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EMENTA: Acata o recurso impetrado pelo profissional Maurício 
Andrade Ferreira Lima Filho, contra Decisão 179A-CEEC/PE, 
exarada em 21 de setembro de 2016, que cancelou a Certidão de 
Acervo Técnico nº 1013882015, do profissional Maurício Andrade 
Ferreira Lima Filho. 

 
  DECISÃO  

                                 
                      O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido no dia 17 de junho de 2017, em Sessão Ordinária, apreciando o 
Relatório e voto fundamentado do Relator, Conselheiro José Roberto da Silva referente ao 
recurso impetrado pelo profissional engenheiro civil Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, 
contra a decisão nº 179A/2016-CEEC/PE; considerando que o processo inicial trata de 
questionamento sobre atribuições profissionais do engenheiro civil em relação ao engenheiro 
mecânico, referentes à execução de serviços de execução de “capela com sistema de exaustão” e 
“fornecimento e instalação de gases especiais, especificamente constantes na Certidão de Acervo 
Técnico nº 1013882015; considerando que a Câmara especializada de Engenharia Civil decidiu, 
por unanimidade, pela complementação das informações constantes na Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART N° 1579710082015 e respectivo cancelamento da Certidão de 
Acervo Técnico - CAT nº 1013882015, tendo em vista que na referida CAT deveria constar no 
campo "Informações Complementares” as restrições para os componentes mecânicos da capela de 
exaustão ou a restrição genérica “As atividades descritas no atestado ficam restritas a modalidade 
do profissional”; considerando os documentos acostados ao processo como cópia da ART, cujo 
resumo do contrato consta “Reforma e ampliação do Centro de Ciências Biológicas do campus do 
Recife da UFPE” e a restrição para desmatamento e destocamento de árvores, instalação de 
cabeamento estrutural e sistema de climatização, cópia de uma página com o selo A098.203 do 
extrato do atestado de execução, num total de 63 páginas; considerando as duas Instruções 
Técnicas da Assistente Técnica da DREC Maristela Portela Ferreira Chagas; considerando os 
ofícios nº 101/2016 – CEEC encaminhado ao detentor da CAT Engenheiro Civil e de Segurança 
do Trabalho Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho e nº 102/2016 encaminhado ao Diretor do 
Departamento de Fiscalização de Obras da Universidade Federal de Pernambuco, Marcelo 
Hallidey, ambos os informando os destinatários sobre a retificação de informações contidas na 
ART e cancelamento da CAT; considerando, por fim, a Interposição de recurso administrativo em 
razão do contido no oficio 101/2016 – CEEC, encaminhado através do seu procurador o 
advogado Marcelo Andrade Ferreira Lima, alegado o cerceamento da defesa em virtude de não 
ter sido devidamente notificado, tendo em vista que só tomou conhecimento da decisão através de 
telefonema e ofício da Diretoria de fiscalização de Obras, da Superintendência de Infraestrutura 
da Universidade Federal de Pernambuco, antes mesmo de receber sua notificação, entendendo 
assim ter sido violado o devido processo legal que compreende o direito ao contraditório e a 
ampla defesa; considerando que o profissional alega não constar da planilha do atestado referente 
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a CAT o segundo item do questionamento do requerente, que embasou a decisão da CEEC, 
referente ao fornecimento e instalação de sistema de gases especiais, concluindo que não realizou 
tal serviço, portanto quanto a este  item não poderia haver o que corrigir. Quanto ao primeiro 
item, afirma que a descrição da planilha é “Fornecimento e instalação de uma capela” e não 
execução de capela com sistema de exaustão, como descrito na referida decisão da CEEC, 
alegando, ainda, em suas considerações que a decisão da CEEC carece de fundamentação legal, 
tendo em vista que na capitulação faz referencia ao artigo 10 da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA como sendo sobre a validade da CAT, quando na verdade o referido artigo se refere à 
classificação da ART quanto a forma do seu registro e dele não consta nenhum § 1º como citado 
na decisão; considerando que na conclusão da instrução técnica elaborada pela Assistente 
Maristela Portela, informa que diversas atividades técnicas envolvidas no contrato foram 
realizadas e por isso deveria ter sido registrada ART de equipe, indicando as diversas atividades 
complementares, objetos de contrato único; considerando que, em virtude das alegações 
apresentadas através da interposição de recurso administrativo e, considerando improcedente a 
alegação de cerceamento da defesa tendo em vista que o referido processo ainda está em curso 
com o devido acatamento do recurso ao plenário, entendemos que restou prejudicada a Decisão 
179A/2016 – CEEC/PE em virtude de erro de capitulação, pois ao invés de § 1º Artigo 53, 
mencionou § 1º Artigo 10. Por outro lado acato a alegação do recorrente quanto à realização do 
serviço ser de atribuição do Engenheiro civil tendo em vista a realização tão somente de 
fornecimento e montagem de uma capela de exaustão, isto é, o profissional apenas forneceu e 
instalou o conjunto fabricado por terceiro, composto de capela e sistema de exaustão, conforme 
consta na CAT; considerando que o relator opinou pela manutenção da ART sem alteração, 
devendo apenas ser acrescido na CAT a inscrição “As atividades descritas no atestado ficam 
restritas a modalidade do profissional”, devendo ainda ser averiguado outras atividades que, 
por ventura, tenha sido realizada, conforme consta na planilha de serviços executados, com suas 
respectivas ARTs para identificação do Responsável Técnico, DECIDIU, por unanimidade, 
com 34 (trinta e quatro) votos, aprovar o relatório e voto do relator, favorável à 
manutenção da ART sem alteração, devendo apenas ser acrescido na CAT, o acima 
descrito. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. 
Votaram os Conselheiros: Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes 
André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Clayton Ferraz 
de Paiva, Clóvis Arruda d’Anciação, Edilberto Oliveira de Carvalho Barros, Edmundo Joaquim 
de Andrade, Emanuel Araújo Silva, Everson Batista de Oliveira, Fernando Antônio Beltrão 
Lapenda, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hermínio 
Filomeno da Silva Neto, Ivaldo Xavier da Silva, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da 
Silva Oliveira, José Carlos Pacheco de Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Roberto 
da Silva, Jurandir Pereira Liberal, Liliane Barros Marques de A. Maranhão, Luciano Barbosa da 
Silva (substituindo o titular), Luiz Gonzaga Guedes da Silva, Mailson da Silva Neto, Márcio 
Cavalcanti Lins, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Ramon Fausto Torres Viana, Roberto Luiz de 
Carvalho Freire, Silvia Carla Gomes da Silva, Silvio Porfírio de Sá, Waldir Duarte Costa Filho e 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 17 de junho de 2017. 
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Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


