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EMENTA: Cancela o Auto de Infração nº. 10.657/2013, lavrado em 19 de julho de 

2013, contra Evson Malaquias de Moraes Santos, por infração à alínea “a” 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 10 de junho de 2015, em Sessão Ordinária , realizada no auditório da FIEPE, apreciando o parecer 

exarado pelo Conselheiro Relator, Eng. Florestal Nielsen Christianni Gomes da Silva, referente ao Auto de 

Infração nº 10.657/2013, lavrado em 19 de julho de 2013, contra Evson Malaquias de Moraes Santos, por infração 

à alínea “a” do artigo 6º da Lei Federal 5.194/66, ao não registrar em ART as atividades de “Elaboração de 

projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias, estrutural e  arquitetura, bem como a execução  desses, 

referente à construção de residência familiar”; considerando as exigências contidas no artigo da Lei Federal 

supracitada, onde diz que: “exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo a 

pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais 

de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais.”; considerando que o recurso fora 

apresentado pelo autuado juntamente com cópias das RRTs, comprovando que ao ser lavrado o auto a obra já 

estava plenamente regularizada, através de profissional de outro Conselho (CAU); considerando que a Câmara 

especializada de Engenharia Civil – CEEC deste Regional julgou por não acatar as RRTs referentes aos projetos 

complementares e execução; e, considerando, porém, a Lei Federal nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício 

da Arquitetura e Urbanismo, cria os Conselhos e dá outras providências, onde diz em seu Art. 3º - Os campos da 

atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares 

nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de 

conhecimento de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional. 

§4º - Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas contradizerem 

normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os 

Conselhos. Em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia por arbitragem ou judicialmente, será 

aplicada a norma do conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação, DECIDIU, por 
unanimidade, cancelar o auto de infração supracitado, por improcedência. Presidiu a Sessão o Geólogo 

Waldir Duarte Costa Filho, 1º Vice-Presidente. Votaram favoravelmente os seguintes Conselheiros: Alessandro 

Geraldo Alfredo Vieira, Antoniel Alves Feitosa, Burguivol Alves de Souza, Célio Neiva Tavares, Cláudia 

Fernanda Fonsêca Oliveira, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Félix Antônio Azevedo Gomes, Fernando 

Rodrigues de Freitas, Francisco José Costa Araújo, Jário Pereira Pinto Júnior, José Carlos Pacheco dos Santos, 

José Noserinaldo Santos Fernandes, Josemário Lucena da Silva, Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Marçal Sayão 

Maia, Marcílio José Bezerra Cunha, Maurício José Viana, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Norman Barbosa 

Costa, Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Não houve votos contrários e abstenções.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife-PE, 10 de junho de 2015. 

 

 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 
1º Vice-Presidente 
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