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REGISTRO DE EMPRESA ESTRANGEIRA

É o registro concedido às empresas estrangeiras para o 
exercício legal no País. O requerimento do registro da empresa 

estrangeira deverá ser providenciado pela empresa brasileira 
consorciada.

DOCUMENTAÇÃO
1. Certidão de registro e quitação da pessoa jurídica brasileira;
2. Ato de constituição da pessoa jurídica estrangeira 
devidamente traduzido para o vernáculo, por tradutor público 
juramentado;
3. Contrato de constituição do consórcio celebrado entre as 
empresas, constando explicitamente o objeto, o prazo de 
vigência e a participação de cada consorciada;
4. Relação do(s) profissional (ais) da empresa estrangeira e 
respectivo(s) currículo(s) traduzido(s) por tradutor público 
juramentado, comprovando que a empresa possui 
habilitação técnica para o empreendimento;
5. Relação dos técnicos da empresa estrangeira que se 
deslocarão para o Brasil, encargos de cada um deles na 
realização do serviço ou obra contratada, bem como 
indicação dos respectivos responsáveis técnicos;
6. Relação dos técnicos da empresa brasileira que 
participarão do serviço ou obra contratada, bem como 
indicação do(s) respectivo(s) responsável (is) técnico(s);
7. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 
cargo/função dos profissionais relacionados no quadro 
técnico;
8. Solicitação do registro do(s) profissional (ais) estrangeiro(s) 
no Crea-PE.



TAXA
R$ 257,46

São variáveis, tendo em vista que depende da apreciação 
da Câmara Especializada competente e, se for o caso, da 
apreciação do Plenário.

Em alguns casos, são necessárias diligências para 
obtenção de informações complementares à instrução do 
processo.

PRAZOS

TRÂMITE PROCESSUAL

Protocolo da documentação
no Crea, através do SITAC

Análise pela Câmara 
Especializada competente (se 

for o caso)

Apreciação pelo Plenário do 
Crea (se for o caso)

Concessão do registro

OBSERVAÇÕES

1. Conforme artigo 1º da Resolução 209/72, do Confea, 
uma empresa estrangeira só poderá realizar obras ou 
serviços técnicos de Engenharia e Agronomia em 
território nacional se consorciada com uma empresa 
brasileira e depois de ter feito seu registro no Crea a cuja 
jurisdição a obra/serviço pertencer;



2. Seu registro é temporário, sendo cancelado tão logo 
tenha expirado o prazo contratual do consórcio ou 
cessado o objetivo para o qual foi constituído. O 
requerimento de registro temporário da empresa 
estrangeira deve ser de iniciativa de empresa brasileira 
consorciada;

3. A documentação deverá ser inserida no SITAC;

4. A anuidade de pessoa jurídica referente ao exercício 
em que for requerido o registro corresponderá a tantos 
duodécimos quantos forem os meses ou fração, 
calculada da data do seu deferimento até o final do 
exercício. 

5. Os valores de anuidade são atualizados anualmente 
pelo Plenário do Confea. 


