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                    EMENTA: Consulta – Revisão de Atribuições - Aprovação o parecer – 

Reanalise do Processo. 
                                                                                                                                                            

DECISÃO 
                               
                                            A Câmara Especializada Engenharia de Engenharia Elétrica - CEEE do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 
Ordinária nº. 13, realizada no dia 19 de agosto de 2015, após reanálise do processo da (solicitação de 
esclarecimento quanto ao fornecimento de baterias para nobreaks de potência da ordem de 20kVA 
pode ser exercido por pessoas jurídicas sem registro me CREA? Tal atividade pode ser exercida por 
pessoas jurídicas sem profissional de engenharia como responsável técnico; A instalação de baterias 
para nobreaks de potência da ordem de 20kVA pode ser exercida por pessoas jurídicas sem registro em 
Crea? Tal atividades pode ser exercida por pessoas jurídicas sem profissional de engenharia como 
responsável técnico? A manutenção preventiva em nobreaks de potência da ordem de 20kVA, com 
descrição adiante, pode ser exercida por pessoa jurídicas sem registro em Crea? Tal atividade pode ser 
exercida por pessoa jurídicas sem profissional de engenharia como responsável técnico? Protocolada 
neste Regional sob nº 103.264.510/2013, informamos que a mesma foi submetida à apreciação da 
Câmara, a qual após proceder à devida reanálise do assunto e à legislação vigente emitiu parecer que 
segue abaixo transcrito: Reanalise do Processo protocolada neste Regional sob o nº 102.198.206/2015 
- Ministério da Educação – Fundação Joaquim Nabuco - Item 3 – do OFÍCIO Nº 10/2015 – 
FUNDAJ / CGTECA) 1ª parte: “ A manutenção preventiva em nobreaks de potência da ordem de 20 
kVA pode ser exercida por pessoas jurídicas sem registro em CREA?” – NÃO, são atividades 
profissionais regulamentas pelo Sistema Confea/CREA, e a empresa deve ser registrada no CREA.B) 2ª 
parte: “ Tal atividade pode ser exercida por pessoa jurídica sem profissional de engenharia como 
responsável técnico?” – NÃO, o responsável técnico deve ter formação plena na área da engenharia 
elétrica. A descrição das rotinas no item 3.1 envolvem atividades como análise, projeto, supervisão, 
planejamento, que são atividades típicas que exigem competências inerentes ao profissional de formação 
plena, ou seja, o desempenho das atividade 01 a 18,  do  Art. 1º da Res. 218/73 do CONFEA.C) Ao 
Engenheiro de Operação, bem como ao Técnico de Nível Superior ou Tecnólogo, compete o desempenho 
das atividades 09 a 18 e as relacionadas ao às atividades 06 a 08, desde que enquadradas no 
desempenho das atividades acima referidas, conforme os  Art. 22 e o Art. 23 da Res. 218/73 do 
CONFEA respectivamente.D) A descrição das rotinas no item 3.1 acima citada, quando confrontadas 
com as atribuições dos Tecnólogos, conforme Res. 313/86,  Art. 3º e 4º, mostra-se incompatível.Item 4 – 
do OFÍCIO Nº 10/2015 – FUNDAJ / CGTEC“As atividades mencionadas são essencialmente 
atividades de engenharia, regulamentadas pelo sistema CONFEA/CREA?” – SIM, são atividades 
técnicas essencialmente de engenharia regulamentadas pelo Sistema CONFEA/CREA. “ A resposta 4 
acima, é ambígua no seu próprio texto, ...”A) A questão 3 da pergunta contida no Oficio da FUNDAJ é: 
““ A manutenção preventiva em nobreaks de potência da ordem de 20 kVA pode ser exercida por 
pessoas jurídicas sem registro em CREA?” e a resposta “ NÃO – mesmas considerações do item 
anterior – exigência de profissional com formação plena em Engenharia Elétrica” ,  informa que a 
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manutenção preventiva em questão NÃO pode ser exercida por pessoas jurídicas sem registro no CREA 
e requer  profissional com formação plena em Engenharia Elétrica. Coordenou a Sessão o Eng.º 
Eletricista Clayton Ferraz de Paiva. Presente os Conselheiros: Antoniel Alves Feitosa, Alexandre José 
Rodrigues Mercanti, Diego Soares Lopes, Plínio Rogério Bezerra e Sá, André Carlos Bandeira Lopes, 
Urbano Possidônio de Carvalho Júnior. Conselheiro Suplente, Hiroshi Fujino. 
 
 

Certifique-se e cumpra-se 

 

Recife, 19 de agosto de 2015 

 
Eng. Eletricista Clayton Ferraz de Paiva 

Coordenador da CEEE 
 


