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 EMENTA: Aprova o parecer e voto da relatora, favorável à solicitação de 

cancelamento de registro, pleiteado pela Pessoa Jurídica denominada Eric 
BG Comunicação Multimídia – ME e dá outras providências. 

 
  
 DECISÃO 

 

     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 09 de fevereiro de 2022, em Sessão Ordinária, por 
videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad 
referendum do Plenário, e; considerando o parecer e voto da relatora, Conselheira Giani de Barros 
Camara Valeriano; considerando que o processo trata de solicitação de cancelamento de registro de 
empresa, tendo em vista a transferência da mesma para o Conselho Federal de Técnicos de Nível 
Médio – CFT, com o seguinte objeto social: “Serviços de comunicação multimídia - SCM; provedores 
de acesso as redes de comunicações; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática; reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos”; considerando 
que no Ofício nº 296/2018/SEI/PRRE/SPR-ANATEL direcionado ao Presidente do CTF, com o 
seguinte teor: "De início, cumpre ressaltar que a exigência de responsável técnico registrado ante o 
CREA para a instalação de redes de telecomunicações decorreu originalmente da Lei nº 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, limitando-se a regulamentação da Anatel a com ela manter conformidade. Com 
a edição, porém, de nova lei (Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018), que cria outro Conselho para o 
qual migraram profissionais que tem competência para figurar como responsável técnico, o cenário 
normativo alterou-se, passando a haver a possibilidade de que o responsável técnico seja registrado 
ante o CREA ou ante o CRT. Nesse novo cenário, independentemente de menções específicas em 
instrumentos normativos da Anatel, é admissível acatar, de pronto, registro de profissionais e empresas 
tanto perante os CREAs, quanto perante os CRTs, visto que a regulamentação não pode restringir 
competência estabelecida em lei. Sem prejuízo desse entendimento, informa-se que, no curso regular 
dos processos de revisão da regulamentação da Agência, previstos nas Agendas Regulatórias bianuais, 
aproveitar-se-á a oportunidade para se promover a atualização das referências às entidades de 
fiscalização do exercício profissional. "No site da Anatel, no Guia das obrigações das Prestadoras de 
Telecomunicações de Pequeno Porte, consta a seguinte informação: "Apesar de a regulamentação da 
Anatel exigir que o profissional tenha habilitação no CREA, há um entendimento na Agência de que 
profissionais habilitados no Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT e nos Conselhos 
Regionais de Técnicos Industriais - CRTs também estão legitimados a atuarem como responsáveis 
técnicos”; considerando que em processo similar, no ano de 2020, um agente fiscal do Crea – PE, 
requereu orientação à CEEE acerca de dúvida constante do Formulário de Autocadastramento de 
estações no Banco de Dados da Anatel, conforme segue: “Solicito orientações da CEEE, uma vez que 
a empresa realiza serviços SCM (Serviços de Comunicação Multimídia), e como consta pela 
ANATEL: Com a expedição da Autorização, a autorizada deverá solicitar acesso para efetuar 
autocadastramento de estações no Banco de Dados da Anatel. No Formulário de Solicitação de 
Autocadastramento de Estações, deverá constar pelo menos um engenheiro de telecomunicações, ou 
um engenheiro eletrônico, ou um engenheiro eletricista, que será o responsável técnico das instalações. 
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Após o recebimento do formulário, a Anatel promoverá a liberação de acesso para a Pessoa Jurídica, 
possibilitando-as o cadastramento de estações; considerando que tal cadastramento só foi cedido 
mediante um engenheiro e empresa registrada no Crea, a partir do momento de mudança de Conselho, 
no caso CFT (Técnico) deveria o Engenheiro dar baixa da Responsabilidade Técnica e repassar a 
responsabilidade técnica (Da Instalação, Frequência, Outros) para o técnico do CFT, portanto, a 
empresa não pode solicitar baixa no Crea-PE, contudo, ao analisar o referido formulário, disponível no 
sítio da ANATEL, vê-se que na OBSERVAÇÃO 3, a Agência faculta ao interessado, a escolha de 
Engenheiro ou Técnico, conforme suas atribuições, como Responsável Técnico, conforme a seguir: 
Observações: 1- Poderão ser indicados, como usuários, tantas pessoas quantas forem necessárias. 
Desde que, previamente cadastradas no sítio da Anatel na Internet. 2- As senhas são enviadas por e-
mail para as pessoas que efetuarem o cadastro em qualquer sistema da Anatel, e a mesma senha é 
válida para todos os sistemas, exceto o SEI e Anatel Consumidor. 3- Na indicação deverá constar, 
obrigatoriamente, no mínimo um engenheiro Eletricista, Engenheiro de Telecomunicações, 
Engenheiro de Computação, Técnico de Eletrônica ou Técnico em Telecomunicações com 
CREA/CFT, que será responsável técnico pelo cadastramento. Caso a entidade já tenha indicado 
anteriormente profissional detentor de Crea ou CFT, não é necessária nova indicação, salvo caso de 
troca deste profissional por outro. Em 12 de maio de 2021, a CEEE emitiu a Decisão nº 171/2021:  
“Considerando que junto ao Crea-PE a empresa possui em seu quadro um engenheiro eletricista - 
eletrônica. Considerando que a empresa está quite com a anuidade 2020; considerando, por fim, o 
parecer e voto da relatora, a qual entende que a solicitação de cancelamento de registro da empresa 
deve ser atendida, uma vez que a requerente tem direito à livre escolha acerca de qual Conselho de 
Classe quer estar vinculada, entretanto, sem prejuízo da quitação de débitos que porventura possam 
existir junto a este Crea–PE, inclusive juros e multas, DECIDIU, por unanimidade, com 21 (vinte e 
um) votos favoráveis e 06 (seis) votos contrários, aprovar o parecer da Relatora, desfavorável à 
solicitação de cancelamento de registro, pleiteado pela Pessoa Jurídica denominada Eric BG 
Comunicação Multimídia – ME,  e que a mesma deve providenciar um Responsável Técnico 
engenheiro de Telecomunicações ou engenheiro Eletrônico ou engenheiro Eletricista para 
regularizar a sua situação. Houve 04 (quatro) abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil 
Adriano Antonio de Lucena – Presidente. Votam favoravelmente os Conselheiros: Adriana Palmério 
Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre Monteiro Ferreira Barros, André da Silva Melo, 
Audenor Marinho de Almeida, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Eloisa Basto Amorim de 
Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Fernando Henrique Ferreira de Alves Melo, Giani de 
Barros Câmara Valeriano, Gustavo de Lima Silva, José Adolfo Azevedo Ximenes, Jurandir Pereira 
Liberal, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Maycon Lira Drummond Ramos, 
Nailson Pacceli Nunes de Oliveira, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva 
Fonseca, Ronaldo Borin e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Votos contrários dos Conselheiros: 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Hugo Ricardo Arantes Costa, Mozart Bandeira Arnaud, 
Regina Celli Lins de Oliveira, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo e Silvania Maria da Silva. 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Francisco de Assis de Andrada Jurubeba, Cláudia Maria 
Guedes Alcoforado, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros e Emanuel Araújo Silva. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 09 de fevereiro de 2022.  
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente do Crea-PE 


