos será referendada, ou seja, a situação que existia até o último dia do 
ano anterior será a que prevalecerá durante os trabalhos da CRT e, consequente-
mente, alterações realizadas após esta data não serão objeto de modi� cações 
na situação do pro� ssional no processo da renovação do terço.

 Para registros e consultas futuras, com objetivo de manter a coerência 
e a continuidade dos trabalhos desenvolvidos na CRT, são elencadas as Tabelas 
utilizadas pelo DTI, quais sejam:

 Assim, as tabelas permanecem identi� cadas com o seguinte formato: 
a tabela de cadastro de pro� ssionais (TABELA PROF) é gravada como BK_2017.
PROF, a tabela de Anuidades (TABELA ANUIHIST) é gravada como BK_2017.ANUI-
HIST e assim por diante para todas as demais tabelas supracitadas, considerado 
o exemplo do ano de 2017, pois o nome será constituído de “BK_XXXX.NOME”, 
onde XXXX é o ano de referência dos dados e NOME é a denominação da tabela 
utilizada.

 Na sequência, é criado outro arquivo com todos os pro� ssionais ativos, 
de nível superior (graduados e tecnólogos)3, com registro regular (ou seja, que 
não estejam em condição de interrupção, cancelamento, falecimento do pro� s-
sional, etc), independente de ter vinculação com qualquer entidade de classe 
ou da situação da anuidade (adimplente ou não).

 O próximo procedimento será gravar no arquivo gerado o ano de refer-
ência, a identi� cação do pro� ssional, o código da regra aplicada para identi� -
cação do título do pro� ssional e o título conforme a regra aplicada. Portanto, os 
códigos e a descrição das regras para registro do título são:

- TABELA de Pro� ssionais (PROF);
- TABELA de Anuidades (ANUIHIST);
- TABELA de Parcelas de Anuidades (ANUIPARC);
- TABELA de Título (TITCONFEA)1;
- TABELA de Títulos por Pro� ssional (PROFTIT);
- TABELA de Entidades de Classe (ENTCLAS);
- TABELA de Entidade de Classe (PROFENTCLAS)2;
- TABELA de Dados de Registro do Pro� ssional (REGTO).

1 Esta TABELA está referenciada pela denominação do Título do Pro� ssional conforme disposto no Anexo da Resolução Confea 
473/2002.
2 A “TABELA de Entidades de Classe (PROFENTCLAS)” se distingue da “TABELA de Entidades de Classe (ENTCLAS)”. A primeira 
se refere a todas as Entidades de Classes que o pro� ssional é associado, enquanto a segunda se refere às denominações das 
Entidades de Classe existentes na base de dados.
3 Pro� ssionais de nível médio (técnicos) não são computados para efeito de renovação do terço, conforme determinado em 
legislação especí� ca.
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• Regra 1 - Pro� ssional com um único título: registra o título do 
pro� ssional;
• Regra 2 - Pro� ssional com mais de um título e COM “título de 
representatividade” indicado pelo pro� ssional: registra o título selecio-
nado pelo pro� ssional (seleção na “área restrita” do pro� ssional pelo 
acesso ao sistema do Crea-PR);
• Regra 3 - Pro� ssional com mais de um título e SEM “título de 
representatividade” indicado pelo pro� ssional: registra o título com 
mais antiga data de colação de grau e/ou diplomação (Resolução Con-
fea 1.071/2015);
• Regra 4 - Pro� ssional com mais de um título e SEM “título de 
representatividade” indicado pelo pro� ssional: se com a Regra 3 não 
foi possível identi� car o “título de representatividade”, seja porque as 
datas de colação e diplomação são iguais (não há data mais antiga), 
ou seja por não ter nenhuma destas datas informadas no cadastro do 
pro� ssional, registra o título principal do pro� ssional para � ns de ART.

• Consulta Fundamentada 089/2018: “(...) Desta forma, ana-
lisando a situação posta à apreciação deste Departamento Jurídico, 
entendemos que cabe às Entidades de Classe manter suas infor-
mações atualizadas perante o Crea-PR, cabendo ao Conselho alertar a 
tais Entidades acerca do panorama legal e regulamentar que disciplina 
a composição do Plenário, visando assim resguardar seus interesses 
em caso de eventual não atendimento, pelas referidas Entidades, do 
quanto disposto em tal disciplina normativa. Todavia, como a obrigação 

 Cabe ressaltar que para aplicação destas regras somente são consid-
erados títulos em situação regular, ou seja, títulos com interrupção ou cancela-
mento de registro, não são considerados.

 Após este último procedimento, com a consequente criação do Arquivo 
Final, será informado à Assessoria da CRT que os Relatórios e Arquivo para � ns 
de renovação de terço estão liberados para emissão pelo Sistema Corporativo 
do Crea-PR.

 O DEJUR auxilia a CRT no que tange aos aspectos do campo do direito, 
importantes para andamento dentro do ordenamento jurídico, sem comprom-
eter ou invadir competências que não sejam especí� cas e inerentes da Comis-
são. As principais e mais recentes contribuições do DEJUR foram:

5. Departamento Jurídico (DEJUR)
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de manter atualizados seus dados cadastrais e número de associados 
é da própria Entidade de Classe, conforme exegese dos dispositivos 
legais e regulamentares acima elencados, entendemos irrazoável 
transferir tal responsabilidade ao Conselho, sob pena de desvirtua-
mento do próprio sistema, cabendo a este apenas alertar a tais Enti-
dades acerca da disciplina normativa atualmente vigente. Vigora no 
presente caso, portanto, o princípio da boa-fé objetiva, amplamente 
reconhecido pelo ordenamento jurídico vigente, segundo o qual a boa-
fé se presume, e a má-fé deve ser provada. Entretanto, se por algum 
acaso situações de afronta a boa-fé sejam constatadas na prática, 
deverá o Conselho agir para que a situação se amolde ao panorama 
jurídico ideal, tomando as medidas cabíveis para corrigir o desvio, seja 
através de uma ação repressiva, seja através de uma ação orientativa 
prévia. Isso não signi� ca transferir ao Conselho a responsabilidade 
pela conferência do quanto alegado pelas Entidades de Classe no que 
tange ao número de pro� ssionais associados, já que se presumem 
verdadeiros os dados indicados nos processos de registro e de re-
visão de registro de tais Entidades, até porque, caso façam a� rmação 
falsa visando obter proveito indevido, poderão seus dirigentes serem 
responsabilizados pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 
299, do Código Penal.”
• Consulta Fundamentada 046/2018: “(...) Deste modo, pre-
sente a ressalva apenas quanto aos dados pessoais, entendemos 
que os dados cadastrais dos pro� ssionais registrados no Conselho 
podem sim ser divulgados através da consulta à entidade de classe, 
tomando-se apenas o cuidado para que sejam divulgados apenas 
nome, número de registro no Crea-PR e título do pro� ssional. Já quan-
to a necessidade de autorização das entidades de classe para esta 
divulgação, entendemos que a mesma é necessária, já que, para a 
entidade, a relação de seus associados é um dado que vai além do 
simples cadastro, tratando-se de informação pertencente ao ente 
privado, ou seja, mesmo que, para o pro� ssional, seja licito ao Con-
selho divulgar seus dados cadastrais (já que estamos aqui tratando 
da atividade � nalística do Conselho), sob o ponto de vista da entidade 
de classe tal divulgação depende de autorização. Por � m, quanto ao 
último questionamento formulado, entendemos que, caso a entidade 
de classe não autorize a divulgação de seus associados, é perfeita-
mente possível que seja realizada a inclusão de tal informação na pá-
gina correspondente.”
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• Consulta Fundamentada 021/20184: “(...) Posto isso, � rmam-
se as seguintes orientações:” (...) ”B) que para � ns de constatação da 
morte do pro� ssional, seja utilizada apenas e tão somente, a certidão 
de óbito emitida por cartório o� cial.”
• Parecer 069/2016 – DEJUR: “(...) Posto isso, restringindo-se 
aos aspectos jurídicos referentes à demanda posta opina-se pela ma-
nutenção do entendimento atual do CREA/PR no sentido de que: A) as 
vagas de Conselheiros Regionais que compõem a heterogeneidade do 
Plenário do CREA/PR pertencem às entidades de classe e instituições 
de ensino, e não a pessoa física do Conselheiro indicado; B) que com-
pete ao CREA/PR dentro de sua competência administrativa esteada na 
Lei 5.194/1966 c/c Resoluções do Confea de� nir ”quais vagas”; “quan-
tas vagas” e “quais modalidades pro� ssionais” a serem preenchidas, 
sendo, de conseguinte, terminantemente vedado às entidades de 
classe e instituições de ensino indicar Conselheiros de modalidades 
diversas daquelas de� nidas pelo Plenário nas renovações de terço”.

4 Decisão de Diretoria Crea-PR 088/2015 (Reunião Extraordinária 005/2015): Assunto: Informação de pro� ssional falecido 
– “A Diretoria do Crea-PR DECIDIU: 1 – Autorizar a criação de um campo especí� co nos assentamentos dos pro� ssionais junto 
ao Sistema Corporativo de forma a possibilitar a inclusão de informação de falecimento do mesmo quando tal ato chegar ao 
conhecimento do Conselho desacompanhado da certidão de óbito (...); 2 – Determinar que apenas os Gerentes ou facilitado-
res das Regionais tem autoridade para incluir tal informação no Sistema Corporativo (...)”

 Considerando que foi apensado neste manual apenas as conclusões 
das respectivas Consultas Fundamentadas ou Pareceres, indica-se para mais 
informações a consulta completa do texto de cada documento, os quais podem 
ser solicitados diretamente para Assessoria da CRT.

 O DAT tem papel essencial na estrutura operacional da CRT, pois cede 
colaboradores para o exercício de Assessor e de Assistente durante os trabal-
hos desenvolvidos pela Comissão. Também possui fundamental importância 
no resgate histórico da legislação e aplicação dos preceitos legais, permitindo 
que também seja alocado um Facilitador que exerce a função de “ponte” com 
as mais diversas áreas do Conselho Regional, tornando o processo mais efetivo 
nas rotinas administrativas.

 O Facilitador do DAT para a CRT organizou um resgate histórico dos 
principais acontecimentos acerca da renovação do terço, conforme disposto 
abaixo.

6. Departamento de Assessorias Técnicas (DAT)
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 Os registros de entidades de classe e instituições de ensino, bem 
como a renovação dos terços dos Creas foram regidos pelas Resoluções Confea 
1.018 e 1.019/2006 no período de 08/12/2006 a 14/12/2015. Á época eram 
considerados os pro� ssionais de nível superior e os de nível médio.

 Os representantes de ECs de nível superior deveriam observar a 
proporcionalidade entre os pro� ssionais de nível superior de cada categoria, 
modalidade ou campo de atuação pro� ssional, registrados ou com visto na cir-
cunscrição, que estivessem adimplentes com suas anuidades junto ao Crea 
até o último dia do ano anterior. Para de� nição da proporcionalidade entre os 
pro� ssionais de nível superior, o Crea computava o pro� ssional em todas as 
categorias, modalidades ou campos de atuação pro� ssional correspondentes 
aos seus títulos, anotados de acordo com a Tabela de Títulos Pro� ssionais do 
Sistema Confea/Crea.

 Para de� nição da proporcionalidade entre o número de pro� ssionais 
associados às entidades de classe de pro� ssionais de nível superior, eram 
considerados os pro� ssionais adimplentes com suas anuidades junto ao Crea 
até o último dia do ano anterior e que formalizaram opção por entidade, pela 
qual desejasse ser representado, caso associado a mais de uma entidade de 
classe. Também, formalizavam a opção por categoria, modalidade ou campo de 
atuação pro� ssional, pela qual desejasse ser representado, no caso de possuir 
mais de um título pro� ssional, desde que correspondesse uma das entidades 
de classe a que estivesse associado. Exempli� cando, um pro� ssional engen-
heiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho associado à AEA-PR e 
à APES deveria formalizar ao Crea a opção pela EC e a opção pela categoria que 
desejasse ser representado, considerando a coincidência: necessária, ou seja, 
se optasse pela AEA-PR, deveria optar pela categoria agronomia. Entretanto, se 
a opção fosse pela APES, concidentemente deveria optar pela categoria engen-
haria. Ainda, se o pro� ssional fosse engenheiro mecânico e engenheiro civil as-
sociado ao IEP e ao Senge, deveria realizar a opção pelo título e pela entidade de 
classe que o representaria.

 Na Resolução Confea 1.018/2006 também eram de� nidas as enti-
dades de classe unipro� ssionais, ou seja, aquelas que congregavam no quadro 
de sócios os efetivos pro� ssionais de uma única e mesma modalidade – as 
chamadas associações “puras” – e as multipro� ssionais, que congregavam no 
quadro de sócios os efetivos pro� ssionais de diferentes modalidades. Desta for-
ma, o registro das unipro� ssionais estava condicionado a ter, no mínimo, trinta 
associados e o registro das multipro� ssionais, condicionado a existência ses-
senta associados.
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 Eram de� nidas também as entidades conforme o nível de formação 
pro� ssional (ECs de nível superior, de nível médio e as de nível superior e nível 
médio simultaneamente). Além de de� nir a entidade de classe representante 
de pro� ssionais pós-graduados em determinada área abrangida pelo Sistema 
Confea/Crea, classi� cada como unipro� ssional ou multipro� ssional, conforme 
composição do quadro de sócios efetivos, neste caso exclusivamente para a 
Engenharia de Segurança do Trabalho.

 Havia a exigência para IEs da relação de todos os pro� ssionais do-
centes, adimplentes com suas anuidades junto ao Crea, que ministrassem 
disciplinas pro� ssionalizantes de áreas de formação abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea, acompanhada de cópia das respectivas anotações de respon-
sabilidade técnica de cargo ou função da atividade de docência. Contudo, por 
conta de ações judiciais de sindicatos de docentes, o Confea não mais exigiu a 
relação e as ARTs de Desempenho de Cargo ou Função de professores.

 A Resolução Confea 1.018/2006 também previa a revisão de registro 
apenas das ECs e IEs que renovavam as representações no ano de composição 
dos terços dos Creas e, caso não aprovada a revisão, permaneceriam suspen-
sas por um ano e, não resolvendo as pendências neste período, teriam seus 
registros cancelados, obrigando-as a novo processo de registro para ter direito 
à representação. O mandato em curso não seria prejudicado ou interrompido.

 Com a Lei 12.378/2010 que promoveu a saída dos arquitetos e com 
o impedimento de representantes de nível médio nos Plenários dos Creas e do 
Confea por decisão judicial em transitado e julgado, o Confea revisou as reso-
luções, culminando com a publicação das Resoluções 1.070 e 1.071/2015, as 
quais revogaram as Resoluções 1.018 e 1.019/2006, respectivamente. As no-
vas resoluções mudaram a forma de contagem dos pro� ssionais, não havendo 
alteração nas exigências documentais, mas foram reduzidas as exigências de 
comprovação de atividades de seis para três nos últimos três anos, e os docu-
mentos possíveis de comprovação foram explicitados adequadamente na Res-
olução Confea 1.070/2015. Também extinguiu os mandatos proporcionais (um 
ou dois anos) para � ns de equilíbrio dos terços dos Creas, passando os novos 
mandatos e os renovados serem de três anos.
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 As necessidades da CRT quanto ao apoio administrativo e operacional 
da estrutura da Superintendência do Crea-PR é bastante ampla, pois dependerá 
de cinco dos oito Departamentos atualmente existentes. Na sequência, será 
desmembrado o processo inerente ao estrito cumprimento das obrigações da 
CRT para entrega da documentação ao Confea, conforme prazos estabelecidos 
anualmente em “Cronograma de atividades relativo à composição dos Plenários 
dos Creas”, por meio de anexo em Decisão Plenária do Confea, como exemplo a 
PL-0433 para o ano de 2018.

7. Departamento Contábil e Pessoal (DECOP)

 O DECOP durante o processo da renovação do terço tem o papel de 
elaborar e fundamentar a proposta da CRT para cumprir o disposto no Art. 6º 
da Resolução Confea 1.071/2015 acerca de que havendo “(...) aumento do 
número total de conselheiros no plenário, o Regional deverá apresentar os 
seguintes documentos na proposta de composição: I – estimativa do impacto 
orçamentário-� nanceiro no exercício em que o plenário será aumentado; e II – 
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação à pre-
visão orçamentária e � nanceira para o exercício subsequente...”, sendo neste 
caso o Presidente do Crea-PR o referido ordenador da despesa.
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8. Planilha para Composição de Terço dos Creas

 Anualmente o Confea disponibiliza Tabelas I a VIII em formato de pla-
nilha no link http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=1403 
para preenchimento pela CRT do Crea-PR e posterior encaminhamento para 
análise técnica da GTE (Confea) e deliberação da CONP (Confea). Após ser veri-
� cado por estas instâncias será remetido ao Plenário do Confea para decisão 
� nal.

 Diante da importância no preenchimento da planilha citada, decidiu-
se comentar cada uma das Tabelas neste manual.

 O Parágrafo Único do Art. 8º da Reso-
lução Confea 1.071/2015 dispõe que o “Confea 
disponibilizará aos Creas, anualmente, as planil-
has ou o sistema eletrônico para preenchimento 
obrigatório pelos Regionais quando da elabo-
ração da proposta de sua composição”.

 Na Tabela I são colocados todos os 
pro� ssionais da Base de Dados informatizada 
do Crea-PR e que estejam ADIMPLENTES com 
a respectiva anuidade do Conselho Regional. 
Nesta tabela os pro� ssionais são divididos em 
Grupos/Categorias (Agronomia ou Engenharias) 
e subdivididos em Modalidade e Títulos, em con-
formidade com a ‘Tabela de Títulos Pro� ssionais’ 
do Sistema Confea/Crea prevista na Resolução 
Confea 473/2002.

 A Tabela II é preenchida com a quanti-
dade de representações de Plenário desejada 
pelo Crea-PR, tanto para Conselheiros das Enti-
dades de Classe Pro� ssionais, quanto para Con-
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selheiros das Instituições de Ensino Superior. Quando � ndado o processo de 
homologação em Plenário do Crea-PR, dever-se-á preencher também nesta tab-
ela o número da PL que aprovou a nova constituição da renovação do terço.

 Importante salientar que “para ter direito a representação no plenário 
do Crea a instituição de ensino superior ou a entidade de classe de pro� ssio-
nais de nível superior deve estar registrada na respectiva circunscrição e ter 
formalizado o interesse em se fazer representar no plenário do Regional”, con-
forme estabelecido pelo Art. 3º da Resolução Confea 1.071/2015. No mesmo 
normativo também indica no Art. 4º que a “representação da instituição de en-
sino superior ou da entidade de classe de pro� ssionais de nível superior será 
efetivada no ano subsequente ao da homologação de seu registro pelo Confea”, 
bem como o registro deve ser protocolado pelo Crea no Confea até 30 de abril.

 A Tabela III deve ser preenchida nos campos em cor branca, pois os 
campos de cor cinza são de preenchimento automático. Portanto, apenas reali-
zando os ajustes de total de Conselheiros por Grupo e por Modalidades, seguin-
do a regra dos restos fracionários como disposto no Inciso I do Art. 10 e nos 
Incisos I, II e III do Art. 11 da Resolução Confea 1.071/2015.
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 Vencidas as etapas anteriores, iniciar-se-á o preenchimento da Tabela 
IV que permite a divisão das representações de Plenário entre as Entidades de 
Classe cadastradas e regulares (com processo de registro ou revisão de registro 
regular no ano anterior). Como mencionado anteriormente, mandatos em curso 
de Conselheiros não são afetados por suspensão da respectiva EC. Esta tabela 
é a mais importante e carece de especial atenção no preenchimento para que o 
critério do NVP5 seja aplicado adequadamente.

 Primeiramente, foram criadas algumas colunas novas para melhor 
visualização do somatório dos NVPs de cada EC e a quantidade total de repre-
sentações efetivas que cada uma poderia alcançar.

 Em virtude da necessidade de delimitar e esclarecer de� nitivamente 
os critérios adotados para efeito da renovação do terço do Crea-PR, foi estabel-
ecido um procedimento especí� co e estabelecida a “Regra do Novo NVP”, abaixo 
discriminado:

1º PROCEDIMENTO (GERAL – EM TODA A PLANILHA): Colocar em NEGRITO todos os 
maiores NVPs da HORIZONTAL (MODALIDADES) para ECs com ΣNVP < 1;

2º PROCEDIMENTO (PARA CADA MODALIDADE ESPECÍFICA): Preencher as “vagas 
que estão sendo renovadas ou iniciadas” (coluna ‘a’) para ECs com ΣNVP < 1;

5 NVP signi� ca “número de vagas a que a entidade faz jus na modalidade, proporcional ao número de associados adimplentes 
com suas anuidades com o Sistema Confea/Crea”.
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3º PROCEDIMENTO (PARA CADA MODALIDADE ESPECÍFICA): Preencher as “vagas 
que estão sendo renovadas ou iniciadas” (coluna ‘a’) para ECs com ΣNVP ≥ 1 
que não tenham nenhuma representação (a+b), considerando apenas o maior 
NVP entre as MODALIDADES;

4º PROCEDIMENTO: Veri� car as MODALIDADES com NVE a+b diferente da Quanti-
dade de Representações em Plenário e realizar procedimentos de Cálculo pelo 
NOVO NVP;

5º PROCEDIMENTO: DECIDIR justi� cadamente os ajustes dos CASOS DIFEREN-
CIADOS. COMO EXEMPLOS:

 Apenas para ilustrar o signi� cado do NVP, segue a fórmula utilizada 
para o cálculo na Tabela IV:

 O Art. 10 da Resolução Confea 1.071/2015 impõe que “o número total 
de representações das entidades de classe de pro� ssionais de nível superior 
é de� nido pelo Crea, cuja proporcionalidade é realizada da seguinte forma: I – 
o número de representações de cada categoria ou modalidade pro� ssional é 

Uma EC de SEGURANÇA DO TRABALHO pode ter Representação de 
Plenário em outra MODALIDADE?
Uma EC de AGRONOMIA apenas pode ter representação em MO-
DALIDADE do GRUPO/CATEGORIA AGRONOMIA?
O que fazer quando um NVE (número de vagas efetivamente des-
tinadas à entidade na modalidade) é maior que a QUANTIDADE de 
Representações de Plenário permitida?

»

»

»

Qtde Sócios Modalidade Entidade × Qtde Representantes Plenário Modalidade
Qtde Total Sócios Modalidade

NVP =
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apurado de acordo com a proporcionalidade entre o número de representações 
de� nidas pelo Crea e o número de pro� ssionais de nível superior de cada cat-
egoria e modalidade registrados ou com visto na circunscrição na qual tenham 
recolhido sua anuidade do exercício imediatamente anterior7. II – o número de 
representantes de cada entidade de classe de pro� ssionais de nível superior 
no plenário do Crea é de� nido de acordo a proporcionalidade entre os pro� s-
sionais de nível superior associados às entidades de classe, que tenham 
recolhido suas anuidades no Crea da circunscrição até 31 de dezembro do ano 
imediatamente anterior6, e o número de representações de cada categoria e 
modalidade pro� ssional, devendo ser observados os critérios a seguir: a) a gar-
antia de, no mínimo, um representante por entidade de classe de pro� ssionais 
de nível superior; e b) a manutenção dos mandatos em curso dos represent-
antes das entidades de classe de pro� ssionais de nível superior.

§ 1º Para efeitos do cálculo da proporcionalidade, considerar-se-ão as catego-
rias e as modalidades pro� ssionais utilizadas na resolução que trata da Tabela 
de Títulos Pro� ssionais do Sistema Confea/Crea. 
§ 2º O Crea deverá computar o pro� ssional uma única vez, na categoria e mo-
dalidade pro� ssional correspondente ao primeiro título de seu registro, anotado 
de acordo com a Tabela de Títulos Pro� ssionais do Sistema Confea/Crea. 
§ 3º Caso seja de seu interesse, o pro� ssional que possuir mais de um título 
pro� ssional circunscrito ao Sistema Confea/Crea poderá formalizar opção junto 
ao Crea pelo título que deseja ser representado no plenário do Regional.”
§ 4º O cálculo da proporcionalidade levará em conta unicamente o número de 
pro� ssionais que tenham recolhido sua anuidade no Conselho da região du-
rante o exercício anterior, sendo vedado o cômputo do pro� ssional em mais de 
uma unidade da Federação.
§ 5º O Crea deverá computar o pro� ssional em uma única entidade de classe 
para de� nição da proporcionalidade estabelecida no inciso II.
§ 6º O pro� ssional associado a mais de uma entidade de classe deverá for-
malizar junto ao Crea opção pela entidade pela qual deseje ser representado.
§ 7º O pro� ssional associado a mais de uma entidade de classe, caso não for-
malize sua opção, não será contabilizado por nenhuma entidade.
§ 8º As opções por título ou associação serão válidas até que o pro� ssional for-
malize outro interesse junto ao Crea.7

6 Texto sublinhado faz parte das alterações produzidas pela Resolução CONFEA 1.109 de novembro de 2018. Ressalta-se 
que estas alterações na Resolução CONFEA 1.071/2015 não tiveram efeito de aplicação na renovação do terço do ano de 
2018. Portanto, serão objeto de discussão e implementação na Comissão de Renovação do Terço de 2019 e subsequentes.
7 Texto sublinhado faz parte das alterações produzidas pela Resolução CONFEA 1.109 de novembro de 2018. Ressalta-se 
que estas alterações na Resolução CONFEA 1.071/2015 não tiveram efeito de aplicação na renovação do terço do ano de 
2018. Portanto, serão objeto de discussão e implementação na Comissão de Renovação do Terço de 2019 e subsequentes.
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 A Tabela V refere-se às representações destinadas para as IEs, consid-
erando o disposto no Art. 9º da Resolução Confea 1.071/2015: “O número total 
de representantes das instituições de ensino superior é de� nido de acordo com 
os cursos abrangidos pelo Sistema Confea/Crea por elas oferecidos, limitado a 
um representante da categoria Engenharia e a um representante da categoria 
Agronomia.”

 O Parágrafo Único do Art. 18 da Resolução Confea 1.071/2015, deter-
mina que o “...Crea solicitará à instituição de ensino superior que oferte cursos 
de diferentes modalidades da mesma categoria a indicação de representante 
de determinada modalidade para atendimento de suas necessidades de � s-
calização.”
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 O § 2º do Art. 4º da Resolução Confea 1.070/2015 referenda que “A in-
stituição de ensino somente terá direito a representação em categoria pro� s-
sional de curso de engenharia ou de agronomia que esteja devidamente recon-
hecido e cadastrado no Crea, conforme previsto em resolução especí� ca.”

 A CRT no ano de 2018 estabeleceu por meio da Deliberação 88/2018 
que não aceitará, para efeitos de representação em Plenário (renovação do ter-
ço), solicitação de IE referente a curso com cadastro provisório.

 A Tabela VI tem apenas caráter informativo, constituindo os quantita-
tivos de representação de Plenário em cada modalidade nas ECs e nas IEs.

 As Tabelas VII são replicadas para cada modalidade, contendo os no-
mes dos Conselheiros, instituição a que pertence (nome e sigla) e os anos de 
início e término dos respectivos mandatos. Esta tabela contem em separado os 
Conselheiros que são oriundos das ECs dos que são de IEs.
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 Por � m, o preenchimento da Tabela VIII é automático e indica as ne-
cessidades quantitativas de renovação do terço nos anos subsequentes.
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9. Assuntos Diversos e Encerramento das Atividades da CRT

 A evolução no aumento de representatividade de Plenário ao longo dos 
últimos cinco anos demonstra uma elevação cumulativa de aproximados 12% 
(doze por cento) e anualmente um acréscimo de cerca de 3% (três por cento).

 Aumentos percentuais diferentes dos apresentados podem ser objeto 
de estudo especí� co, � ns evitar distorções exageradas futuramente.

 Com encerramento das atividades da CRT, no que tange a aprovação 
pelo plenário do Confea da composição do plenário do Crea, o Regional deve 
informar às instituições de ensino superior e às entidades de classe de pro� s-
sionais de nível superior o número de representantes de cada categoria ou mo-
dalidade que terão as representações iniciadas (Art. 18 da Resolução Confea 
1.071/2015).

 Portanto, as instituições de ensino superior e as entidades de classe 
de pro� ssionais de nível superior devem encaminhar ao Crea, até dez dias 
antes da primeira sessão plenária do Crea do ano seguinte ao da aprovação 
da composição, a indicação de seus representantes e suplentes, informando 
os respectivos nomes, títulos, números de registro pro� ssional e endereços 
eletrônicos e para correspondências, bem como àquelas que não indicarem 
representante no prazo mencionado terão a respectiva vaga bloqueada pelo 
plenário do Crea pelo período de um ano. No item 3.3.1 da Súmula da Reunião 
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CRT 08 de 24 de setembro de 2018 foi “aprovado por unanimidade” o seguinte: 
“As representações que forem aprovadas pelo Confea após o mês de junho, 
prazo estabelecido na Res. 1.071/2015 art. 4º parágrafo 1º, não serão in-
cluídas na renovação do exercício corrente, serão inseridas no exercício 
seguinte”.

 Durante o processo de renovação do terço do ano de 2018 foram iden-
ti� cadas algumas situações que necessitam melhor estudo e aprofundamento 
com intuito de evitar especi� cidades pontuais no processo de análise e na to-
mada de decisões. Exempli� cando, foi identi� cado um caso peculiar em que 
uma determinada EC possuía maior quantidade de sócios em uma modalidade, 
mas menor NVP, entretanto na mesma EC havia outra modalidade com menor 
quantitativo de sócios e com maior NVP, ou seja, se esta EC tivesse direito a 
representação seria destinada para uma modalidade com menos associados. 
Obviamente, isto ocorre pelo fato de que o NVP está baseado apenas e, tão so-
mente, nas relações quantitativas dentro da modalidade.

 Considerando o objetivo de tornar o procedimento utilizado na CRT o 
mais transparente possível e no intuito de propagação do uso das informações 
aqui documentadas, mesmo que sofra melhorias futuras, a CRT 2018 que con-
tou com a colaboração e expertise de aproximados 40 (quarenta) integrantes 
elabora este Manual Técnico para as próximas sucessões.
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 Neste manual são apresentadas as informações dos documentos 
homologatórios de registros inicias das Entidades de Classes e Instituições 
de Ensino registradas no CREA-PR (ANEXO I), tal como as 101 deliberações 
emitidas pela Comissão de Renovação do Terço no ano de 2018 (ANEXO II).



ANEXO I – ENTIDADES DE CLASSE PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
REGISTRADAS

Código Entidade/Associação/Instituição 
de Ensino

Doc. do CREA que Homol-
ogou o Registro Data

101 INSTITUTO DE ENGENHARIA DO 
PARANÁ - IEP

Acórdão da 119 Sessão 
Extraordinária 06/12/1937

201 SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO 
ESTADO DO PARANÁ - SENGE

Acórdão n.° 111 do 
Plenário Crea-PR 25/05/1937

305 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DE CASCAVEL - AEAC

Reunião n.º 101 da 
CEARQ; Reunião n.º 75 

da CEEE; Reunião n.º 212 
da CEEC; Reunião n.º 144 

da CEEI 

12/09/1979; 
12/09/1979; 
13/09/1979; 
13/09/1979

310
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS 

AGRÔNOMOS E ENGENHEIROS DE 
FOZ DO IGUAÇU - AEFI

ATA - SESSÃO 591 16/10/1984

316 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DE MARINGÁ - AEAM

Reunião n.º 183 da CEEC; 
Reunião n.º 106 da CEA

08/07/1978;                
26/07/1978

318
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DO SUDOESTE DO 

PARANÁ - SUDENGE
ATA - SESSÃO 780   12/09/2000

347 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS EN-
GENHEIROS CIVIS DE IRATI - ARECI ATA - SESSÃO 858 10/04/2007

378
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE 
CASCAVEL - AREAC

PL-0009/1998 10/02/1998

390 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE EN-
GENHEIROS AGRÔNOMOS - AMEA ATA - SESSÃO 779 08/08/2000

396
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 

AGRÔNOMOS DOS CAMPOS GERAIS 
- AEACG

ATA - SESSÃO 835 12/05/2005

405
INSTITUTO BRASILEIRO DE AVAL-

IAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHA-
RIA DO PARANÁ - IBAPE-PR

ATA - SESSÃO 775 11/04/2000

315
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DE GUARAPUAVA - 

AEAG
ATA - SESSÃO 765 08/06/1999

324
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DO 

VALE DO IGUAÇU - AEAVI
ATA - SESSÃO 773 08/02/2000

327 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
DE MINAS DO PARANÁ - AEMPAR ATA - SESSÃO 676 10/01/1992

329
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS 
ENGENHEIROS DE SEGURANÇA - 

APES

Acórdão da 731ª S.O. do 
Plenário Crea-PR 13/08/1996
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333
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DE PATO BRANCO - 

AREA-PB
ATA - SESSÃO 773 08/02/2000

334 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE 
ENGENHEIROS AGRÍCOLAS - APEAG ATA - SESSÃO 656 22/05/1990

342
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
DO VALE DO PIQUIRIGUAÇU - AE-

NVAPI
ATA - SESSÃO 717 06/06/1995

381

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA 

REGIÃO DE BANDEIRANTES - 
AEAARB

ATA - SESSÃO 862 09/10/2007

386
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEI-

ROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE 
GUARAPUAVA - AEAGRO

ATA - SESSÃO 847 09/05/2006

388 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DE TOLEDO - AEAT ATA - SESSÃO 655 17/04/1990

389
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EN-

GENHEIROS CIVIS - DEPT. PARANÁ 
- ABENC-PR

ATA - SESSÃO 707 09/08/1994

395
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE PATO BRANCO - 

AEA-PB
ATA - SESSÃO 762 09/03/1999

401 CLUBE DE ENGENHARIA E AR-
QUITETURA DE LONDRINA  - CEAL ATA - SESSÃO 407 22/08/1969

420
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

ENGENHEIROS CARTÓGRAFOS - 
REGIONAL PARANÁ - ABEC-PR

ATA - SESSÃO 888 05/10/2010

309
AREA-IBAITI - ASSOCIAÇÃO REGION-
AL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE IBAITI - AREA
ATA - SESSÃO 892 01/03/2011

419
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS 

ENGENHEIROS AMBIENTAIS  - 
APEAM

S.O. n.º 908    DP n.º 
743/2012  11/12/2012

332
ASSOCIAÇÃO PLATINENSE DE 
ENGENHEIROS ARQUITETOS E 

AGRÔNOMOS  - APLA
ATA - SESSÃO 919 10/12/2013

398
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE 
UMUARAMA - AREAU

ATA - SESSÃO 919 10/12/2013

343

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEI-
ROS DO DEPTO DE ESTRADAS E 

RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ 
-  AEDER

ATA - SESSÃO 924 10/06/2015

397 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE TOLEDO - AEATO ATA - SESSÃO  923 29/04/2014
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303 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
QUÍMICOS DO PARANÁ - AEQP

Delib. da 23ª Reunião 
da Câmara Espec. de 

Engenharia 
02/07/1970

304 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS 
GEÓLOGOS DO PARANÁ - AGEPAR

prot 15668/82- DE - 
Reunião 282 CEEC;
n.º 450/82-CEARQ - 

Reunião 175 CEARQ; 
prot 15668/82-DE - 

Reunião 153 CEEE; prot 
15668/82-DE - Reunião 
215 CEI; prot 15668/82-

DE - Reunião 202 CEA   

07/10/1982; 
20/10/1982; 
26/10/1982; 
03/11/1982; 
03/11/1982; 
28/12/1982

306
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DE PONTA GROSSA 

- AEAPG

Ref  354/82-CEARQ;
Ref 2029/82-CEEC;
Ref  197/82-CEEE;
Ref  485/82-CEEI;
Ref  447/82-CEA

21/07/1982; 
22/07/1982; 
03/08/1982; 
12/08/1982;

308
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DE CAMPO LARGO 

- AEACL

Acórdão da 834ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 12/04/2005

311
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGEN-
HEIROS E ARQUITETOS DE CAMPO 

MOURÃO - AREA-CM

Acórdão da 788ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 15/05/2001

312 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DE APUCARANA - AEAA

ATA da 633ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 19/04/1988

313
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE 
ARAPONGAS - ASENARAG

S.O. n.º 908 do Crea-PR 11/12/2012

317
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DO NOROESTE DO 

PARANÁ - AEANOPAR

ATA da Sessão Ordinária 
n.º 624ª do Plenário do 

Crea-PR
21/07/1987

322
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DO 
NORTE PIONEIRO - AEAANP

Acórdão da 897ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 20/09/2011

323 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE EN-
GENHEIROS ELETRICISTAS - APEE

DP s/n.º Sessão Ordinária 
n.º 633 do Plenário do 

Crea-PR
19/05/1988

325
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE 

PARANAVAÍ - APEAP

Acórdão da 691ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 13/04/1983

346
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE RIO 
NEGRO - AEAARN

Acórdão da 835ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 12/05/2005

349

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - 

AEA-MCR

Acórdão da 788ª S. O. do 
Plenário do Crea-PR 15/05/2001
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351
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
E ARQUITETOS DE MEDIANEIRA E 

REGIÃO - ADEA

Acórdão da 794ª Sessão 
Plenária do Crea-PR 13/11/2001

354

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
E AGRÔNOMOS DE CIANORTE - 

AREARC

Acórdão da 757ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 06/10/1998

369
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS EN-

GENHEIROS AGRÔNOMOS DE SÃO 
MIGUEL DO IGUAÇU - ARENASMI

Sessão Ordinária n.º 798 
do Plenário do Crea-PR 12/03/2002

370
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 

AGRÔNOMOS DE LONDRINA - AEA-
LD

Sessão Ordinária n.º 788 
do Plenário do Crea-PR 15/05/2001

373
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE IRATI 

- AEARI

Acórdão da 778ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 11/07/2000

376
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DO PARANÁ- CURITI-

BA - AEAPR-CTBA

Acórdão da 765ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 08/06/1999

382
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE CAMPO MOURÃO 

- AEA-CM

Sessão Ordinária n.º 758 
do Plenário do Crea-PR 10/11/1998

384
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 

AGRÔNOMOS DE CORNÉLIO PROCÓ-
POPIO - AEA-CP

Sessão Ordinária n.º 764 
do Plenário do Crea-PR 11/05/1999

385
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 

AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE FRAN-
CISCO BELTRÃO - AAEAFB

Acórdão da 776ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 09/05/2000

402 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
DA FRONTEIRA DO IGUAÇU - ASSEFI

Acórdão da 924ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 10/06/2014

321
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

ENGENHEIROS DA REGIÃO DE 
CORNÉLIO PROCÓPIO - APER

Sessão Plenária Ordinária 
1.426 18/12/2015

423 ASSOCIAÇÃO NORTE PIONEIRO DE 
ENGENHEIROS CIVIS - ANPEC

Sessão Plenária Ordinária 
1.431 06/07/2016

19642 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ - PUC-PR ATA - SESSÃO 572 22/03/1983

770 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ - UEM ATA - SESSÃO 592 08/11/1984

771 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
PONTA GROSSA - UEPG

Ref n.º 713/79 - CEEC – 
Reunião n.º 216 CEEC 22/11/1979

5729
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CENTRO-OESTE DO PARANÁ - UNI-
CENTRO

ATA - SESSÃO 809 11/02/2003

8609 FACULDADE ASSIS GURGACZ  - FAG ATA - SESSÃO 872 16/12/2008

33



4872 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 
- UTP ATA - SESSÃO 909 15/01/2013

779 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR

ATA da 577ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 16/08/1983

755 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
NORTE DO PARANA - UENP

Sessão Extraordinária n.º 
02/79 do Crea-PR 28/09/1979

769 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA - UEL ATA - SESSÃO 593 18/12/1984

773 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE Ref 791/84 - CEA 24/04/1985

772 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR-
ANÁ - UFPR

Ata da 377ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 12/06/1967

8369 CENTRO INTEGRADO DE ENSINO 
SUPERIOR - CIES ATA - SESSÃO 854 12/12/2006

5389 UNIVERSIDADE POSITIVO - UP ATA - SESSÃO 875 07/04/2009

12611
UNIÃO LATINO AMERICANA DE TEC-

NOLOGIA (FACULDADE JAGUARI-
AÍVA) - ULT (FAJAR)

Acórdão da 883ª S.O. do 
Plenário do Crea-PR 02/03/2010

10809 FACULDADES INTEGRADAS DOS 
CAMPOS GERAIS - CESCAGE ATA - SESSÃO 726 02/09/2014

11910 FACULDADE PITÁGORAS DE LOND-
RINA - PITÁGORAS

Sessão Plenária Ordinária 
1.431 03/07/2016

UNIVERSIDADE PARANAENSE - 
UNIPAR PROC CF-1400/2017 24/05/2017
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 Considerando que os dados de última revisão, situação e � nalidade de 
registro das IEs e ECs podem sofrer atualizações constantes e permanecerem 
desatualizados, optou-se em disponibilizá-los por meio de acesso informati-
zado, o qual poderá se atualizado constantemente. Portanto, para veri� car as 
informações acesse: www.crea-pr.org.br/ws/plenario.
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DELIBERAÇÃO 01/2018 – ELEIÇÃO DE COORDENAÇÃO

DELIBERAÇÃO 02/2018 – MODIFICAÇÃO DE HORÁRIO DA COMISSÃO

DELIBERAÇÃO 03/2018 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

DELIBERAÇÃO 04 A 83/2018 – REVISÃO DE REGISTRO DE ECS E IES

DELIBERAÇÃO 84/2018 – DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS

DELIBERAÇÃO 85/2018 – CRIAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGEN-
HARIA FLORESTAL (CEEF)

DELIBERAÇÃO 86/2018 – SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DELIBERAÇÃO 87/2018 – SUGESTÃO DE AUMENTO DE UMA VAGA NA AGRO-
NOMIA

DELIBERAÇÃO 88/2018 – CURSOS COM SITUAÇÃO DE CADASTRO PROVISÓRIO

DELIBERAÇÃO 89/2018 – MANUTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APROVADA NA 
CRT

DELIBERAÇÃO 90/2018 – REPRESENTAÇÕES DE PLENÁRIO (REVOGADA)

DELIBERAÇÃO 91/2018 – DEFINIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES (REVOGADA)

DELIBERAÇÃO 92/2018 – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO TERÇO (REVOGADA)

DELIBERAÇÃO 93/2018 – ENVIO DE OFÍCIO ÀS ENTIDADES DE CLASSE

DELIBERAÇÃO 94/2018 – REVOGAÇÃO DA CRIAÇÃO DA CEEF

DELIBERAÇÃO 95/2018 – APROVAÇÃO DE AUMENTO DE UMA VAGA NA MO-
DALIDADE CIVIL (IEP)

DELIBERAÇÃO 96/2018 – REPRESENTAÇÕES DE PLENÁRIO

DELIBERAÇÃO 97/2018 – DEFINIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES

DELIBERAÇÃO 98/2018 – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO TERÇO

DELIBERAÇÃO 99/2018 – REVISÃO DE REGISTRO DE EC

DELIBERAÇÃO 100/2018 – REVISÃO DE REGISTRO DE EC

DELIBERAÇÃO 101/2018 – MODIFICAÇÃO NO TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA 
COMISSÃO NO SITE DO CREA-PR

ANEXO II – DELIBERAÇÕES CRT 2018
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