
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 
DIVISÃO DE APOIOS AOS COLEGIADOS – DACL  

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 

Home page: www.creape.org.br  e-mail: apoio@creape.org.br  

 

 

 
 

EMENTA: Mantém o Auto de Infração nº. 10.403/2014, lavrado em 25 de 

junho de 2014, contra a empresa Link Nordeste Serviços e Comércio de 

Equipamentos, por infração à alínea “e”, do artigo 6º, da Lei Federal 

5.194/66. 

 

 
  

                                            DECISÃO 
                                 

                                          O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 17 de outubro de 2015, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro 

Relator, Engenheiro Agrônomo Burguivol Alves de Souza, referente ao Auto de Infração nº. 

10403/2014, lavrado em 25 de junho de 2014, contra a empresa Link Nordeste Serviços e Comércio de 

Equipamentos, por infração à alínea “e”, do artigo 6º, da Lei Federal 5.194/66, ao executar atividade 

técnica privativa de profissionais fiscalizados pelo sistema Confea/Crea, sem apresentar Responsável 

Técnico, com o seguinte teor: “Após a análise da documentação apresentada, e constatando que no 

registro do Crea-PE o objeto social da empresa está descrito como ‘comércio e locação de peças, (...), 

bem como prestação de serviços de assistência técnica e manutenção’, sendo essas suas atividades 

básicas; considerando que a atividade ‘prestação de serviços de assistência técnica e manutenção’, 
destacadas em negrito, é exclusiva de profissionais do Sistema Confea/Crea, em conformidade com a Lei 

nº 5.194/66; considerando que a atividade ‘prestação de serviços de assistência técnica e 
manutenção’, destacada em negrito, é entendida também como ‘atividade básica’ da referida empresa, e 

nesse caso devendo está sob a égide da Lei nº 6.839/1980, que prevê em seu artigo 1º ‘o critério de 

obrigatoriedade do registro das empresas ou entidade nos respectivos órgãos fiscalizadores ao 

exercício profissional, nos casos em que sua atividade básica decorrer do exercício profissional ou em 

razão da qual prestam serviços a terceiros’; considerando que a referida empresa se encontrava ciente 

de que a atividade básica de ‘prestação de serviços de assistência técnica e manutenção’ contida no 

seu objeto social, exigia o registro no respectivo órgão de fiscalização do exercício profissional 

relacionado à esta atividade, e que sabedor das suas obrigações, mantinha o registro no Crea-PE, 

desde 28 de setembro de 2005; considerando que a referida empresa somente solicita o cancelamento 

do registro ao Crea-PE (em 7/7/2014), após a autuação efetuada em 25 de junho de 2014, sem mudança 

do seu objeto social e, omitindo na sua defesa, sob o protocolo 102.402.107/2014, a atividade básica de 

‘prestação de serviços de assistência técnica e manutenção’. Sou de parecer favorável a manutenção 
da multa aplicada, com as devidas correções, corroborando a decisão da Câmara especializada de 

Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ, do Crea-PE. Reintero que a referida 

empresa seja comunicada da decisão desta Plenária”,  DECIDIU  aprovar, por unanimidade, o parecer do 

Relator pela manutenção do auto de infração nº 10.403/2014,  com a cobrança da multa aplicada  com 
as devidas correções.  Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho, Presidente. 

Votaram os seguintes Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André 

Carlos Bandeira Lopes, Burguivol Alves de Souza, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clayton Ferraz de 

Sessão : Ordinária Nº 1.809 

Decisão Plenária : PL/PE 444/2015 

Item da Pauta : 9.9. 

Referência : Auto de Infração à Legislação nº 10.403/2014 

Interessado : Link Nordeste Serviços e Comércio de Equipamentos. 
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Paiva, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim de Andrade, Francisco José Costa Araújo, 

Fernando Rodrigues de Freitas, José Carlos Pacheco dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, José 

Roberto da Silva, Jurandir Pereira Libera, Lucila Estér Prado Borges, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marçal 

Saião Maia, Maurício Renato Pina Moreira, Maurício José Viana, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 

Norman Barbosa Costa, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Lemos Muniz, Rairon Fernandes de Azevedo 

Cruz, Silvio Porfírio de Sá, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Waldir Duarte Costa Filho.  

Cientifique-se e cumpra-se. 

Recife-PE, 17 de outubro de 2015. 

 

 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


