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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.867, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia onze de setembro de dois mil e 
dezenove. 
 
 
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 1 

dezenove, às dezenove horas e dez minutos, no auditório do prédio sede do Crea-PE, situado 2 
na Avenida Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se a Plenária 3 
do Crea-PE, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a 4 
Presidência do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Presentes os 5 
Conselheiros: Alessandro Gomes da Silva, Alexandre José Guimarães Baltar Filho, 6 
Alexandre José Rodrigues Mercanti, Alexandre Santa Cruz Ramos, André Carlos Bandeira 7 
Lopes, André da Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, 8 
Cássio Victor de Melo Alves, Emanuel Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de 9 
Menezes, Giane Maria de Lira Oliveira, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley Souto 10 
Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, José Rodolfo 11 
Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Liliane Barros Marques de 12 
Albuquerque Maranhão, Luiz Antônio de Melo, Mailson da Silva Neto, Márcio Cavalcanti 13 
Lins, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni 14 
Gomes da Silva, Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres 15 
Viana, Roberto Lemos Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo Fernando Teixeira 16 
Vilela e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 1.  Verificação de Quórum. Havendo quórum 17 
regulamentar, o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.867. 18 
2. Comunicados de Licença. O Senhor Presidente solicitou ao 1º Diretor Administrativo, 19 
Conselheiro Ramon Fausto Torres Viana, que procedesse à leitura das licenças 20 
encaminhadas. Licenciaram-se os seguintes Conselheiros: Almir Campos de Almeida 21 
Braga Filho, Almir Ribeiro Russiano, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis 22 
Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli 23 
Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emílio de Moraes Falcão Neto, 24 
Fernando Antonio Beltrão Lapenda, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley 25 
Gomes, Ivaldo Xavier da Silva, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Roberto Oliveira da 26 
Paixão, Kleber Rocha Ferreira Santos, Rildo Remígio Florêncio, Romilde Almeida de 27 
Oliveira, Ronaldo Borin. 3. Discussão e Aprovação de Atas. 3.1. Ata da Sessão Plenária 28 
Ordinária, nº 1.864, realizada em 14 de agosto de 2019. Inicialmente, o Senhor Presidente 29 
informou que a ata foi encaminhada, juntamente com a convocação, para prévia apreciação 30 
dos Conselheiros e, em seguida, a mesma foi encaminhada à discussão. O Conselheiro 31 
Nielsen Christianni Gomes da Silva informou haver solicitado à secretaria do plenário, 32 
pequeno ajuste em um de seus pronunciamentos na sessão passada, portanto, a ata a ser 33 
votada encontra-se com essa diferença. O Senhor Presidente questionou o Plenário se 34 
haveria objeções quanto à votação e, não havendo, o item foi encaminhado e a Ata da 35 
Sessão Ordinária nº 1.864 foi aprovada, com 29 (vinte e nove) votos, com os apontamentos 36 
feitos pelo Conselheiro Nielsen Christianni Gomes. Houve 01 (uma) abstenção da 37 
Conselheira Giane Maria de Lira Oliveira. 3.2. Ata da Sessão Extraordinária, nº 1.866, 38 
realizada em 28 de agosto de 2019. O Senhor Presidente informou que essa ata também foi 39 
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enviada antecipadamente, juntamente com a convocação, para prévia apreciação dos 40 
Conselheiros e, em seguida, encaminhada à apreciação e, não havendo pedido de vista ou 41 
destaque, a Ata da Sessão Extraordinária, nº 1.866, foi aprovada, por unanimidade, na 42 
forma apresentada, com 27 (vinte e sete) votos. Houve 03 (três) abstenções dos 43 
Conselheiros: Giane Maria de Lira Oliveira, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e 44 
Milton da Costa Pinto Júnior. 4. Ordem do Dia. 4.1. Proposta nº 004/2019-DIR. Assunto: 45 
Definição do local para realização da Sessão Plenária Ordinária Itinerante do mês de outubro 46 
do corrente ano. Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator 47 
apresentou a seguinte proposta encaminhada pela Diretoria: “Situação Existente: 48 
Considerando que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-49 
PE, consciente da importância de aproximar os profissionais e estudantes do Sistema 50 
Confea/Crea, criou a Plenária Itinerante, evento que ocorre semestralmente nas cidades 51 
interioranas do Estado de Pernambuco; considerando que de acordo com o Calendário Anual 52 
de Reuniões, para o exercício de 2019, aprovado pela PL/PE-015/2019, em conformidade 53 
com o disposto no parágrafo único do art. 13 do Regimento deste Regional, a segunda 54 
Sessão Plenária Itinerante está agendada para os dias 18 e 19 de outubro do corrente ano. 55 
Proposição: Propõe-se que a segunda Sessão Plenária Itinerante deste ano seja realizada no 56 
Município de Caruaru/PE. Justificativa:  A Cidade de Caruaru, também conhecida como a 57 
'Princesa do Agreste', 'Capital do Agreste' e a 'Capital do Forró', é um importante Município, 58 
tendo, segundo dados do IBGE, a mais populosa cidade do interior pernambucano e a 59 
terceira mais populosa do interior nordestino, atrás apenas de Feira de Santana e Campina 60 
Grande. O município localiza-se a oeste da capital do estado, distando desta cerca de 130 61 
km. Ocupa uma área de 920,611 km2, sendo que 16,65 km2 estão em perímetro urbano e os 62 
903,961 km2 restantes formam a zona rural. O município exerce um importante papel 63 
centralizador no Agreste e interior pernambucano, concentrando o principal polo médico 64 
hospitalar, acadêmico, cultural e turístico da região. Abriga ainda a Feira de Caruaru, 65 
conhecida por ser uma das maiores feiras ao ar livre do mundo e ter sido tombada como 66 
patrimônio imaterial do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 67 
(IPHAN). Por sua vez, a Plenária Itinerante é uma oportunidade de unir forças e enxergar as 68 
potencialidades da região. Sendo um momento para refletir sobre os temas propostos, 69 
envolvendo a participação dos nossos profissionais e dos estudantes locais, que irão fazer 70 
parte do Sistema. IV. Sugestão de mecanismo para implementação: Envio da presente 71 
proposta para análise e deliberação do Plenário do Crea-PE. V. Fundamentação legal: Lei 72 
nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Regimento Interno do Crea-PE”. Após alguns 73 
esclarecimentos referentes ao comentário de que essa itinerante seria realizada em Petrolina, 74 
o Senhor Presidente fez o encaminhamento à votação, sendo a Proposta 004/2019-DIR 75 
aprovada por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenções. 4.2. Deliberação 76 
nº 002/2019-CM. Interessado: Diretoria do Crea-PE. Assunto: Indicação de profissionais 77 
para serem homenageados com a Medalha do Mérito Tecnológico “Pelópidas Silveira”. 78 
Relator: Conselheiro Roberto Lemos Muniz. O Senhor Relator procedeu à leitura da 79 
referida Deliberação com o seguinte teor: “A Comissão do Mérito – CM, do Crea-PE, no uso 80 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 154 do Regimento deste Conselho, reunida 81 
às 17 horas, do dia 14 de agosto de 2019, com a finalidade de apreciar as indicações 82 
encaminhadas pela Diretoria do Crea-PE, para concessão da Medalha do Mérito Tecnológico 83 
Pelópidas Silveira, considerando o disposto no Ato Normativo nº 50, de 14 de dezembro de 84 
2012, deste Conselho Regional; e,  considerando, que foram encaminhadas a esta Comissão 85 
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do Mérito as seguintes indicações: Engenheira Eletricista Luciana Barbosa de Oliveira 86 
Santos, Engenheiro Civil Pedro Pereira Cavalcante Filho e Engenheiro Civil José Theodózio 87 
Netto. DELIBEROU: Encaminhar para apreciação e deliberação do Plenário, todas as 88 
indicações feitas pela Diretoria do Crea/PE, para concorrerem ao galardoamento com a 89 
Medalha do Mérito Tecnológico ‘Pelópidas Silveira’, com uma abstenção, do Conselheiro 90 
Francisco José Costa Araújo, referente à indicação da Engenheira Eletricista Luciana Santos, 91 
visto que a mesma não possui registro no Conselho Profissional, embora o Ato Normativo 92 
citado não o exija”. Após diversos pronunciamentos, favoráveis e contrários à aprovação da 93 
indicação da Eng. Eletricista Luciana Barbosa de Oliveira Santos e submetido à votação, o 94 
Plenário aprovou parcialmente, com 28 (vinte e oitos) votos favoráveis e 01 (um) voto 95 
contrário, do Conselheiro Carlos Roberto Aguiar de Brito, a Deliberação em epígrafe, 96 
acatando as indicações dos Engenheiros Civis Pedro Pereira Cavalcante Filho e José 97 
Theodózio Netto, os quais atenderam aos critérios estipulados no Ato Normativo nº 98 
050/2012 e, excetuando a indicação da Engenheira Eletricista Luciana Barbosa de Oliveira 99 
Santos. Absteve-se de votar o Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. 4.3. Protocolo 100 
nº 200106764/2019. Interessado: Igor Vasconcelos de Lacerda. Assunto: Revisão de 101 
Atribuições, de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 102 
Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. 103 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza; 4.4. Protocolo nº 104 
200105677/2019. Interessado: José Ailton da Silva Macena Júnior. Assunto: Revisão de 105 
Atribuições, de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 106 
Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. 107 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Relator solicitou a 108 
retirada de pauta dos dois processos, acima relacionados, uma vez que necessita de mais 109 
tempo para elaborar o relatório. A solicitação foi acatada. 4.5. Protocolo nº 110 
200079017/2018. Interessado: Joana Coelho Trindade. Assunto: Revisão de Atribuições, 111 
de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 112 
Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. 113 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza; 4.6. Protocolo nº 114 
200111910/2019. Interessado: Sanderllan Dawillin de Souza Costa. Assunto: Revisão de 115 
Atribuições, de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 116 
Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. 117 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza. O Senhor Presidente 118 
informou que os itens acima relacionados serão retirados de pauta em função da 119 
impossibilidade de comparecimento do relator, os mesmos serão pautados para a próxima 120 
sessão ordinária. 4.7. Protocolo nº 200112945/2019. Interessado: Thomas de Lima 121 
Martins. Assunto: Outras Certidões, de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a 122 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do 123 
Regimento do Crea-PE. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 124 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O profissional Thomas de Lima Martins, 125 
que possui registro neste Conselho, RNP – 1813656150. Tendo Cursado Engenharia 126 
Cartográfica, pela Universidade Federal de Pernambuco com atribuições com base nas 127 
Resoluções, art. 6º da Resolução nº 218/73, do Confea, atendendo as condições previstas nas 128 
Decisões Plenárias nº 2087/2004, nº 0745/07 e nº 1347/2008, do Confea e regidos pela Lei 129 
Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Solicita certidão de habilitação para assumir 130 
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices 131 
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definidores dos limites de georreferenciamento de imóveis, para efeito do cadastro nacional 132 
de tais bens, junto ao INCRA. Para melhor análise, com base na Instrução Técnica de 22 de 133 
agosto de 2019, juntaram processo físico (protocolo 200.112.945/2019) bem como extrato 134 
atualizado do seu cadastro constante do SIC e em nosso sistema corporativo. Engenheiro 135 
Cartográfico, que contempla em sua estrutura curricular todos os conteúdos formativos 136 
estabelecidos pela Decisão Plenária PL nº 2087/04, do Confea e, considerando a PL nº 137 
0745/07, do Confea que define os modelos de certidões 1, 2 e 3 nos diversos casos; 138 
considerando que deste modo, foram sugeridos modelos de certidão especificamente: 1) para 139 
profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-140 
2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou Técnico de nível médio; 2) 141 
profissionais que comprovem terem cursado os conteúdos formativos na Decisão PL 142 
2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 143 
profissional; 3) profissionais que não tenham cursado os conteúdos formativos e façam a 144 
solicitação à Câmara Especializada competente, comprovando sua experiência profissional 145 
específica na área, por meio de Certidão de Acervo Técnico; considerando a PL – 2087/04, 146 
do Confea, onde consta que os profissionais habilitados para as funções são aqueles que 147 
comprovem terem cursado os seguintes conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao 148 
Georeferenciamento; b) Cartografia; c) Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) 149 
ajustamentos; f) métodos e medidas de posicionamento geodésico. E que os conteúdos 150 
formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das 151 
ditas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do 152 
Sistema. Face ao exposto recomendamos o deferimento do pleito, por ter preenchidos os 153 
requisitos da legislação em vigor, indicando como modelo o de n° 1) para profissionais que 154 
comprovem ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/04 e 1347/08, 155 
ambas do Confea, por meio de cursos regulares de graduação ou Técnico de nível médio, 156 
constante na Decisão Plenária PL – nº 0745/07, para emissão de certidão. Outrossim 157 
registramos que a Decisão compete ao Plenário por, não possuirmos Câmara Especializada 158 
da modalidade, de acordo com o artigo 9°, inciso XIX, do Regimento Interno, em caso de 159 
aprovação solicitamos que seja incluída nas atribuições do profissional a sua habilitação 160 
para atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais.” Submetido à votação, o 161 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 4.8. 162 
Protocolo nº 200113033/2019. Interessado: Júlio César Albuquerque Simões Belo. 163 
Assunto: Outras Certidões, de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a 164 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do 165 
Regimento do Crea-PE.  Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 166 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O profissional Júlio Cesar 167 
Albuquerque Simões Belo, que possui registro neste Conselho, RNP – 1818646242. Tendo 168 
Cursado Engenharia Cartográfica, pela Universidade Federal de Pernambuco com 169 
atribuições com base nas Resoluções, art. 6º da Resolução nº 218/73, do Confea, atendendo 170 
as condições previstas nas Decisões Plenárias nºs 2087/2004, 0745/07 e 1347/2008, do 171 
Confea e regidos pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Solicita certidão de 172 
habilitação para assumir responsabilidade técnica dos serviços de determinação das 173 
coordenadas dos vértices definidores dos limites de Georreferenciamento de imóveis, para 174 
efeito do cadastro nacional de tais bens, junto ao INCRA. Para melhor análise, com base na 175 
Instrução Técnica de 22 de agosto de 2019, juntaram processo físico (protocolo 176 
200.113.033/2019) bem como extrato atualizado do seu cadastro constante do SIC e em 177 
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nosso sistema corporativo. Engenheiro Cartográfico, que contempla em sua estrutura 178 
curricular todos os conteúdos formativos estabelecidos pela Decisão Plenária PL nº 2087/04, 179 
do Confea.  Considerando a PL/Confea-0745/07 que define os modelos de certidões 1, 2 e 3 180 
nos diversos casos; considerando que deste modo, foram sugeridos modelos de certidão 181 
especificamente: 1) para profissionais que comprovem ter cursado os conteúdos formativos 182 
citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou Técnico de 183 
nível médio; 2) profissionais que comprovem terem cursado os conteúdos formativos na 184 
Decisão PL 2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 185 
qualificação/aperfeiçoamento profissional; 3) profissionais que não tenham cursado os 186 
conteúdos formativos e façam a solicitação à Câmara Especializada competente, 187 
comprovando sua experiência profissional específica na área, por meio de Certidão de 188 
Acervo Técnico; considerando a PL – 2087/04 Confea onde consta que os profissionais 189 
habilitados para as funções são aqueles que comprovem terem cursado os seguintes 190 
conteúdos formativos: a) topografia aplicada ao Georreferenciamento; b) Cartografia; c) 191 
Sistemas de referência; d) projeções cartográficas; e) ajustamentos; f) métodos e medidas de 192 
posicionamento geodésico. E que os conteúdos formativos não precisam constituir 193 
disciplinas, podendo estar incorporados nas emendas das ditas onde serão ministrados estes 194 
conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema. Face ao exposto 195 
recomendamos o deferimento do pleito, por ter preenchidos os requisitos da legislação em 196 
vigor, indicando como modelo o de n° 1) para profissionais que comprovem ter cursado os 197 
conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/04 e 1347/08, ambas do Confea, por meio 198 
de cursos regulares de graduação ou Técnico de nível médio), constante na Decisão Plenária 199 
PL nº 0745/07, do Confea, para emissão de certidão. Outrossim registramos que a Decisão 200 
compete ao Plenário por não possuirmos Câmara Especializada da modalidade, de acordo 201 
com a Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 202 
Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE., em caso de 203 
aprovação solicitamos que seja incluída nas atribuições do profissional a sua habilitação 204 
para atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais.” Submetido à votação, o 205 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. 4.9. 206 
Protocolo nº 200112174/2019. Interessado: ACGEO – Serviços de Engenharia Ltda. – ME. 207 
Assunto: Registro de Empresa, de acordo com a Decisão do Plenário, tendo em vista a 208 
inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do 209 
Regimento do Crea-PE. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 210 
Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “1 – Introdução: A Empresa ACGEO 211 
Serviços de Engenharia Ltda. - ME, que pretende seu registro neste Conselho, com base na 212 
Resolução 336, de 27 de outubro de 1989, apresentou documentação, em conformidade com 213 
art. 6º e art. 13, em seu parágrafo único: a) Instrumento de Constituição de Pessoa Jurídica e 214 
suas Alterações; b)Comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica e de situação Cadastral; c) 215 
Indicação do RT - Responsável Técnico; d) Prova de Vínculo do RT, e) Comprovante de 216 
solicitação da ART de  Cargo e Função – ART nº PE20190409888 e nº PE20190409878, 217 
respectivamente; f)-Extrato dos profissionais; g) Extrato da Empresa. 2 – Os profissionais 218 
indicados como Responsáveis Técnicos: Indicação do Engenheiro Cartográfico, Luan 219 
Péricles Muniz de Andrade Beringuel, com RNP -1616922494, neste Conselho Regional, o 220 
qual possui suas atribuições regidas pelos artigos 6º da Resolução nº 218/73, do Confea. 221 
Indicação do Tecnólogo em Geoprocessamento Emerson de Vasconcelos Silva, com RNP -222 
1616930217, Neste Conselho, o qual possui suas atribuições regidas pelos artigos 3º e 4º, 223 
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combinado com o art.5º da Resolução nº 313/86, do Confea. Com Habilitação para executar 224 
as Atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais). 3 – Análise: Para melhor análise 225 
de toda documentação acostada e base da instrução técnica de 02 de setembro de 2019, 226 
tivemos a seguinte fundamentação: a) Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que 227 
regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá 228 
outras providências; b) Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que Institui a 229 
"Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de 230 
Arquitetura e Agronomia; c) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina 231 
atividades das diferentes modalidades Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 232 
Agronomia; d) Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, que dispõe sobre o registro de 233 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 234 
especial o seu art. 6º e o parágrafo único do art. 13: “Art. 6º - A pessoa jurídica, para efeito 235 
da presente Resolução, que requer registro ou visto em qualquer Conselho Regional, deve 236 
apresentar responsável técnico que mantenha residência em local que, a critério do CREA, 237 
torne praticável a sua participação efetiva nas atividades que a pessoa jurídica pretenda 238 
exercer na jurisdição do respectivo órgão regional. Art. 13 - (...) Parágrafo Único – O 239 
registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos 240 
profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais 241 
com atribuições capazes de suprir aqueles objetos.” 4 – Considerações: considerando que a 242 
pessoa jurídica interessada apresentou todos os documentos requeridos; considerando que os 243 
Responsáveis Técnicos indicados, são compatíveis   com as atividades do objeto social da 244 
empresa. Considerando que a formação do profissional é parcialmente compatível com as 245 
atividades do objeto social da empresa; considerando que o Crea-PE não possui instalada a 246 
Câmara Especializada de Agrimensura; considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 247 
Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário:                       248 
XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que                                                   249 
não possua câmara especializada; considerando que não existe delegação do Plenário para a 250 
Divisão de Registro e Cadastro proceder a liberação dos processos envolvendo os 251 
profissionais da modalidade agrimensura. 5 – Conclusão. Após análise da documentação 252 
apresentada e dos normativos em vigor, somos do parecer favorável ao deferimento da 253 
solicitação de registro da empresa; considerando que o Crea-PE não possui instalada a 254 
Câmara Especializada de Agrimensura, submetemos o processo a decisão deste Plenário, em 255 
atendimento ao o artigo 9º, inciso XIX do Regimento Interno do Crea-PE.” Submetido à 256 
votação o relatório foi aprovado, com 29 (vinte e nove) votos. Houve 01 (uma) abstenção do 257 
Conselheiro Mailson da Silva Neto. 4.10. Protocolo nº 200113040/2019. Interessado: 258 
Setentrional Consultoria Ambiental Ltda. Assunto: Registro de Empresa, de acordo com a 259 
Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de 260 
Agrimensura, conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE.  Relator: 261 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte 262 
relatório e voto: “1 Introdução: A Empresa Setentrional Consultoria Ambiental Ltda., que 263 
pretende seu registro neste Conselho, com base na Resolução 336, de 27 de outubro de 264 
1989, apresentou documentação, em conformidade com art. 6º e art. 13, em seu parágrafo 265 
único: a) Instrumento de Constituição de Pessoa Jurídica e suas Alterações, b)Comprovante 266 
de Inscrição de Pessoa Jurídica e de situação Cadastral, c) Indicação do RT - Responsável 267 
Técnico; d) Prova de Vínculo do RT, e) Comprovante de solicitação da ART de  Cargo e 268 
Função – ART nº PE2019414620; f)-Extrato do profissional; g) Extrato da Empresa. 2 – Os 269 
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Profissionais indicados como Responsável Técnico: Indicação do Geografo, DEIVIDE 270 
BENÍCIO SOARES, com RNP -1811325491, Neste Conselho, o qual possui suas 271 
atribuições regidas pelo artigo 6º da Resolução nº 323/87, do Confea, revogada, devendo 272 
suas atribuições obedecerem ao contido no Decreto 85.138/80, em seu art. 3º. 3 – Análise: 273 
Para melhor análise de toda documentação acostada e base da instrução técnica de 02 de 274 
setembro de 2019, tivemos a seguinte fundamentação: a) Lei Federal nº 5.194, 24 de 275 
dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 276 
Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro 277 
de 1977, que Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de 278 
Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; c) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que 279 
discrimina atividades das diferentes modalidades Profissionais da Engenharia, Arquitetura e 280 
Agronomia; d) Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, que dispõe sobre o registro de 281 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 282 
especial o seu art. 6º e o parágrafo único do art. 13: “Art. 6º - A pessoa jurídica, para efeito 283 
da presente Resolução, que requer registro ou visto em qualquer Conselho Regional, deve 284 
apresentar responsável técnico que mantenha residência em local que, a critério do CREA, 285 
torne praticável a sua participação efetiva nas atividades que a pessoa jurídica pretenda 286 
exercer na jurisdição do respectivo órgão regional. Art. 13 - (...) Parágrafo Único – O 287 
registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos 288 
profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais 289 
com atribuições capazes de suprir aqueles objetos.” 4 – Considerações: considerando que a 290 
pessoa jurídica interessada apresentou todos os documentos requeridos; considerando que o 291 
RT indicado é parcialmente compatível com as atividades do objeto social da empresa. 292 
Considerando que a formação do profissional é parcialmente compatível com as atividades 293 
do objeto social da empresa; considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara 294 
Especializada de Agrimensura; considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 295 
Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário:                       296 
XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que                                                297 
não possua câmara especializada; considerando que não existe delegação do Plenário para a 298 
Divisão de Registro e Cadastro proceder a liberação dos processos envolvendo os 299 
profissionais da modalidade agrimensura. 5 – Conclusão: Após análise da documentação 300 
apresentada e dos normativos em vigor, somos do parecer favorável ao deferimento da 301 
solicitação de registro da empresa; considerando que o Crea-PE não possui instalada a 302 
Câmara Especializada de Agrimensura, submetemos o processo a decisão deste Plenário, em 303 
atendimento ao o artigo 9º, inciso XIX do Regimento Interno do Crea-PE”. Submetido à 304 
votação o relatório foi aprovado, com 29 (vinte e nove) votos. Houve 01 (uma) abstenção do 305 
Conselheiro Mailson da Silva Neto. 4.11. Protocolo: 200102005/2019. Requerente: Centro 306 
Educacional Novo Tempo Ltda. – Politec. Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: 307 
Cadastramento de Instituição de Ensino. Relator: Conselheiro Alexandre José Magalhães 308 
Baltar Filho. O Senhor Relator apresentou seu relatório com o seguinte teor: “Trata o 309 
presente processo de solicitação de cadastro da Instituição de Ensino denominada Politec 310 
Cabo de santo Agostinho (Centro Educacional Novo Tempo). Considerando que a 311 
Instituição apresentou a documentação que comprovava regularidade junto aos órgãos de 312 
educação, conforme parecer CEE/PE nº 173/2011- CEB, aprovado pelo Plenário do 313 
Conselho Estadual de Educação, em 05 de dezembro de 2011, credenciando a instituição por 314 
05 (cinco) anos; considerando as informações fornecidas pela Diretora Pedagógica da 315 
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POLITEC, Sra. Simone Pessoa Cabral, de que as atividades dessa unidade foram encerradas; 316 
considerando que o cadastro da instituição tem por objetivo o cadastramento do curso 317 
Técnico em Segurança do Trabalho, solicitados ao Crea-PE, possibilitando o registro dos 318 
egressos; Este parecer ratifica a Decisão nº 095/2019-CEEST/PE, da Câmara Especializada 319 
de Engenharia de Segurança do Trabalho, não encontrando óbices para concessão do pleito.” 320 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamento, o relatório foi aprovado com 21 321 
(vinte e um) votos favoráveis e 01 (um voto contrário) do Conselheiro Milton da Costa Pinto 322 
Júnior. Houve 07 (sete) abstenções dos Conselheiros: Carlos Roberto Aguiar de Brito, 323 
Jarbas Morant Vieira, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, Marcos Antonio Muniz 324 
Maciel, Nielsen Christianni Gomes da Silva, Ramon Fausto Torres Viana e Roberto Luiz de 325 
Carvalho Freire. 4.12.  Protocolo nº 200102009/2019. Requerente: Centro Educacional 326 
Novo Tempo Ltda. – Politec. Unidade Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento 327 
de Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Relator: Conselheiro Alexandre José 328 
Magalhães Baltar Filho. “Trata o presente processo de solicitação de cadastro do Curso 329 
Técnico em Segurança do Trabalho ofertado pela Instituição de Ensino denominada Politec 330 
Cabo de santo Agostinho (Centro Educacional Novo Tempo). Considerando que a 331 
Instituição de Ensino apresentou a documentação que comprovava regularidade da 332 
instituição e do curso Técnico em Segurança do Trabalho, seguindo parecer CEE/PE 333 
147/2013 CEB e Portaria 545/2014 e; considerando que a cadastro da instituição teve por 334 
objetivo o cadastramento do curso supracitado; Este parecer ratifica a Decisão 096/2016-335 
CEEST/PE, da Câmara Especializada de Segurança do Trabalho, favorável ao 336 
cadastramento do referido curso recomendando que os egressos sejam registrados neste 337 
Conselho, com o título Técnico(a) de Segurança do Trabalho, código 432-01-00, com 338 
atribuições previstas na Portaria Ministerial nº 3.275, de 21 de setembro de 1989.”  339 
Submetido à discussão e não havendo pronunciamento, o relatório foi aprovado com 24 340 
(vinte e quatro) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Conselheiro Milton da Costa 341 
Pinto Júnior. Houve 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros: Carlos Roberto Aguiar de 342 
Brito, Jarbas Morant Vieira, Marcos Antonio Muniz Maciel e Roberto Luiz de Carvalho 343 
Freire. 4.13. Protocolo nº 200101204/2019. Interessado: Walter Moreira Lima Filho.  344 
Assunto: Recurso contra a Decisão nº 104/2019-CEEMMQ, que concluiu pelo 345 
indeferimento de emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: Conselheiro 346 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “Após 347 
análise da documentação apresentada, no que se refere a solicitação do Profissional Walter 348 
Moreira Lima, Eng. Civil e de Segurança no Trabalho, de emissão de CAT e, considerando 349 
as Lei nºs 5.194/1966 e 6.496/1977 e as Resolução nº 218/1973 e a Resolução 1.025/09, do 350 
CONFEA; considerando que as habilitações profissionais são conferidas, por competência, 351 
mediante criteriosa análise curricular, realizada pela Câmara Especializada pertinente; 352 
considerando que a formação profissional, com a respectivas atribuições, não o habilitam 353 
tecnicamente para o desempenho das atividades descritas nas ART PE20180263501 e 354 
PE20180264508, uma vez que tais atividades não estão incluídas no rol das atribuições 355 
previstas no artigo 7º da Resolução 218/73, do Confea; considerando que as decisões 356 
tomadas pelo Sistema com relação ao “reconhecimento de atribuições” têm de garantir 357 
segurança para os profissionais, para as instituições, para o próprio sistema e segurança para 358 
toda a Sociedade e, considerando que isto acontece quando permitidos a inserção de 359 
profissionais no mercado de trabalho com as devidas atribuições que lhe são cabíveis; 360 
considerando que a ART PE20180312960, registrada no Crea PE, apresenta como atividades 361 
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desenvolvidas “Elaboração (12): Projeto e Execução”, descrevendo como: “Fabricação das 362 
boias marítimas, 01 e 04 para sinalização do canal do Porto de São Sebastião”; considerando 363 
que, segundo a Decisão Plenária PL 1067/1997, do Confea, diz que: “o atestado que 364 
referencia serviços de supervisão, coordenação, direção ou coordenação de equipe técnica 365 
deverá relacionar os demais profissionais da equipe e suas respectivas Anotações de 366 
Responsabilidade Técnica;” considerando que o Atestado anexo ao processo não atende a 367 
decisão plenária descrita acima e apresenta todos os dados mínimos exigidos pelo anexo IV 368 
da Resolução 1.025/2009, do Confea; considerando principalmente, que pelos artigos 12 e 369 
15 da Resolução 218/1973, do Confea, as atividades descritas na ART PE20180312960, 370 
objeto da CAT, são atribuições do Engenheiro Naval, sendo incompatíveis com as 371 
atribuições do profissional pleiteante da CAT. Diante das considerações supracitadas, 372 
recomendo o INDEFERIMENTO do pleito do Sr. Walter Moreira Lima Filho, Engenheiro 373 
Civil e Engenheiro de Segurança no Trabalho. Recomendo, ainda, a Nulidade das ART nº 374 
PE20180312960, observando o que dispõe a Resolução 1.025, de 30/10/2009, Confea.” 375 
Encaminhado à discussão e, não havendo pronunciamento, o Senhor Presidente deu início 376 
à votação do relatório, o qual foi aprovado com 23 (vinte e três) votos favoráveis e 03 (três) 377 
votos contrários dos Conselheiros: Jarbas Morant Vieira, Luiz Antônio de Melo e Marcos 378 
Antonio Muniz Maciel. Houve 03 (três) abstenções dos Conselheiros: Carlos Roberto Aguiar 379 
de Brito, Giane Maria de Lira Oliveira e Roberto Luiz de Carvalho Freire. 4.14.  Protocolo 380 
nº 200096093/2019. Requerente: Nordeste Brises Ltda. – ME. Assunto: Divergência de 381 
pareceres entre Câmaras: CEEC defere e CEEMMQ indefere o Registro da Empresa. 382 
Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins. O Senhor Relator expôs o seguinte relatório: 383 
“O interessado solicitou registro de PJ neste regional em janeiro de 2019 e apresentou a 384 
Engenheira Civil Raissa Alves das Chagas como responsável técnica. O pedido foi analisado 385 
pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC e pela Câmara Especializada de 386 
Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química – CEEMMQ. Foi aprovado na primeira 387 
Câmara e rejeitado na segunda. O ponto divergente foi a atividade de dobra e corte de metais 388 
– CNAE 25.99-3-02. A empresa realizou alteração no CNPJ, modificando a atividade 389 
principal de fabricação de produtos de trefilados de metal padronizado para serviço de corte 390 
e dobras de metais. A outra atividade da área de engenharia constante no seu CNPJ é: 391 
tratamento térmico, acústico ou de vibração; Não obstante a alteração processada e os votos 392 
existentes nos autos, entendi por realizar consulta ao site da empresa nordestebrises.com.br 393 
para verificar quais serviços ela realiza. Basicamente a empresa oferece a fabricação e 394 
montagem de estruturas de revestimento para fachadas em alumínio, zinco, PVC e proteção 395 
acústica para teto. Analisando-se os serviços oferecidos pela empresa no site e as atividades 396 
constantes do CNAE, entendo que os mesmos são de atribuição do profissional da 397 
engenharia mecânica, não possuindo o engenheiro civil atribuições para estas funções. Neste 398 
sentido, voto pelo INDEFERIMENTO do pleito”. Submetido à discussão e posterior 399 
votação, o relatório foi aprovado com 21 (vinte e um) votos favoráveis, contra 06 (seis) 400 
votos contrários dos Conselheiras: Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Giane Maria de 401 
Lira Oliveira, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Marcos Antonio Muniz Maciel, Norman 402 
Barbosa Costa e Roberto Lemos Muniz. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros Luiz 403 
Antônio de Melo e Nielsen Christianni Gomes da Silva. 4.15. Protocolo nº 404 
200097133/2019. Interessado: Josias Luiz da Silva Junior. Assunto: Recurso contra a 405 
Decisão nº 051/2019-CEAG, que concluiu pelo indeferimento o registro de Anotação de 406 
Responsabilidade Técnica fora de época (RAT). Relator: Conselheiro Norman Barbosa 407 
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Costa. 4.16. Protocolo nº 200097136/2019. Interessado: Iran Silvestre dos Santos. 408 
Assunto: Recurso contra a Decisão nº 048/2019-CEAG, que concluiu pelo indeferimento o 409 
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica fora de época (RAT). Relator: 410 
Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator solicitou a retirada de pauta dos 411 
processos acima relacionados, em virtude de análise mais acurada dos mesmos, o que foi 412 
prontamente acatado. 4.17. Protocolo: 200.081.772/2018. Requerente: Jackson Jaime 413 
Pereira Lima. Assunto: Recurso contra Decisão nº 328/2018 – CEEC/PE, que indeferiu a 414 
solicitação de Certidão de Acervo Técnico – CAT. Relator: Conselheiro Nielsen Christianni 415 
Gomes da Silva. O Senhor Relator fez a apresentação do seu relatório e voto: O presente 416 
parecer trata de análise e voto referente a recurso de requerimento de emissão da Certidão de 417 
Acervo Técnico – CAT nº 222047341/2018 em nome do profissional, engenheiro civil 418 
Jackson Jaime Pereira de Lima, indeferido pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, 419 
ao que coube recurso em 05 de outubro de 2018 ao Plenário do Conselho Regional de 420 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE). Em uma primeira análise pautada na 421 
observância da legislação pertinente à emissão de Certidão de Acervo Técnico – CAT e nas 422 
documentações juntadas aos autos, verificou-se incongruências e desarmonia entre as 423 
documentações apresentadas. Diante destas verificações, foi solicitado por este relator a 424 
retirada do processo de pauta da Plenária, para se ter tempo hábil para solicitar diligência da 425 
Divisão de Fiscalização junto ao empreendedor e à obra. Diligência requerida com objetivo 426 
de identificar se a documentação por algum equívoco não se apresentava corretamente 427 
preenchida, e assim tratando de algum vício administrativo sanável, não cometer equívocos 428 
na análise dos fatos, uma vez que a documentação poderia não estar bem representando os 429 
acontecimentos e ou injustiça com o profissional, uma vez que a análise única da 430 
documentação já apresentada levaria ao encaminhamento do voto pelo indeferimento. Dos 431 
fatos, a origem do presente recurso é decorrente da Decisão nº 238/2018, deliberada por 432 
unanimidade na reunião ordinária de nº 16/2018 da Câmara Especializada de Engenharia 433 
Civil, que decidiu pelo indeferimento da emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 434 
222047341/2018 em nome do engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima, com as 435 
seguintes alegações constantes na folha 34 dos autos: “(...) o atestado apresentado não teve, 436 
inicialmente, a anuência do contratante original, sendo este acostado posteriormente (...)”; e 437 
“(...) foi acostado ao processo CAT nº 222047341/2018, em nome de Jamerson Pereira de 438 
Lima, cujo objeto, nível de responsabilidade técnica, quantitativo e qualitativo são os 439 
mesmos do atestado fornecido ao requerente, deixando claro uma subcontratação entre 440 
pessoas físicas da totalidade do objeto contratado (...)”. Diante do indeferimento, o 441 
engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima, apresentou recurso ao Plenário do Conselho 442 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) com as seguintes 443 
indagações, em síntese: “(...) me foi informado pela Divisão de Análise de Certidão a 444 
necessidade da anuência do contratante original, com o respectivo reconhecimento da firma 445 
em cartório, esta nova exigência que em nenhum momento constou no SITAC (...)”; “ (...) 446 
ANTES de dar entrada no Sistema (SITAC), foi realizado contato telefônico (09:50h) com o 447 
sede do CREA em Recife (Eduardo e Carol) questionando a possibilidade de liberação do 448 
acervo em referência, onde também foi informado que minha contratação teria sido 449 
diretamente com o responsável técnico da obra, o senhor Jamerson Pereira Lima, que não 450 
tive contato direto com o contratante original, a resposta foi que ‘era possível sim a 451 
liberação da CAT por este Conselho. (...)”; “(...) Reitero que parte das orientações/exigências 452 
estão gravadas no chat deste Conselho e as demais orientações foram através de contatos 453 
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telefônicos diretamente com a sede e Recife. Contatos estes todos realizados pela Inspetoria 454 
de Serra Talhada. (...); “(...) Com relação aos quantitativos serem iguais, me causa 455 
estranheza este impeditivo. Pois em outras situações por me vivenciadas não ocorreram nem 456 
sequer questionamentos. Minha presença na obra apenas foi menor que a do responsável 457 
técnico, mas conforme apresentado no Atestado de Desempenho Técnico assinado pelo 458 
senhor Jamerson confirma minha participação efetiva na obra. (...)”. “(...) O grau de 459 
parentesco com o responsável técnico não limita minha capacidade técnica, por diversas 460 
vezes trabalhamos na mesma obra, como: Manutenção de prédios escolares do Estado de 461 
Pernambuco, Transposição do Rio São Francisco e em obras VALE SA. (...)”. “(...)  De 462 
acordo arquivos anexados ao processo, pode se observar também que no contato entre o 463 
contratante original e o responsável técnico da obra, não existe impeditivo de 464 
subcontratações. (...)”; e, por fim, em última argumentação do recurso, apresenta, “(...) 465 
Alerto que como profissional vinculado e sem nenhum tipo de pendência com este 466 
Conselho, não tenho obrigação de ter conhecimento de todas as normas vigentes, todos os 467 
profissionais quando de uma situação diferenciada necessitam de informações (exigências) 468 
mais precisas, para que a tratativa de possíveis pendências sejam adequadas e rápidas, 469 
evitando assim possíveis constrangimentos. (...)”; considerando que da documentação 470 
apresentada ao que se identificou conforme já mencionado incongruência entre as mesmas, 471 
tais como divergências entre objeto e responsabilidades constantes no contrato original e a 472 
Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro civil Jamerson Pereira de Lima; e 473 
objeto e responsabilidades constantes no contrato de subcontratação entre e a Anotação de 474 
Responsabilidade Técnica do engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima; e entre estes e 475 
o Atestado de Desempenho Técnico; considerando ainda que o recurso apresentado pelo 476 
engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima não trouxe elementos consistentes para 477 
trazer luz e dirimir os elementos acima que requeriam esclarecimentos, foi solicitado por 478 
este relator, folha diligência da Divisão de Fiscalização junto ao empreendedor e à obra, com 479 
objetivo, em síntese, de trazer real clareza sobre as características da atividade contratada e o 480 
nível de responsabilidade dos profissionais envolvidos. Em diligência realizada pela divisão 481 
de Fiscalização no escritório do Sr. José Airon Duarte de Araújo, proprietário da empresa J. 482 
A. D. Araújo & Cia Ltda. foram apresentados os questionamentos solicitados por este relator 483 
(folha 41 do presente processo). O Sr. José Airon Duarte de Araújo solicitou um tempo para 484 
apresentar a resposta, e no dia 19/06/2019 a Divisão de Fiscalização teve acesso a resposta 485 
por escrito datada de 11/06/2019 (folha 44), que traz a seguinte resposta: “(...) afirma que o 486 
Sr. Jackson Jaime Pereira de Lima, nunca foi contratado para nenhum tipo de serviço, na 487 
obra em andamento no endereço supra, e que o contrato que existiu foi com o Sr. Jamerson 488 
Pereira Lima, onde o objetivo era a Prestação de Serviços de Engenharia para Supervisionar 489 
o serviço de Tarraplanagem da Obra do Posto de Combustíveis da empresa J.A.D. Araújo, 490 
em construção na margem da ROD BR 232, KM 160,5, Tacaimbó-PE, sendo o Senhor 491 
Jamerson Pereira Lima, a inteira responsabilidade pela parte técnica e execução dos serviços 492 
de engenharia/terraplanagem, assumindo na forma da Lei nº, a responsabilidade perante o 493 
CONTRATANTE e terceiros.” Do Voto: Ante o exposto, conheço o Recurso Administrativo 494 
para declará-lo totalmente improcedente nos seus argumentos, desta forma voto pelo 495 
INDEFERIMENTO do recurso apresentado ao Plenário do Conselho Regional de 496 
Engenharia e Agronomia, mantendo a Decisão nº 238/2018, deliberada por unanimidade na 497 
reunião ordinária de nº 16/2018 da Câmara Especializada de Engenharia Civil, que decidiu 498 
pelo indeferimento da emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 222047341/2018 499 
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em nome do engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima. Ademais, diante dos novos 500 
elementos juntados nos autos, a saber, contraditório de anuência do proprietário do 501 
empreendimento, e informação do mesmo proprietário sobre o objeto de contratação, 502 
recomendo à Câmara Especializada de Engenharia Civil, instância responsável por esta 503 
apreciação, apreciar o referido processo para eventual identificação de infração ao Código 504 
de Ética Profissional pelos profissionais envolvidos. O referido Relatório foi submetido à 505 
discussão e posterior votação, sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) 506 
votos. Não houve abstenção. A Conselheira Everdelina Roberta Meneses teceu elogios 507 
quanto ao relatório do Conselheiro Nielsen Gomes. 4.18. Auto de Infração nº. 10892/2013 508 
(CEEC). Autuado: Técnica Tubos Hortencio Ltda. ME. Assunto: Recurso - à alínea “e” do 509 
Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos 510 
Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise 511 
documental do processo, verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de 512 
Infração, foi feito através de levantamento de empresas que possuem registro neste 513 
Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente 514 
com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica 515 
registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas de profissionais 516 
fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente 517 
habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei 518 
5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei n. 5.194, de 1966. Multa aplicada: 519 
R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). 520 
Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da 521 
resolução n. 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício 522 
ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de 523 
profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais 524 
atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável técnico. 525 
Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o 526 
exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a 527 
regularização junto a esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer 528 
favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício 529 
processual.” O referido relatório foi submetido à discussão e posterior votação, sendo 530 
aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 4.19. Auto 531 
de Infração nº. 10882/2013 (CEEC). Autuado: Secon Construção Civil e Serviços Ltda. 532 
Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 533 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o 534 
seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que 535 
gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que 536 
possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram 537 
autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício 538 
ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas 539 
de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional 540 
legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 541 
6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa 542 
aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco 543 
centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro 544 
do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, 545 
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considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar 546 
atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no 547 
Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como 548 
responsável técnico. Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou 549 
obra, caracterizando o exercício ilegal da profissão. Considerando que a ação correta seria 550 
uma notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao responsável 551 
técnico. Somos de parecer favorável ao cancelamento do referido auto, em função da 552 
identificação de vício processual. Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por 553 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função 554 
de vício processual. Não houve abstenção. 4.20. Auto de Infração nº. 10863/2013 (CEEC). 555 
Autuado: R. E. Serviços & Construções Ltda. EPP. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 556 
6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O 557 
Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do 558 
processo, verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito 559 
através de levantamento de empresas que possuem registro neste Conselho, porém, por não 560 
possuírem Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação 561 
de capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE 562 
constituída para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema 563 
CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável 564 
legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. 565 
Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 566 
(quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, 567 
o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução 568 
nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da 569 
profissão a pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profissionais 570 
fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a 571 
indicação de profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Considerando 572 
que não houve identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício 573 
ilegal; considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a regularização 574 
junto a esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo 575 
cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício processual.” Submetido 576 
à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo 577 
cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.21. 578 
Auto de Infração nº. 10807/2013 (CEEE). Autuado: FG Net Telecomunicações e Internet 579 
Ltda. – ME. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado.  580 
Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou 581 
relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato 582 
infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas 583 
que possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, 584 
foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: 585 
Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades 586 
privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de 587 
profissional legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: 588 
alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 589 
5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e 590 
cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 591 
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5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização 592 
do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica 593 
constituída para executar atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema 594 
Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional 595 
legalmente habilitado como responsável técnico. Considerando que não houve identificação 596 
de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício ilegal; considerando que a ação 597 
correta seria uma notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao 598 
responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo cancelamento do referido auto, em 599 
função da identificação de vício processual”. Submetido à votação o relatório foi aprovado, 600 
por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos o parecer e voto do relator, pelo cancelamento 601 
da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.22. Auto de 602 
Infração nº. 10775/2013 (CEEC). Autuado: Toga engenharia e Assessoria Ltda. – EPP. 603 
Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 604 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o 605 
seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que 606 
gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que 607 
possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram 608 
autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício 609 
ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas 610 
de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional 611 
legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do 612 
art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. 613 
Multa aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte 614 
e cinco centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo 615 
primeiro do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema 616 
Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para 617 
executar atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, 618 
registrada no Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional legalmente 619 
habilitado como responsável técnico. Considerando que não houve identificação de 620 
execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício ilegal; considerando que a ação 621 
correta seria uma notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao 622 
responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo cancelamento do referido auto, em 623 
função da identificação de vício processual.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, 624 
por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos o parecer e voto do relator, pelo cancelamento 625 
da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.23. Auto de 626 
Infração nº. 10679/2013 (CEEC). Autuado: Mantec Terceirização de Serviços e 627 
Manutenção Predial Ltda. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, 628 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator 629 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do processo, 630 
verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de 631 
levantamento de empresas que possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem 632 
Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação de 633 
capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída 634 
para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema 635 
CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável 636 
legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. 637 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 
 

Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 638 
(quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, 639 
o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução 640 
nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da 641 
profissão a pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profissionais 642 
fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a 643 
indicação de profissional legalmente habilitado como responsável técnico.  Considerando 644 
que não houve identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício 645 
ilegal; considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a regularização 646 
junto a esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo 647 
cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício processual.” Submetido 648 
à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo 649 
cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.24. 650 
Auto de Infração nº. 10883/2013 (CEEC). Autuado: Construtora Rizo Ltda. Assunto: 651 
Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 652 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: 653 
“Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que gerou o referido 654 
Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que possuem registro neste 655 
Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente 656 
com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica 657 
registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas de profissionais 658 
fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente 659 
habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 660 
5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: 661 
R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). 662 
Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 663 
da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: 664 
Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas 665 
de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais 666 
atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável técnico. 667 
Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o 668 
exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a 669 
regularização junto a esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer 670 
favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício 671 
processual.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte 672 
e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não 673 
houve abstenção. 4.25. Auto de Infração nº. 10886/2013 (CEEE). Autuado: MAXXY 674 
Eletrônica Ltda. – EPP. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, 675 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator 676 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do processo, 677 
verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de 678 
levantamento de empresas que possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem 679 
Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação de 680 
capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída 681 
para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema 682 
CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável 683 
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legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: 684 
alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e 685 
setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, o parágrafo 686 
único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução nº 336/89 e 687 
Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da profissão a 688 
pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profissionais fiscalizadas 689 
pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a indicação de 690 
profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Considerando que não houve 691 
identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício ilegal; 692 
considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a regularização junto a 693 
esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo 694 
cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício processual.” Submetido 695 
à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo 696 
cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.26. 697 
Auto de Infração nº. 10887/2013 (CEEC). Autuado: RPM Serviços e Construção Ltda. – 698 
ME. Assunto: Recurso à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 699 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o 700 
seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que 701 
gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que 702 
possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram 703 
autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício 704 
ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas 705 
de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional 706 
legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 707 
6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa 708 
aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco 709 
centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro 710 
do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, 711 
considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar 712 
atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no 713 
Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como 714 
responsável técnico. Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou 715 
obra, caracterizando o exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma 716 
notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao responsável 717 
técnico. Somos de parecer favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da 718 
identificação de vício processual.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 719 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função 720 
de vício processual. Não houve abstenção. 4.27. Auto de Infração nº. 10893/2013 (CEEC). 721 
Autuado: J & G Construtora Ltda. – ME. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei 722 
nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 723 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do processo, 724 
verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de 725 
levantamento de empresas que possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem 726 
Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação de 727 
capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída 728 
para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema 729 
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CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável 730 
legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: 731 
alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e 732 
setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, o parágrafo 733 
único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução nº 336/89 e 734 
Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da profissão a 735 
pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profissionais fiscalizadas 736 
pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a indicação de 737 
profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Considerando que não houve 738 
identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício ilegal; 739 
considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a regularização junto a 740 
esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo 741 
cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício processual.” Submetido 742 
à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo 743 
cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.28. 744 
Auto de Infração nº. 10894/2013 (CEGM). Autuado: Água Mineral Hidra - ME. Assunto: 745 
Recurso à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José 746 
Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: 747 
“Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que gerou o referido 748 
Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que possuem registro neste 749 
Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente 750 
com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica 751 
registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas de profissionais 752 
fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente 753 
habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 754 
5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: 755 
R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). 756 
Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 757 
da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: 758 
Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas 759 
de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais 760 
atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável técnico. 761 
Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o 762 
exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a 763 
regularização junto a esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer 764 
favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício 765 
processual.”  Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte 766 
e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não 767 
houve abstenção. 4.29. Auto de Infração nº. 10895/2013 (CEEC). Autuado: DJ Vicente 768 
Construção e Locação Ltda. EPP. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 769 
5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor 770 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do processo, 771 
verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de 772 
levantamento de empresas que possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem 773 
Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação de 774 
capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída 775 
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para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema 776 
CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável 777 
legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: 778 
alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e 779 
setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, o parágrafo 780 
único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução nº 336/89 e 781 
Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da profissão a 782 
pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profissionais fiscalizadas 783 
pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a indicação de 784 
profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Considerando que não houve 785 
identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício ilegal; 786 
considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a regularização junto a 787 
esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo 788 
cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício processual.” Submetido 789 
à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) voto, pelo 790 
cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 4.30. 791 
Auto de Infração nº. 10896/2013 (CEEC). Autuado: Empreendimentos Soares e Santos 792 
Ltda. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 793 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o 794 
seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que 795 
gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que 796 
possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram 797 
autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício 798 
ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas 799 
de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional 800 
legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 801 
6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa 802 
aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco 803 
centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro 804 
do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, 805 
considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar 806 
atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no 807 
Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como 808 
responsável técnico. Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou 809 
obra, caracterizando o exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma 810 
notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao responsável 811 
técnico. Somos de parecer favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da 812 
identificação de vício processual.”  Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 813 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função 814 
de vício processual. Não houve abstenção. 4.31. Auto de Infração nº10897/2013 (CEEC). 815 
Autuado: Roma Empreendimentos & Locações Ltda. ME. Assunto: Recurso - à alínea “e” 816 
do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos 817 
Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise 818 
documental do processo, verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de 819 
Infração, foi feito através de levantamento de empresas que possuem registro neste 820 
Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente 821 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

 

Av. Agamenon Magalhães, 2978–Espinheiro– Recife-PE – CEP: 5202000 – Tel: (81) 34234383 – Fax: (81) 3238480. 
Home Page: www.creape.org.br e-mail: creape@creape.org.br 
 

com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica 822 
registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas de profissionais 823 
fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente 824 
habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 825 
5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: 826 
R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). 827 
Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 828 
da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: 829 
Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas 830 
de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais 831 
atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável técnico. 832 
Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o 833 
exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a 834 
regularização junto a esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer 835 
favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício 836 
processual.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte 837 
e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não 838 
houve abstenção. 4.32. Auto de Infração nº. 10956/2013 (CEEC). Autuado: Gilberto 839 
Feitosa da Silva - ME. Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, 840 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator 841 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Após análise documental do processo, 842 
verificamos que o ato infrator que gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de 843 
levantamento de empresas que possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem 844 
Responsável Técnico, foram autuadas erroneamente com a seguinte identificação de 845 
capitulação: Descrição: Exercício ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída 846 
para executar atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo sistema 847 
CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional legalmente habilitado como responsável 848 
legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: 849 
alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e 850 
setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco centavos). Entretanto, o parágrafo 851 
único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro do art. 17 da Resolução nº 336/89 e 852 
Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, considera: Exercício ilegal da profissão a 853 
pessoa jurídica constituída para executar atividades privativas de profissionais fiscalizadas 854 
pelo sistema Confea/Crea, registrada no Crea, executando tais atividades sem a indicação de 855 
profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Considerando que não houve 856 
identificação de execução de serviço ou obra, caracterizando o exercício ilegal; 857 
considerando que a ação correta seria uma notificação solicitando a regularização junto a 858 
esta regional, referente ao responsável técnico. Somos de parecer favorável pelo 859 
cancelamento do referido auto, em função da identificação de vício processual.”  Submetido 860 
à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo 861 
cancelamento da multa aplicada, em função de vício processual. Não houve abstenção. 862 
4.33. Auto de Infração nº. 10960/2013 (CEEC). Autuado: Durbeton Nordeste Ltda. 863 
Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 864 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o 865 
seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que 866 
gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que 867 
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possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram 868 
autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício 869 
ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas 870 
de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional 871 
legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 872 
6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa 873 
aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco 874 
centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro 875 
do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, 876 
considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar 877 
atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no 878 
Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como 879 
responsável técnico. Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou 880 
obra, caracterizando o exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma 881 
notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao responsável 882 
técnico. Somos de parecer favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da 883 
identificação de vício processual.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 884 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função 885 
de vício processual. Não houve abstenção. 4.34. Auto de Infração nº. 10790/2013 886 
(CEEMMQ). Autuado : GSR Comércio e Serviços de Resíduo Oleosos Ltda. – ME. 887 
Assunto: Recurso - à alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 888 
Conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos. O Senhor Relator apresentou relatório com o 889 
seguinte teor: “Após análise documental do processo, verificamos que o ato infrator que 890 
gerou o referido Auto de Infração, foi feito através de levantamento de empresas que 891 
possuem registro neste Conselho, porém, por não possuírem Responsável Técnico, foram 892 
autuadas erroneamente com a seguinte identificação de capitulação: Descrição: Exercício 893 
ilegal – pessoa jurídica registrada no Crea/PE constituída para executar atividades privativas 894 
de profissionais fiscalizados pelo sistema CONFEA/CREA, sem a indicação de profissional 895 
legalmente habilitado como responsável legislação em vigor; Capitulação: alínea “e” do art. 896 
6º da Lei nº 5.194, de 1966. Penalidade: alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. Multa 897 
aplicada: R$ 4.756,25 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis e cinquenta e vinte e cinco 898 
centavos). Entretanto, o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 5.194/66, o parágrafo primeiro 899 
do art. 17 da Resolução nº 336/89 e Manual de Fiscalização do Sistema Confea/Crea, 900 
considera: Exercício ilegal da profissão a pessoa jurídica constituída para executar 901 
atividades privativas de profissionais fiscalizadas pelo sistema Confea/Crea, registrada no 902 
Crea, executando tais atividades sem a indicação de profissional legalmente habilitado como 903 
responsável técnico. Considerando que não houve identificação de execução de serviço ou 904 
obra, caracterizando o exercício ilegal; considerando que a ação correta seria uma 905 
notificação solicitando a regularização junto a esta regional, referente ao responsável 906 
técnico. Somos de parecer favorável pelo cancelamento do referido auto, em função da 907 
identificação de vício processual.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por 908 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pelo cancelamento da multa aplicada, em função 909 
de vício processual. Não houve abstenção. 4.35. Auto de Infração nº. 9900017328/2016 910 
(CEEMMQ). Autuado: Marcos Antônio dos Santos Serviços – ME. Assunto: Recurso - 911 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa 912 
Costa. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se do auto de 913 
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infração 9900017328/2016 em desfavor da empresa Marcos Antônio dos Santos Serviços – 914 
ME, registro CREA/PE-005.1948, CNPJ 69.942.019/0001-53, endereço Cedro/PE, fruto do 915 
relatório de fiscalização elaborado e determinante do auto expedido na mesma ocasião. 916 
Protocolo n° 200007597/2016 de 25/07/2016. A empresa atua no ramo de engenharia, com 917 
atividade de limpeza e dedetização, flagrada na execução de serviços no Pronto Socorro São 918 
Francisco, CNPJ 11.251.301/0001-86, sem a devida anotação de responsabilidade técnica. 919 
Notificado o interessado que tinha o prazo de 10 dias para regularizar o fato, pagar a multa 920 
de 589,64 ou apresentar defesa, conforme a Lei nº 5.194/66, artigo 73, alínea “a”. O AR em 921 
retorno foi anexado aos autos em 11/08/2016. A documentação foi encaminhada à 922 
CEEMMQ na mesma data, não havendo regularização ou apresentação da defesa, indo para 923 
julgamento à revelia, tendo este ocorrido no dia 17/08/2016 com a decisão 074/2016 de ato 924 
procedente. Fixou-se o prazo de 60 dias para manifestação do interessado dando-lhe a 925 
devida ciência nos termos do Oficio 11118.2016-SECOF de 19/12/2016. Em 21/12/2016, 926 
fez-se juntada através do protocolo 200041339/2016 da defesa apresentada. Segue o 927 
processo para a Assessoria Técnica em 09/01/2017 visando sua análise e posteriores 928 
procedimentos cabíveis. Somente em 16/01/2019 foi emitida a competente Instrução 929 
Técnica compreendendo fundamentação legal e histórico. Nas considerações diz-se que a 930 
infração não foi regularizada e a redução pleiteada da multa poderá ser concedida até a 931 
mínima, desde que a regularização constitui medida preliminar. A localização da cidade 932 
justifica a concessão do pleito de redução da multa, pois distante cerca de 500 km de Recife, 933 
mesmo com regionais do CREA em Serra Talhada e Araripina, são merecedores dos 934 
descontos ofertados. O parágrafo 3° do artigo 43 da Resolução 1008/2004 faculta a adoção 935 
dos benefícios preconizados. Concluímos opinando pela exigência da emissão da ART por 936 
parte de profissional habilitado e pagamento da multa mínima atualizada conforme tabela 937 
regulamentar considerando as características de localização e a nossa demora na tramitação. 938 
Submetido à votação o relatório foi aprovado com 23 (vinte e três) votos, pela exigência da 939 
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, registrada por profissional 940 
habilitado e pagamento da multa no valor mínimo atualizada. Abstiveram-se de votar os 941 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, 942 
Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva. 4.36. Auto de Infração 943 
nº. 9900018094/2016 (CEEMMQ). Autuado: Tecnia Construções Ltda. Assunto: Recurso 944 
- Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman 945 
Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se do 946 
auto de infração 9900018094/2016 em desfavor da empresa TECNIA CONSTRUÇÕES 947 
LTDA, registro CREA/PE-0045371, endereço Recife/PE. Protocolo n° 200011450/2016 de 948 
15/09/2016, fruto do relatório de fiscalização elaborado e determinante do auto expedido na 949 
mesma data. Empresa do ramo de engenharia, com serviços de montagem de um elevador de 950 
cremalheira, sem a devida anotação de responsabilidade técnica, execução no endereço rua 951 
André Gide 76, Ponto de Parada. O auto notificando o infrator foi encaminhado dando-lhe 952 
ciência que teria o prazo de 10 dias para defesa, diante de multa de 589,64, conforme Lei nº 953 
5.194/66, artigo 73, alínea “a”. O AR correspondente retornou ao processo sendo anexado 954 
em 07/10/2016. Termo de revelia de 26/12/2016 foi dirigido à câmara CEEMMQ, por 955 
desconhecimento de ter havido regularização ou apresentação da defesa. Julgado em 956 
01/02/17, conforme Decisão 004/2017 como ato procedente, com prazo 60 dias da 957 
notificação do Conselho para recurso. Protocolo 200057996/2017 de 20/07/2017 da 958 
TECNIA contesta o cometimento da infração, e por carta solicita o cancelamento 959 
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justificando seu posicionamento. Juntada anotação do eng. responsável pelos serviços. 960 
Correspondência de 11/07/2017 diz que recebeu o auto no dia 03/11/2016. Na época falaram 961 
com o fiscal justificando pela necessária desocupação de espaço onde estavam depositados 962 
os equipamentos. Somente iniciaram a obra mais tarde e concluíram bem antes da ART 963 
PE20160083604 de montagem do elevador junto a da grua que foi paga em 27/10/2016. 964 
Promovida a exigência de verificação pela fiscalização se a ART atendia ao requerido. Em 965 
18/05/2018, no retorno o técnico encarregado da vistoria emitiu o documento 966 
9900027267/2018 de 19/06/2018 declarando afirmativamente que atende ao auto. A 967 
Instrução Técnica de 01/02/2019 considera que a ART PE-20160083604 fl. 17de 27/10/2017 968 
regulariza o fato gerador da infração, mas seu registro foi efetivado após a lavratura do auto 969 
9900018094/2016 de 15/09/2016, e o anexo fotográfico constata o início da montagem. Face 970 
ao exposto sugerimos a cobrança da multa pelo valor mínimo com encargos desde que a 971 
regularização foi efetuada nos termos acima.” Submetido à votação, o relatório foi 972 
aprovado, com 23 (vinte e três) votos, pela cobrança da multa no valor mínimo com 973 
encargos, conforme legislação, uma vez que a regularização foi efetuada nos termos acima. 974 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos 975 
Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva. 976 
4.37. Auto de Infração nº. 9900018225/2016 (CEEMMQ). Autuado: Argos – Ar 977 
Condicionado e Gerenciamento de Obras Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 978 
Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor 979 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Auto 9900018225/2016 em desfavor da 980 
empresa ARGOS – AR Condicionado e Gerenciamento de Obras Ltda., registro CREA/PE-981 
0000051081, endereço Cabo de Santo Agostinho/PE. Iniciação com o relatório de 982 
fiscalização de 28/09/2016 que gerou o protocolo 9900018225/2016 e auto de infração 983 
lavrado na mesma data. A empresa vem prestando serviços de manutenção preventiva e 984 
corretiva em central de ar condicionado para Lojas Americanas do Shopping Costa Dourada, 985 
CNPJ 02.265.9996/0001-92. Não foi localizada ART do contrato ou serviços, referente ao 986 
ano de 2016. Dessa forma foi lavrado o auto de infração fixando-se o prazo 10 dias para 987 
pagamento da multa de 589,64, regularização da situação ou estabeleça defesa, conforme 988 
Lei nº 5.194/66, artigo 73, alínea “a”. A notificação teve o AR retornado ao processo e 989 
anexado em 24/10/2016. Termo de revelia foi encaminhado à câmara CEEMMQ em 990 
27/03/2017, sem que tenha havido regularização ou apresentação da defesa. Julgado à 991 
revelia na câmara em 05/04/17 segundo Decisão 050/2017, ato procedente. Com o protocolo 992 
200060119/2017 (16/08/17) a ARGOS solicita baixa do auto visto que emitiu a ART 993 
conforme foi orientado, não tendo aberto protocolo de defesa até o momento porque foi 994 
informado, anteriormente, que era automático o processo assim que fosse emitida a ART. 995 
Anexada ART PE-20160091254 de 21/11/16 tendo o Engenheiro Flavio Augusto de Souza 996 
como Responsável Técnico pelos serviços contratados junto a Argos Serviços de 997 
Manutenção Preventiva e Corretiva. Encaminhado para Assessoria em 26/10/2017 como 998 
determina PL/PE 064/2006. A título de exigência foi efetuada verificação se a ART 999 
20160091254 atendia a necessidade. No documento da fiscalização 9900027228/2018 o 1000 
Fiscal informa que o número 326 descrito no campo “Obs.” da ART refere-se ao número de 1001 
controle do grupo Lojas Americanas como foi descrito pelo fiscal no campo do proprietário 1002 
de referido auto. O número 112 refere-se ao complemento do endereço. Dessa forma atende 1003 
ao auto de infração, sendo que a ART foi registrada posteriormente, sendo o auto 1004 
procedente. Na Instrução Técnica de 04/02/2019, em face da situação, é sugerida a 1005 
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manutenção da multa, com as devidas correções e encargos, em face dos movimentos 1006 
efetivados. Porém, divergimos da conclusão posta, visto que a regularização se encontra 1007 
satisfeita, recomendando o deferimento da redução da multa pelo seu valor mínimo com os 1008 
respectivos encargos, nos termos da legislação.” Submetido à votação o relatório foi 1009 
aprovado com 23 (vinte e três) votos, pela redução da multa no seu valor mínimo, com os 1010 
respectivos encargos, nos termos da legislação. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: 1011 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa 1012 
Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva. 4.38. Auto de Infração nº. 1013 
9900018561/2016 (CEEMMQ). Autuado: J S de Souza Manutenção - ME. Assunto: 1014 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 1015 
Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-1016 
se do auto de infração 9900018561/2016 contra J.S. de Souza Manutenção - ME, registro 1017 
empresa 0000055760, CNPJ 10.932.732/0001-73, endereço Juazeiro do Norte/CE. Iniciação 1018 
com o relatório da fiscalização de 03/11/2016 e protocolo 200038589/2016. O documento 1019 
informa que ela executa manutenção de bombas em postos de gasolina. No presente caso, na 1020 
cidade de Exu-PE junto a firma Zezito Gomes Belém de Mascedo e Cia. Ltda., endereço 1021 
Rua Petias Peixoto 86, Centro. Refere-se à Pessoa Jurídica que deixa de registrar a Anotação 1022 
de Responsabilidade Técnica, por força de atividade desenvolvida e desta forma infringindo 1023 
o artigo 1°, da Lei nº 6.496/77. Notificado o interessado que dispõe de 10 dias para que 1024 
proceda pagamento da multa, bem como regularize a situação. Emitido Termo de Revelia à 1025 
CEEMMQ em 12/12/2016, que cita não ter havido regularização ou apresentação da defesa. 1026 
Julgado em 01/02/2017 conforme Decisão 018/2017 como ato procedente. Informado do 1027 
prazo de 60 dias na correspondência expedida pelo Conselho nos termos do Oficio 00134/17 1028 
de 21/03/2017. Em 07/05/2018 fez-se juntada do Protocolo 200080261/2018 de defesa onde 1029 
solicita baixa, alegando que a migração do sistema em abril de 2016 excluiu o registro da 1030 
empresa, inviabilizando a emissão de ARTs. O processo foi encaminhado à Assessoria 1031 
Técnica em 11/06/2018, quando é anexado o registro nacional da empresa. A Instrução 1032 
Técnica de 18/04/2019 registra que não foi apresentada, nem localizado no SITAC a ART de 1033 
regularização do auto de infração e que em 06/09/16 solicitou novo registro efetivado em 1034 
06/10/2016, antes da lavratura do auto. Menciona que a defesa apresentada pela autuada não 1035 
prospera diante das diligências. Em face da falta de regularização opinamos pela 1036 
manutenção do auto e consequente cobrança das penalidades de praxe nos termos da 1037 
legislação.” Submetido à votação o relatório foi aprovado com 23 (vinte e três) votos o 1038 
parecer e voto do relator, pela manutenção da multa e consequente cobrança de praxe, nos 1039 
termos da legislação. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Magalhães 1040 
Baltar Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen 1041 
Christianni Gomes da Silva. 4.39. Auto de Infração nº. 9900018563/2016 (CEEMMQ). 1042 
Autuado: J S de Souza Manutenção - ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 1043 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator 1044 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se do auto de infração 9900018563/2016 1045 
em desfavor da empresa J.S. de Souza Manutenção - ME, registro 0000055760, CNPJ 1046 
10.932.732/0001-73, endereço rua eng. José Batista 379, Triangulo -Juazeiro do Norte/CE. 1047 
Iniciação com o relatório da fiscalização de 03/11/2016 e protocolo 200038596/2016. O 1048 
documento informa que ela executa manutenção de bombas em postos de gasolina. No 1049 
presente caso na cidade de Exu-PE junto a firma Zezito Gomes Belém de Mascedo e Cia. 1050 
Ltda., proprietária Deuselia de Medeiros Silva – EPP, endereço Praça Castelo Branco 35-A, 1051 
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Centro - EXU. Refere-se à Pessoa Jurídica que deixa de registrar a Anotação de 1052 
Responsabilidade Técnica por força de atividade desenvolvida e desta forma infringindo o 1053 
artigo 1°, da Lei nº 6.496/77. Notificado o interessado que dispõe de 10 dias para que 1054 
proceda pagamento da multa, bem como regularize a situação. Emitido Termo de revelia à 1055 
CEEMMQ de 12/12/2016, cita não ter havida regularização ou apresentação da defesa. 1056 
Julgado em 01/02/2017, conforme Decisão 018/2017, ato procedente. Informado do prazo 1057 
de 60 dias na notificação expedida pelo Conselho nos termos do Oficio de 21/03/2017, 1058 
visando recurso ao Plenário. Em 07/05/2018 fez-se juntada do Protocolo 200080268/2018 1059 
de defesa onde solicita baixa, alegando que a migração do sistema em abril 2016 excluiu o 1060 
registro da empresa, inviabilizando a emissão de ARTs. O processo foi encaminhado à 1061 
Assessoria Técnica em 11/06/2018, quando anexado o registro nacional da empresa. A 1062 
Instrução Técnica de 22/04/2019 registra que não foi apresentado, nem localizado no SITAC 1063 
o registro da ART de regularização do auto de infração. Em 05/03/2015 teria solicitado 1064 
pedido de registro, tendo esse ficado em exigência e como não houve o cumprimento, o 1065 
processo foi finalizado. Em 06/09/2016 solicitou novo registro tendo sido efetivado em 1066 
06/10/2016, antes da lavratura do auto. Em face da falta de regularização opinamos pela 1067 
manutenção do auto e consequente cobrança das penalidades de praxe nos termos da 1068 
legislação.” Submetido à votação o relatório foi aprovado com 23 (vinte e três) votos, pela 1069 
manutenção da multa e consequente cobrança de praxe, nos termos da legislação. 1070 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos 1071 
Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva.  1072 
4.40. Auto de Infração nº. 10153/2016 (CEEST). Autuado: Carlos Alberto Gonçalves da 1073 
Silva. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1074 
Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 1075 
teor: “Trata-se do Auto de Infração n° 10153/2016 de 09/03/2016, em desfavor do 1076 
profissional Carlos Alberto Gonçalves da Silva, RNP 180348527, Eng. de Segurança do 1077 
Trabalho e Civil, CPF 126.448.544-15, Boa Viagem - Recife. Tem como objeto da infração 1078 
a elaboração do projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio para casa de 1079 
shows, capacidade 3.500 pessoas. Capitulação do profissional ou PJ que deixa de registrar a 1080 
ART referente a atividade desenvolvida, artigo 1° da Lei nº 6.496 de 1977. Contratante da 1081 
obra: Haras Produções e Entretenimentos Ltda. – ME. Notificado o profissional e na falta de 1082 
manifestação no prazo devido, em 14/04/2016 foi o processo encaminhado a CEEST para 1083 
eventual aprovação de revelia sendo julgado em 20/04/2016, conforme Decisão 023/2016. 1084 
Em 25/05/2016 é apresentada defesa com RRTs do CAU de 10/05/2016 compreendendo 1085 
construção de residência familiar - projeto arquitetônico, projeto instalações hidro sanitárias 1086 
prediais e projeto de instalações elétricas, responsável arquiteto e urbanista Jeronimo Braz 1087 
de Freitas Filho. O autuado foi notificado pelo Crea sobre passagem à revelia com prazo de 1088 
60 dias para defesa, pelo ofício 10821/2016 de 01/07/16, já conhecidas as RRTs como 1089 
acima. Em resposta à autuação foi apresentada a ART 011885003/2016 tendo como 1090 
responsável o autuado Engenheiro Carlos Alberto, quitada em 05/04/2016 no CREA. Em 1091 
obediência a PL-064/2006 o processo foi encaminhado (CI de 11/08/2016) para Assessoria 1092 
que submete o caso a este Plenário através da Instrução Técnica de 29/03/2019, sugerindo a 1093 
manutenção da multa levando em conta equívoco de datas anotadas para início em 1094 
18/06/2014 e fim da obra 24/03/2016, na ART. A regularização do fato foi efetivada. Sem 1095 
dúvida não nos parece adequada a arguição de lapso de datas como mencionado na Instrução 1096 
Técnica diante do período decorrido no andamento da análise ora concluída (quase 3 anos 1097 
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que se passaram para sua conclusão (de 11/08/2016 a 29/03/2019). Diante do exposto e 1098 
considerando tratar-se do envolvimento de conflito entre os Conselhos (Engenharia e 1099 
Arquitetura), e respeitadas as atividades dos profissionais nas suas respectivas competências 1100 
opinamos pelo arquivamento do processo.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 1101 
com 23 (vinte e três) votos, pelo cancelamento da multa em função de regularização e 1102 
arquivamento do processo por se tratar de conflito entre os Conselhos de Engenharia e 1103 
Arquitetura. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar 1104 
Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni 1105 
Gomes da Silva. 4.41. Auto de Infração nº. 9900020076/2017 (CEAG). Autuado: Leonel 1106 
da Silva Nunes - ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de 1107 
ART. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou relatório 1108 
com o seguinte teor: “Trata-se do auto de infração 9900020076/2017 em desfavor da 1109 
empresa Leonel da Silva Nunes - ME, registro CREA/PE-0053346, endereço Petrolina/PE. 1110 
Iniciação com o relatório da fiscalização de 07/03/2017, seguindo o protocolo 1111 
200046513/2017 informando que em visita na empresa Pajeú Nordeste Ltda., CNPJ 1112 
02.814.573/0003-46, foi encontrada a empresa Leonel da Silva Nunes Ltda. (dedetizadora 1113 
Nunes) de CNPJ 70.209.622/0001-00 executando serviço de dedetização na empresa acima 1114 
citada sem a anotação de RT. O documento de Fiscalização 9900020076/2017 de Petrolina, 1115 
apresenta lavratura do auto em 07/03/2017 e notificação ao interessado para regularização e 1116 
pagamento da multa de 646,39 com prazo de 10 dias para se manifestar a respeito. Na 1117 
omissão o Termo de Revelia foi a CEAG em 04/07/2017. Em 05/07/2017, conforme 1118 
Decisão 045/2017- CEAG/PE foi julgado ato procedente. No protocolo 200058406/2017 de 1119 
26/07/2017 encontramos a descrição “eu, Leonel da Silva Nunes venho apresentar defesa ao 1120 
auto 9900020076/2017 e informar que a ART dos serviços executados na Empresa PAJEU 1121 
já foi providenciada”. Autos encaminhados a Assessoria em 01/08/2017 de conformidade 1122 
com a PL 064/2006. A ART PE-20170171345 foi quitada em 07/08/2017 junto ao Crea, 1123 
confirmada pelo SITAC, e refere-se aos serviços de dedetização. Vem a Instrução Técnica 1124 
de 24/04/2019 que, em análise, conclui que a autuada deve pagar a multa desde que a 1125 
regularização já foi efetuada. Lembra que conforme parágrafo terceiro do art. 43 da 1126 
Resolução 1008/04 é facultado a redução de multas pelas instancias julgadoras nos casos 1127 
previstos neste artigo, dentre os quais, o mencionado no inciso V – regularização da falta 1128 
cometida respeitada as faixas de valores em Resolução especifica. Considerando as 1129 
referências da legalidade apontadas na Instrução Técnica vinculadas à regularização 1130 
confirmada, opinamos pela aplicação do valor mínimo da multa com os encargos que lhes 1131 
serão agregados em função do longo período de paralização na análise do processo.” 1132 
Submetido à votação o relatório foi aprovado com 23 (vinte e três), pela manutenção da 1133 
multa, no valor mínimo, em função de regularização do processo. Abstiveram-se de votar os 1134 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, 1135 
Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva.  4.42. Auto de Infração 1136 
nº. 9900019324/2017 (CEEMMQ). Autuado: Thyssenkrupp Elevadores S/A. Assunto: 1137 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 1138 
Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-1139 
se do auto de infração n° 9900019324/2017 de 11/01/2017, em desfavor da empresa 1140 
Elevadores Thyssenkrupp Elevadores S/A, registro CREA/PE 0000045301 – Recife/PE, 1141 
CNPJ 90.347.840/0008-94. No protocolo 200042575/2017 de 11/01/2017, consta que a 1142 
autuada cometeu infração ao deixar de registrar ART referente a atividade técnica 1143 
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desenvolvida infringindo o artigo 1° da Lei Federal nº 6.496/77 (PJ), sujeito a multa, 1144 
conforme Lei nº 5.194/66, artigo 73, alínea “a”. Endereço da obra: Avenida Cardoso de Sá, 1145 
1.065 - Centro, Petrolina. Proprietário: Condomínio do Edifício Chateau Latour, manutenção 1146 
preventiva e corretiva de elevadores. Em 07/02/2017 o processo foi encaminhado para 1147 
julgamento à revelia do autuado pela CEMMQ sendo julgado procedente em 15/02/2017. 1148 
Em 20/03/2017, conforme oficio, foi informado do prazo de 60 dias para se manifestar 1149 
apresentando defesa no dia 28/03, onde solicita o cancelamento do auto, alegando que a obra 1150 
se encontra regularizada pela ART-PE-20160099026. Em 23/04/2018 o processo foi 1151 
encaminhado a Divisão de Fiscalização para confirmar se a ART atendia ao objeto do auto. 1152 
Em 13/06/2018 o Agente Fiscal responsável informou que “SIM”, atendia. Em face da 1153 
Instrução Técnica de 25/02/2019, em boa hora ter considerado que a ART foi registrada em 1154 
19/12/2016, regularizando a infração mencionada no auto, e anteriormente a sua lavratura, 1155 
sugerindo seu cancelamento em função da improcedência nos leva a recomendar idêntico 1156 
procedimento.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, com 23 (vinte e três) votos, 1157 
pelo cancelamento da multa, em função de improcedência. Abstiveram-se de votar os 1158 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, 1159 
Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva. 4.43. Auto de Infração 1160 
nº. 9900019758/2017 (CEEE). Autuado: Paulo César de Melo Costa – ME. Assunto: 1161 
Recurso – Infração alínea “d” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa jurídica exercendo 1162 
atividade com registro suspenso. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor 1163 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se do auto de infração n° 1164 
9900019758/2017 em desfavor da empresa Paulo Cesar de Melo Costa – ME, registro 1165 
CREA/PE 0052438, CNPJ 04.259.945/0001-83, Limoeiro/PE. Com o protocolo 1166 
200045117/2017 de 13/02/2017 foi enquadrada na infração “Exercício ilegal da profissão – 1167 
empresa c/registro suspenso que continua em atividade - PJ”, conforme capitulação na alínea 1168 
“d” do art. 6° da Lei nº 5.194 de 1966, a dizer multa de 2.154,60, conforme Lei Federal nº 1169 
5.194/66, artigo 73, alínea “c”. Dados da obra: endereço Cais de Santa Rita s/n, Catamaran, 1170 
bairro de São José - Recife, sonorização e iluminação cênica para o bloco Fura Olho a 1171 
desfilar no dia 10/02/2017, proprietário Conclass Serviço de Apoio Administrativo 1172 
Empresarial Ltda. – ME, CNPJ 11.047.452/0001-83. Em 27/03/2017 o processo foi 1173 
encaminhado para julgamento à revelia pela CEEE sendo considerado procedente em 1174 
19/04/2017 nos termos da Decisão 074/2017 e informado para se manifestar. Em 04/04/17 1175 
apresentou defesa fl. 11 solicitando redução e parcelamento da multa ou cancelamento 1176 
alegando se tratar de ME com apenas R$40.000,00 de capital e pouca atividade, bem como 1177 
autuada pela primeira vez. Encontra-se em fase de contratação de responsável técnico para 1178 
futuros serviços. Em 23/08/17 os autos foram encaminhados a Assessoria p/Instrução 1179 
Técnica. No instrumento de análise gerado destacam-se as considerações: que o descrito na 1180 
alínea “d” do art. 6° da Lei nº 5.194/66 (exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, 1181 
arquiteto ou engenheiro agrônomo o profissional que, suspenso de seu exercício, continue 1182 
em atividade). Que o auto apresenta erro de capitulação uma vez que o item “d” do art. 6° se 1183 
aplica ao profissional suspenso e continua em atividade. Que a defesa foi apresentada em 1184 
04/04/2017, ou seja, anteriormente ao julgamento (19/04/2017), no entanto, posteriormente 1185 
ao prazo concedido no auto a contar da data do comprovante de entrega do mesmo (07/03/17 1186 
fl. 05), conforme preceitua a res 1.008, entendemos ser procedente o julgamento à revelia do 1187 
autuado. Concluímos acompanhando o encaminhamento da Assessoria em 17/12/2017 1188 
acima transcrito favorável ao cancelamento do auto em função do vício processual 1189 
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apontado.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 23 (vinte e três) votos, pelo 1190 
cancelamento da multa e arquivamento do auto de infração, em função do vício processual 1191 
apontado. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, 1192 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes 1193 
da Silva. 4.44. Auto de Infração nº. 9900029118/2018 (CEEE). Autuado: D.Z. da Rocha. 1194 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Exercício ilegal da Profissão - 1195 
Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro Norman Barbosa Costa. O Senhor Relator 1196 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se do auto de infração 9900029118/2018 de 1197 
28/08/2018, em desfavor de D. Z. DA ROCHA registro Lei nº GO PJ 010293, por falta de 1198 
registro no CREA-PE segundo relatório da fiscalização. Endereço da empresa – 1199 
Tupanatinga/PE, CNPJ 15.448.629/0001-76. Capitulação art. 59, da Lei nº 5.194 de 1966. 1200 
Obra contratada pela Prefeitura de Inajá relativa a prestação de serviço de engenharia 1201 
compreendendo implantação de acesso à internet. Encaminhado pela Fiscalização a CEEE 1202 
em 22/10/2018 para aprovação à revelia pois não houve regularização; deferido em 1203 
31/10/2018, Decisão 255/2018. Houve Inscrição na dívida ativa em 06/05/2019. Transitou e-1204 
mail interno de Diogo B. Silva (analista de processos da SECOF) para jurídico pedindo 1205 
suspender cobrança da dívida ativa porque em 17/05/2018 a empresa manifestou-se dizendo 1206 
quites desde 2012. Diligencia no SITAC confirmou a informação. Idem para assessor 1207 
elaborar instrução técnica como determina decisão plenária Crea-PE nº 064/2006, em 1208 
20/05/2019, emitida aquela em 21/05/2019. Considerando que a empresa possui registro 1209 
desde 03/09/2013 que torna improcedente a lavratura do auto fez com que fosse retirada a 1210 
cobrança na dívida ativa. Diante exposto o processo vem a plenário visando aprovação do 1211 
seu arquivamento por improcedência do auto, que obedece a legislação nos termos do artigo 1212 
21 da Resolução nº 1008/2004.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 23 1213 
(vinte e três) votos, pelo cancelamento da multa e arquivamento do auto de infração, em 1214 
função de improcedência. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José 1215 
Magalhães Baltar Filho, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e 1216 
Nielsen Christianni Gomes da Silva. 4.45. Auto de Infração nº. 9900019484/2017 (CEEE). 1217 
Autuado: CCN Automação Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 1218 
5.194/66, Exercício ilegal da Profissão - Pessoa Jurídica. Relator: Conselheiro Norman 1219 
Barbosa Costa. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Trata-se do 1220 
auto de infração 9900019484/2017 de 01/02/2017, em desfavor da empresa CCN 1221 
AUTOMAÇÃO LTDA – registro nacional 52818. Endereço da empresa – Indianópolis/SP, 1222 
CNPJ 05.114.066/0001-26. Obra contratada pela empresa Globo Comunicação e 1223 
Participações S/A relativa a prestação de serviços de instalação de sistema de automação e 1224 
controle na construção da nova sede regional. Endereço – rua da Aurora Recife, Contrato de 1225 
15/07/2015. O visto PE da empresa teve seu prazo de vigência vencido e devido a supostos 1226 
problema no SITAC registrou ART de autônomo PE-20160099965, para prosseguir com a 1227 
obra. Foi autuada. Conseguiu registro definitivo sob protocolo 200061210/2017. 1228 
Capitulação no artigo 59 da Lei nº 5.194 de 1966, empresa que exerce atividade e não possui 1229 
registro no Crea-PE, AR do auto entregue ao interessado em 14/02/2017. Encaminhado pela 1230 
Fiscalização a CEEE em 24/03/2017 para aprovação à revelia, pois não houve regularização; 1231 
deferido em 19/04/2017, Decisão 074/2017. Notificação ao interessado pelo Oficio 1232 
00921/2017-SECOF, informando revelia com 60 dias de prazo, AR entregue 09/10/2017. O 1233 
protocolo 200064496/2017 de 21/09/2017, emissão em 06/10/2017 cadastrou a defesa do 1234 
auto compreendendo justificativa de várias laudas contestando a infração devido a 1235 
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ocorrência de problemas com o SITAC. Pede arquivamento ou redução da multa para meio 1236 
valor de referência. Transitou documento para Assessoria elaborar Instrução Técnica como 1237 
determina decisão plenária CREA-PE 064/2006, em 08/02/2018. Emitida em 16/05/2019 1238 
diante de auto lavrado 01/02/2017. Considerando que a empresa solicitou seu registro em 1239 
25/05/2017, folha 26, sendo efetivado em 31/10/2017 sob n° 60573-PE, após a lavratura do 1240 
auto. Diante exposto sugere a manutenção da multa e correções uma vez que foi 1241 
regularizada após a lavratura do auto. No entanto, considerando o art. 43, § 3° da res. 1242 
1008/04 que registra ser facultada a redução, vem a plenário visando apreciação, inclusive 1243 
questionamento por falhas apresentadas no SITAC não contestadas pelos órgãos internos, 1244 
razão porque opinamos pelo valor mínimo na cobrança da multa desde que a regularização 1245 
foi efetivada. ” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 23 (vinte e três) votos, 1246 
pela manutenção da multa no valor mínimo estipulado, com as devidas correções. 1247 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Marcos 1248 
Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior e Nielsen Christianni Gomes da Silva.  1249 
4.46. Auto de Infração nº. 10157/2015. Autuado: Adiel Kildare Gouveia Ferreira. 1250 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de Placa. Relator: 1251 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 1252 
teor: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 1253 
atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, 1254 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências, em especial, do Art. 16 da 1255 
referida Lei nº que estabelece penalidade quanto a colocação e manutenção de placas 1256 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto em todos os 1257 
seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos 1258 
trabalhos enquanto durar a execução de obras; considerando que o auto de infração 1259 
analisado foi lavrado em 06/08/2018 em desfavor da T & A Construção Pré-Fabricado SA, 1260 
por infringir o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa o 1261 
autuado apresentou comprovante da compra da placa e imagem de afixação após a lavratura 1262 
do auto; Sou de parecer favorável à manutenção da multa aplicada uma vez que a 1263 
regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto.” Submetido à votação, o 1264 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pela manutenção da 1265 
multa aplicada, com as devidas correções. Não houve abstenção. 4.47. Auto de Infração nº. 1266 
9900017146/2016 (CEEC). Autuado: T & A construção Pré-Fabricada S/A. Assunto: 1267 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro 1268 
Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: 1269 
“Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 1270 
atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 1271 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial o Art. 16 da 1272 
referida Lei nº que estabelece penalidade quanto a colocação e manutenção de placas 1273 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto em todos os 1274 
seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos 1275 
trabalhos enquanto durar a execução de obras; considerando que o auto de infração 1276 
analisado foi lavrado em 06/08/2018 em desfavor da T & A Construção Pré-Fabricado SA, 1277 
por infringir o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa o 1278 
autuado apresentou comprovante da compra da placa e imagem de afixação após a lavratura 1279 
do auto; Sou de parecer favorável à manutenção da multa aplicada uma vez que a 1280 
regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto.” Submetido à votação, o 1281 
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relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis à manutenção da multa 1282 
aplicada uma vez que a regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto. 1283 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Giane Maria de Lira Oliveira e Marcos Antonio 1284 
Muniz Maciel. 4.48. Auto de Infração nº. 9900018719/2016 (CEEC). Autuado: Luiz 1285 
Horácio Angeiras de Holanda Filho. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 1286 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 1287 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando que é de responsabilidade do 1288 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 1289 
Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as 1290 
exigências em especial o Art. 16 da referida Lei nº que estabelece penalidade quanto a 1291 
colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e 1292 
co-autores do projeto em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 1293 
responsáveis pela execução dos trabalhos enquanto durar a execução de obras; considerando 1294 
que o auto de infração analisado foi lavrado em 06/08/2018 em desfavor da T & A 1295 
Construção Pré-Fabricado SA, por infringir o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/1966; 1296 
considerando que em sua defesa o autuado apresentou comprovante da compra da placa e 1297 
imagem de afixação após a lavratura do auto; Sou de parecer favorável à manutenção da 1298 
multa aplicada uma vez que a regularização da falta cometida se deu após a lavratura do 1299 
auto.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis à 1300 
manutenção da multa aplicada uma vez que a regularização da falta cometida se deu após a 1301 
lavratura do auto. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Giane Maria de Lira Oliveira e 1302 
Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.49. Auto de Infração nº. 9900017577/2016 (CEEC). 1303 
Autuado: Ricardo de Carvalho Amorim. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 1304 
5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 1305 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando que é de responsabilidade do 1306 
CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões vinculadas ao Sistema 1307 
Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as 1308 
exigências em especial o Art. 16 da referida lei que estabelece penalidade quanto a 1309 
colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e 1310 
co-autores do projeto em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 1311 
responsáveis pela execução dos trabalhos enquanto durar a execução de obras; considerando 1312 
que o auto de infração analisado foi lavrado em 10/08/2016 em desfavor do Eng. Civil 1313 
Ricardo de Carvalho Amorim, por infringir o Art. 16, da Lei Federal nº 5194/1966; 1314 
considerando que em sua defesa o autuado apresentou a ART nº 11005242 registrada em 1315 
08/11/2011 sem data definida para execução para sua execução, sendo impossível a 1316 
colocação da placa, uma vez que as obras foram iniciadas apenas em 2016, sem seu 1317 
conhecimento; Sou de parecer favorável à manutenção da multa aplicada, pelo valor mínimo 1318 
estabelecido em lei.”  Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e seis) 1319 
votos favoráveis à manutenção da multa aplicada no valor mínimo, em função da 1320 
justificativa apresentada. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Giane Maria de Lira 1321 
Oliveira e Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.50. Auto de Infração nº. 10613/2015 (CEEC). 1322 
Autuado: Concrelongo Serviços de Concretagem Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1323 
16, da Lei nº 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 1324 
Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando que é de 1325 
responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da atividade de profissões 1326 
vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 1327 
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5.194/66; considerando as exigências em especial o Art. 16 da referida Lei nº que estabelece 1328 
penalidade quanto a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, 1329 
contendo o nome do autor e co-autores do projeto em todos os seus aspectos técnicos e 1330 
artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos enquanto durar a 1331 
execução de obras; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 1332 
21/07/2015 em desfavor da Concrelogo Serviços de Concretagem Ltda., por infringir o Art. 1333 
16, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa o autuado apresentou que 1334 
havia colocado a placa na usina de concreto desde julho/2015; considerando que a demanda 1335 
foi encaminha ao fiscal autuador e o mesmo averiguou que a exigência foi atendida após a 1336 
lavratura do auto de infração. Sou de parecer favorável à manutenção da multa aplicada pelo 1337 
valor mínimo estabelecido em Lei nº, uma vez que a regularização da falta cometida foi após 1338 
a lavratura do auto.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) 1339 
votos favoráveis à manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, uma vez que a 1340 
regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto de infração. Abstiveram-se 1341 
de votar os Conselheiros: Giane Maria de Lira Oliveira e Marcos Antonio Muniz Maciel. 1342 
4.51. Auto de Infração nº. 1.039/2016 (CEEC). Autuado: José Adeildo da Silva. Assunto: 1343 
Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66, Falta de Placa. Relator: Conselheiro 1344 
Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao 1345 
apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei 1346 
Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Lei Federais nºs 1347 
5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1.008/2004, 1.025/2009; 1348 
considerando que o auto foi lavrado em 02/04/2012 referente a montagem e desmontagem 1349 
de palco e tendas para festa da EXPOSERRA 2011; considerando que em sua defesa a 1350 
empresa apontou vicio processual constando erro de capitulação na formulação do auto 1351 
processual, alínea “a” do Art. 6º da Lei nº 5.194/66 que deveria ser enquadrada no Art. 59 da 1352 
Lei nº 5.194/66; Este relator é de parecer favorável a nulidade do processo por encontrar 1353 
elementos suficientes de vício processual.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 1354 
com 26 (vinte e seis) votos favoráveis à nulidade do processo, em face de vício processual. 1355 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Giane Maria de Lira Oliveira e Marcos Antonio 1356 
Muniz Maciel. 4.52. Auto de Infração nº. 9900024473/2017. Autuado: GSMI – 4 1357 
Locações e Eventos Ltda. ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 1358 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 1359 
relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se 1360 
de infração ao artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77, ao não registrar ART; considerando os 1361 
amparos legais das Lei nºs federais 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1362 
nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi lavrado em 1363 
24/10/2017 referente ao processo de licitação de nº 019/2017, Tomada de preço 002/2017, 1364 
firmado com o município de Trindade/PE, para prestação de serviços de montagens de 1365 
palcos, camarim, barricada, toldos, som e iluminação para as festividades do município; 1366 
considerando que a empresa autuada apresentou documentos comprobatórios em que ficou 1367 
responsável apenas pelos itens 01 – referente a equipamentos para sonorização; 3 – referente 1368 
à iluminação e 4 – referente a painel de led; considerando em sua defesa a apresentação da 1369 
ART de nº 20170171286 sendo registrada em 27/07/2017, antes da lavratura do auto, 1370 
correspondente a serviço de montagem e desmontagem de sonorização, iluminação e grupos 1371 
geradores; considerando que na lavratura do auto foi originada por execução de estrutura 1372 
metálica e a ART se refere a equipamentos de sonorização; Este relator é de parecer 1373 
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favorável pela nulidade do processo, por constatar vício processual.” Submetido à votação, o 1374 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pela nulidade do 1375 
processo em face de vício processual. 4.53. Auto de Infração nº. 9900025156/2017. 1376 
Autuado: J. Construtora Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 1377 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 1378 
relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se 1379 
de infração ao artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77, ao não registrar ART; considerando os 1380 
amparos legais das Lei nºs federais 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1381 
1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi lavrado em 28/12/2017 1382 
referente ao processo correspondente à atividade técnica desenvolvida de perfuração de 20 1383 
poços tubulares para o município de Serrita-PE; considerando que em sua defesa a empresa 1384 
solicitou redução da multa aplicada para o patamar mínimo, por desconhecer a necessidade 1385 
de possuir um profissional da área, afirmando que foi a primeira vez que executou esse tipo 1386 
de serviço; considerando que a referida empresa já havia sido autuada em 03/07/2017, por 1387 
falta de responsável técnico; Este relator é de alvitre favorável a multa e que a mesma seja 1388 
acrescida de juros e correções monetárias.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado  1389 
com 26 (vinte e seis) votos favoráveis, pela manutenção da multa aplicada, uma vez que a 1390 
regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto de infração. Absteve-se de 1391 
votar o Conselheiro: Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.54. Auto de Infração nº. 10298/2016 1392 
(CEEC). Autuado: O.S. Terra Construções Ltda. – EPP. Assunto: Recurso – Infração 1393 
alínea “e” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa jurídica sem responsável Técnico. Relator: 1394 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 1395 
teor: “Considerando que é de responsabilidade do CREA-PE a fiscalização do exercício e da 1396 
atividade de profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no estado de Pernambuco, 1397 
conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando as exigências em especial a alínea “e”, Art. 1398 
6º da referida Lei nº a qual estabelece que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, 1399 
arquiteto ou engenheiro-agrônomo: a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de 1400 
pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da 1401 
arquitetura e da agronomia; considerando que o auto de infração analisado foi lavrado em 1402 
01/04/2016 em desfavor da Empresa O.S Terra Construções Ltda. – EPP por infringir a 1403 
alínea “e” do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que em sua defesa na data 1404 
do auto de infração não mais possuía em seu quadro técnico o Engenheiro Civil Gleidson 1405 
Alves de Oliveira, que se responsabilizou entre os dias 13/01/2012 a 04/03/2016. 1406 
Considerando que desde a data da saída do responsável técnico a empresa ficou sem 1407 
atividade e que contrataram um novo responsável técnico em 26/09/2016, o Engenheiro 1408 
Mecânico Industrial Jairo Rêgo Barros, quando decidiram retomar as atividades; 1409 
considerando que a lavratura do auto se deveu nesse intervalo de tempo onde não constava 1410 
responsável técnico na obra especificada no auto; Sou de parecer favorável à manutenção do 1411 
valor mínimo da multa em virtude da regularização da falta cometida ter sido realizada após 1412 
a lavratura do auto.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 27 (vinte e sete) 1413 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de 1414 
Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, uma vez que 1415 
a regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto de infração. Não houve 1416 
abstenção. 4.55. Auto de Infração nº. 12251/2012 (CEEC). Autuado: Bartolomeu Gomes 1417 
Petrolândia – ME. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, 1418 
Pessoa jurídica inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 1419 
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apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no 1420 
processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; 1421 
considerando os amparos legais das Lei nºs federais 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente 1422 
com as Resoluções 1008/2004, 1025/2009; considerando que o auto foi lavrado em 1423 
02/04/2012 referente a montagem e desmontagem de palco e tendas para festa da 1424 
EXPOSERRA 2011; considerando que em sua defesa a empresa apontou vicio processual 1425 
constando erro de capitulação na formulação do auto processual, alínea “a” do Art. 6º da Lei 1426 
nº 5.194/66 que deveria ser enquadrada no Art. 59 da Lei nº 5.194/66; Este relator é de 1427 
parecer favorável a nulidade do processo por encontrar elementos suficientes de vício 1428 
processual.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte 1429 
e sete) votos favoráveis, pela nulidade do processo, em função de vício processual. 4.56. 1430 
Auto de Infração nº. 10608/2014 (CEEC). Autuado: R2 NCE Holding S/S Ltda. Assunto: 1431 
Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa jurídica inabilitada. 1432 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o 1433 
seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao 1434 
artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Lei 1435 
Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1436 
1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi lavrado em 18/11/2014 referente 1437 
realização de obras técnicas e instalações elétricas e hidrossanitárias; considerando que em 1438 
sua defesa a empresa apresentou ART nº 12102503/2015, com endereço divergente do local 1439 
do auto de infração; considerando que o agente fiscal identificou a ART 121005103/2015 1440 
como referente da obra, entretanto contemplando apenas a execução do projeto, além disso, 1441 
sendo registrada após a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à manutenção 1442 
da multa, com as devidas correções e juros e que seja informado a empresa autuada a 1443 
necessidade de regularizar a infração.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 1444 
25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros 1445 
Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, com as devidas 1446 
correções monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel.  1447 
4.57. Auto de Infração nº. 10749/2015 (CEEC). Autuado: Estênio Juliano Pereira de Melo 1448 
e Silva EPP. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa 1449 
jurídica inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 1450 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no 1451 
processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; 1452 
considerando os amparos legais das Lei Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente 1453 
com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi 1454 
lavrado em 03/09/2015 referente à instalações elétricas temporárias para eventos, balões 1455 
promocionais da festa da nossa senhora da penha em Serra Talhada-PE; considerando que 1456 
em sua defesa a empresa apresentou ART nº 01666900092015, sendo registrada no dia 1457 
09/09/2015, ou seja, após a lavratura do auto; considerando que também foi apresentado 1458 
atestado de óbito do Sr. Estênio Juliano Pereira de Melo e Silva, proprietário da empresa, 1459 
que faleceu em 30/03/2015 e baixa da empresa, ou seja, anteriormente a lavratura do auto, 1460 
caracterizando que a mesma estava atuando, independente do falecimento do relatado; Este 1461 
relator é de parecer favorável à manutenção da multa, com as devidas correções.” Submetido 1462 
à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto 1463 
contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela 1464 
manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias. Absteve-se de votar o 1465 
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Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.58. Auto de Infração nº. 9900019996/2017 1466 
(CEEC). Autuado: União Nordeste Brasileira da Igreja Adventista do sétimo Dia. Assunto: 1467 
Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa jurídica inabilitada. 1468 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o 1469 
seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao 1470 
artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Leis 1471 
Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1472 
1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi lavrado em 06/02/2017, referente a 1473 
realização de serviço de construção de um templo religioso; considerando que em sua defesa 1474 
a empresa apresentou ART nº 20170191651, sendo registrada no dia 28/09/2017, ou seja, 1475 
após a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, no valor 1476 
mínimo seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução nº 1.008/2004.” 1477 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 1478 
(um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, 1479 
pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias, no valor 1480 
mínimo. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.59. Auto de 1481 
Infração nº. 13305/2012 (CEEC). Autuado: Conceição Haydee da Cunha Cruz. Assunto: 1482 
Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física inabilitada. 1483 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o 1484 
seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao 1485 
artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Lei 1486 
Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1487 
1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi lavrado em 14/12/2012 referente 1488 
realização de serviço de construção de um pavimento térreo e superior; considerando que em 1489 
sua defesa a autuada apresentou ART nº 1239064 em 3108/2012, e que não contempla a 1490 
execução da obra; considerando que a autuada apresentou ART 12310204/2014 sendo 1491 
registrada no dia 02/04/2014, ou seja, após a lavratura do auto e que segundo a diligência foi 1492 
verificada a veracidade da execução da obra com a referida ART; Este relator é de parecer 1493 
favorável à manutenção da multa, pelo valor mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 1494 
3º do Art. 43 da Resolução nº 1.008/2004. Submetido à votação, o relatório foi aprovado 1495 
com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane 1496 
Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, com as 1497 
devidas correções monetárias, no valor mínimo. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos 1498 
Antonio Muniz Maciel. 4.60. Auto de Infração nº. 10739/2015 (CEEC). Autuado: Maria 1499 
José da Silva. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa 1500 
física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 1501 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no 1502 
processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; 1503 
considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente 1504 
com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi 1505 
lavrado em 02/09/2015 referente realização de serviço de construção de um pavimento 1506 
térreo e superior; considerando que em sua defesa a autuada apresentou ART nº 1507 
17116909/2015 em 30/09/2015 que contempla parcialmente o auto de infração; Este relator 1508 
é de parecer favorável à manutenção da multa, com juros e correções monetárias, sendo 1509 
sugerido o registro de ART complementar que possa atender os objetos solicitados no auto 1510 
de infração e que não foram contemplados pela ART apresentada.”   Submetido à votação, o 1511 
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relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da 1512 
Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa 1513 
aplicada, com as devidas correções monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos 1514 
Antonio Muniz Maciel. 4.61. Auto de Infração nº. 10375/2016 (CEEC). Autuado: Caio 1515 
Lucas Felix Cavalcanti. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 1516 
5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor 1517 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no 1518 
processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; 1519 
considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente 1520 
com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi 1521 
lavrado em 15/04/2016 referente realização de serviço projeto arquitetônico, hidrossanitário, 1522 
elétrico e estrutural de residência unifamiliar sobre pilotis, além de obra técnica de cálculo 1523 
estrutural, execução de instalação elétrica, execução de obra técnica hidrossanitária; 1524 
considerando que em sua defesa a autuada apresentou RRT’s nºs 4573546 e 4573621 em 1525 
18/04/2016 ou seja posterior a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à 1526 
manutenção da multa, no valor mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 1527 
da Resolução nº 1.008/2004.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e 1528 
cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de 1529 
Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, com as 1530 
devidas correções monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz 1531 
Maciel. 4.62. Auto de Infração nº. 9900016892/2016 (CEEC). Autuado: Ivelton M da 1532 
Cruz. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física 1533 
inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 1534 
relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se 1535 
de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos 1536 
legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1537 
1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto foi lavrado em 017/06/2016 1538 
referente realização de serviço de instalação elétrica prediais, hidrossanitárias e edificações; 1539 
considerando que o Sistema coorporativo SITAC localizou a ART nº 20160065483 1540 
registrada em 22/08/2016, ou seja, após a lavratura do auto e contempla parcialmente o auto 1541 
de infração; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, com juros e 1542 
correções monetárias, sendo sugerido o registro de ART complementar que possa atender os 1543 
objetos solicitados no auto de infração e que não foram contemplados pela ART apresentada, 1544 
pois não contempla o projeto e a execução estrutural.” Submetido à votação, o relatório foi 1545 
aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira 1546 
Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, 1547 
com as devidas correções monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio 1548 
Muniz Maciel. 4.63. Auto de Infração nº. 9900017089/2016 (CEEC). Autuado: Maria 1549 
Juvaneide Barreto do Nascimento. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei 1550 
nº 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O 1551 
Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos 1552 
constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da lei federal 5194/66, alínea “a”; 1553 
considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 5194/66 e 6496/77, conjuntamente 1554 
com as Resoluções nºs 1008/2004, 1025/2009 e 1047/2013; considerando que o auto de 1555 
infração foi lavrado em 30/06/2016 referente realização de serviço de construção em fase de 1556 
acabamento de dois pavimentos com aproximadamente 140 m²; considerando que o Sistema 1557 
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coorporativo SITAC localizou a ART nº 20160069941 registrada em 12/09/2016, ou seja, 1558 
após a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, no valor 1559 
mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da resolução 1008/2004.” 1560 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 1561 
(um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, 1562 
pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias. Absteve-se de 1563 
votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.64. Auto de Infração nº. 1564 
9900017077/2016 (CEEC). Autuado: Jhonata Johny Ferreira. Assunto: Recurso – Infração 1565 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: 1566 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 1567 
teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da 1568 
Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Lei Federal nºs 1569 
5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1570 
1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 01/07/2016 referente a 1571 
execução de construção de edificação; considerando que foi registrada a ART nº 1572 
20160060708 em 11/08/2016, ou seja, após a lavratura do auto; Este relator é de parecer 1573 
favorável à manutenção da multa, no valor mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º 1574 
do Art. 43 da Resolução nº 1.008/2004. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 1575 
25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros 1576 
Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, 1577 
com as devidas correções monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio 1578 
Muniz Maciel. 4.65. Auto de Infração nº. 9900017780/2016 (CEEC). Autuado: José Aldo 1579 
Nascimento. Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa 1580 
física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator 1581 
apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no 1582 
processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; 1583 
considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente 1584 
com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto de 1585 
infração foi lavrado em 19/08/2016 referente execução de construção de edificação; o 1586 
autuado apresentou defesa solicitando cancelamento do auto de infração alegando que 1587 
contratou profissional para regularizar a obra/serviço. Considerando que não foi apresentada 1588 
ART e não foi localizada no sistema corporativo SITAC a ART que regularizaria o auto de 1589 
infração. Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa com as devidas 1590 
correções monetárias.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) 1591 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de 1592 
Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções 1593 
monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.66. Auto 1594 
de Infração nº. 9900019243/2016 (CEEC). Autuado: Adelmo Bernardo de Azevedo.  1595 
Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física 1596 
inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 1597 
relatório com o seguinte teor: “Submeto parecer atinente ao processo sob nº 1598 
9900019243/2016 de auto de infração referente a Adelmo Bernardo de Azevedo; Ao 1599 
apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei 1600 
Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 1601 
5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1602 
1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 28/012/2016 referente 1603 
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implantação de rede de distribuição de água no loteamento São Mateus; considerando que 1604 
em sua defesa o autuado apresentou a ART nº 20170113781 registrada em 13/02/2017, ou 1605 
seja, após a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, no 1606 
valor mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução nº 1607 
1.008/2004. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos 1608 
favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque 1609 
Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias. 1610 
Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel.  4.67. Auto de Infração 1611 
nº. 9900019267/2017 (CEEC). Autuado: Edvaldo Monteiro da Silva.  Assunto: Recurso – 1612 
Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: 1613 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 1614 
teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da 1615 
Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 1616 
5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1617 
1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 04/01/2017 projeto e 1618 
execução de arquitetura, instalações e estruturais de edificações; considerando que em sua 1619 
defesa o autuado apresentou a ART nº 2017010797 registrada em 18/01/2017, ou seja, após 1620 
a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, no valor 1621 
mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução 1008/2004.” 1622 
Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 1623 
(um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, 1624 
pela manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, com as devidas correções 1625 
monetárias.” Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.68. Auto 1626 
de Infração nº. 9900019517/2017 (CEEC). Autuado: Renato Wanderley Cabral. Assunto: 1627 
Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física   inabilitada. 1628 
Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o 1629 
seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao 1630 
artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Leis 1631 
Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1.008/2004, 1.025/2009 1632 
e 1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 27/01/2017 projeto e 1633 
execução de imóvel comercial de aproximadamente 100m²; considerando que foi encontrada 1634 
pelo SITAC a ART nº 20170135196 registrada em 04/05/2017, ou seja, após a lavratura do 1635 
auto; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, no valor mínimo, seguindo 1636 
o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução nº 1008/2004.” Submetido à votação, 1637 
o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da 1638 
Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa 1639 
aplicada, no valor mínimo, com as devidas correções monetárias. Absteve-se de votar o 1640 
Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.69. Auto de Infração nº. 9900019669/2017 1641 
(CEEC). Autuado: Maria Lenira de Andrade Pedrosa. Assunto: Recurso – Infração alínea 1642 
“a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel 1643 
Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os 1644 
documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 1645 
5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 1646 
6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; 1647 
considerando que o auto de infração foi lavrado em 06/02/2017 projeto e execução de 1648 
arquitetura, instalações e estruturais de edificações; considerando que em sua defesa a 1649 
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autuada apresentou a ART nº 20180240644 registrada em 02/03/2018, ou seja, após a 1650 
lavratura do auto, além de apresentar laudos médicos referente a problemas austeros de 1651 
saúde; Este relator é de parecer favorável à manutenção da multa, no valor mínimo, 1652 
seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução 1008/2004.” Submetido à 1653 
votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto 1654 
contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela 1655 
manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, com as devidas correções monetárias. 1656 
Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.70. Auto de Infração 1657 
nº. 10288/2013 (CEEC).  Autuado: José Nascimento de Sales. Assunto: Recurso – 1658 
Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física inabilitada. Relator: 1659 
Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte 1660 
teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da 1661 
Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 1662 
5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1663 
1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 12/04/2012 ao executar a 1664 
construção de uma edificação mista sem acompanhamento de profissional legalmente 1665 
habilitado; considerando que em sua defesa o autuado apresentou que foi vítima de um 1666 
estelionatário por uma pessoa que se passou por um profissional registrado no CREA/PE, e 1667 
que, após o golpe, contratou o Eng. Civil Frederico José Sampaio Rodrigues Cavalcante por 1668 
meio da ART nº 211630532014; considerando que não foi constatado nenhum boletim de 1669 
ocorrência no processo sobre o ocorrido; Este relator é de parecer favorável à manutenção da 1670 
multa, no valor mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do Art. 43 da Resolução nº 1671 
1.008/2004.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos 1672 
favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque 1673 
Maranhão, pela manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, com as devidas correções 1674 
monetárias. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.71. Auto 1675 
de Infração nº. 990023419/2017 (CEEC). Autuado: Gilson Maia Fonseca Junior. 1676 
Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física 1677 
inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 1678 
relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se 1679 
de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos 1680 
legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1681 
1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 1682 
05/09/2017 ao executar obra sem acompanhamento de profissional legalmente habilitado; 1683 
considerando que em sua defesa o autuado apresentou a RRT nº 5821941 registrado em 1684 
02/06/2017, ou seja, antes da lavratura do auto de infração; considerando a decisão da 1685 
CEEC-PE n 40/2012 de 02 de maio de 2012 que dispõe sobre a regularização de notificação 1686 
do auto de infração com apresentação de RRT; Este relator é de parecer favorável a nulidade 1687 
do auto, em virtude que foi registrada RRT anterior ao auto de infração.” Submetido à 1688 
votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 1689 
pela nulidade do processo, face improcedência. Não houve abstenção. 4.72. Auto de 1690 
Infração nº. 9900025845/2018 (CEEC). Autuado: Leandro Alves de Oliveira Moura. 1691 
Assunto: Recurso – Infração alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Pessoa física 1692 
inabilitada. Relator: Conselheiro Emanuel Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou 1693 
relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os documentos constantes no processo, trata-se 1694 
de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/66, alínea “a”; considerando os amparos 1695 
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legais das Lei nºs federais 5.194/66 e 6.496/77, conjuntamente com as Resoluções 1696 
1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; considerando que o auto de infração foi lavrado em 1697 
28/02/2018 ao executar obra sem acompanhamento de profissional legalmente habilitado; 1698 
considerando que em sua defesa o autuado apresentou a ART n PE 20180245352 em 1699 
19/03/2018, ou seja, após a lavratura do auto; Este relator é de parecer favorável à 1700 
manutenção da multa aplicando o valor mínimo, seguindo o que preceitua o parágrafo 3º do 1701 
Art. 43 da Resolução 1008/2004. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 1702 
(vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros 1703 
Marques de Albuquerque Maranhão, pela nulidade do auto, em virtude de que foi registrada 1704 
RRT anterior a lavratura do auto de infração. Absteve-se de votar o Conselheiro Marcos 1705 
Antonio Muniz Maciel. 4.73. Auto de Infração nº. 9900017971/2016 (CEEC). Autuado: 1706 
Bartolomeu Gomes Petrolândia ME. Assunto: Recurso – Infração alínea “e” do Art. 6º, da 1707 
Lei nº 5.194/66, Pessoa jurídica sem responsável Técnico. Relator: Conselheiro Emanoel 1708 
Araújo Silva. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Ao apreciar os 1709 
documentos constantes no processo, trata-se de infração ao artigo 6º da Lei Federal nº 1710 
5.194/66, alínea “e”; considerando os amparos legais das Leis Federais nºs 5.194/66 e 1711 
6.496/77, conjuntamente com as Resoluções nºs 1.008/2004, 1.025/2009 e 1.047/2013; 1712 
considerando que o auto de infração foi lavrado em 26/08/2016 por falta de Responsável 1713 
Técnico; considerando que em sua defesa a autuada solicita o cancelamento do auto, 1714 
alegando que já existe processo com a mesma capitulação da infração, ainda não transitado e 1715 
julgado, bem como que na lavratura do auto não foram obedecidos alguns preceitos legais, 1716 
ferindo o artigo 5º, inciso II e artigo 11, inciso IV; considerando que a infração deveria ser 1717 
capitulada no artigo 59, da Lei nº 5.194/66, Este relator é de parecer favorável à nulidade do 1718 
auto, em função de vício processual.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado, por 1719 
unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos, pela nulidade do Auto de Infração, em virtude de 1720 
vício processual. Não houve abstenção. Em seguida, O Senhor Presidente informou que os 1721 
processos listados abaixo, itens de 4.74. ao 4.84., sob a relatoria do Conselheiro Walquir da 1722 
Silva Fernandes, serão retirados de pauta, em função da impossibilidade de comparecimento 1723 
do mesmo, à sessão. 4.74. Auto de Infração nº. 10550/2015 (CEEC). Autuado: Pedro 1724 
Augusto de Alencar Neto. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 1725 
de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.75. Auto de Infração nº. 1726 
10157/2016 (CEEC).  Autuado: Itapajeu Construções e Projetos Ltda.- EPP. Assunto: 1727 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 1728 
Walquir da Silva Fernandes; 4.76. Auto de Infração nº. 10316/2016 (CEEC). Autuado: 1729 
Itapajeu Construções e Projetos Ltda.- EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei 1730 
nº 6.496/77, Falta de ART.  Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.77. Auto de 1731 
Infração nº. 10341/2016 (CEEC). Autuado: Diniz Consultoria e Construções Ltda. 1732 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1733 
Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.78. Auto de Infração nº. 9900016744/2016 1734 
(CEEC). Autuado: Eldo Elias Benicio. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 1735 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.79. Auto de 1736 
Infração nº. 9900017078/2016 (CEEC). Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. 1737 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1738 
Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.80. Auto de Infração nº. 10289/2014 (CEEC). 1739 
Autuado: EMS Projetos & Construções Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da 1740 
Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.81. Auto 1741 
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de Infração nº. 10029/2016 (CEEC). Autuado: José Geraldo de Araújo Magalhães. 1742 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1743 
Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.82. Auto de Infração nº. 10221/2016 (CEEC). 1744 
Autuado: Pedroza Vasconcelos Empreendimentos Ltda.-ME. Assunto: Recurso - Infração 1745 
ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva 1746 
Fernandes; 4.83. Auto de Infração nº. 10023/2016 (CEEC). Autuado: Tecomat Engenharia 1747 
Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1748 
Conselheiro Walquir da Silva Fernandes; 4.84. Auto de Infração nº. 10088/2016 (CEEC). 1749 
Autuado: Hélio Faustino de Albuquerque. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 1750 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Walquir da Silva Fernandes. O Senhor 1751 
Presidente deu continuidade à pauta: 4.85. Auto de Infração nº. 9900018244/2016 (CEEC). 1752 
Autuado: Roberto Pires Ferreira. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 1753 
6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 1754 
apresentou relatório com o seguinte teor: “O processo AI 9900018244.2016, trata de Auto de 1755 
Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – 1756 
ART, correspondente a atividade de reforma em apartamento, revestimento de banheiros, 1757 
integração da varanda com a sala, instalação de cortina de vidro, gesso, troca da fiação 1758 
elétrica, integração de dois quartos e pintura”. Considerando as exigências contidas na Lei 1759 
Federal nº 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para 1760 
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, 1761 
à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica”; 1762 
considerando que, em 29/09/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os 1763 
serviços foram executados sem o pagamento da ART respectiva, o que caracterizaria a 1764 
infringência do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977, descrito anteriormente; considerando, 1765 
entretanto que o profissional comprovou que havia feito o registro de uma ART, sob o nº 1766 
PE20160064848, em 16/08/2016, referente aos serviços/obras, portanto anterior a lavratura 1767 
do Auto. Recomendo, diante do exposto, o cancelamento da multa aplicada, em função da 1768 
sua improcedência.” Submetido à votação o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 1769 
26 (vinte e seis) votos, pelo cancelamento da multa, em virtude de improcedência do mesmo. 1770 
Não houve abstenção. 4.86. Auto de Infração nº. 10305/2016 (CEEC). Autuado: 1771 
Dinamérico de Paiva Santos.  Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 1772 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 1773 
apresentou relatório com o seguinte teor: “O processo AI 10305/2016, trata de Auto de 1774 
Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – 1775 
ART, correspondente a projeto de instalação de rede telefônica e lógicas, projeto de 1776 
instalações elétricas prediais e projeto de instalações hidrossanitárias”. Considerando as 1777 
exigências contidas na Lei Federal nº 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo 1778 
contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 1779 
profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de 1780 
Responsabilidade Técnica”; considerando que, em 01/04/2016, houve comprovação pelo 1781 
agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART 1782 
respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977, 1783 
descrito anteriormente; considerando que o profissional apresentou as ARTs, uma sob o nº 1784 
PE20160036436, datada de 11/05/2016, e a outra sob o nº PE20160073623, datada de 1785 
11/05/2016, regularizando a infração, porém registradas somente após a lavratura do auto, 1786 
indo de encontro com o disposto no art. 28 da Resolução nº 1.025/2009, do Confea, que diz 1787 
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que: “A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviços deve ser registrada antes 1788 
do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do 1789 
contrato firmado entre as partes”; considerando, ainda, que o art. 43, da Resolução nº 1790 
1.008/2004, faculta a redução de multas pelas instâncias julgadoras do sistema Crea/Confea. 1791 
Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa aplicada pelo valor mínimo, visto 1792 
que houve, mesmo que extemporâneo, a regularização da infração.” Submetido à votação, o 1793 
relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da 1794 
Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa, 1795 
no valor mínimo, em virtude de regularização do Auto de Infração. 4.87. Auto de Infração 1796 
nº. 9900016590/2016 (CEEC). Autuado: RBF Empreendimentos Ltda. Assunto: Recurso - 1797 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves 1798 
de Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “ O processo 1799 
9900016590/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro da 1800 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, correspondente a: elaboração de projetos de 1801 
engenharia rodoviária, cálculo estrutural, iluminação pública, pavimentação e drenagem, 1802 
paisagismo e sinalização para construção e/ou reabilitação de 3 (três) pontes no município 1803 
de Moreno - PE”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal nº 6.496/1977, no seu 1804 
artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação 1805 
de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica 1806 
sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que, em 16/05/2016, houve 1807 
comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o 1808 
pagamento da ART respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 1809 
nº 6.496/1977, descrito anteriormente; considerando que a empresa apresentou as RRTs, 1810 
uma sob o nº 4800663, datada de 30/06/2016, e a outra sob o nº 4800484, datada de 1811 
30/06/2016, regularizando a infração, porém registradas somente após a lavratura do auto, 1812 
indo de encontro com o disposto no art. 28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz 1813 
que: “A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviços deve ser registrada antes 1814 
do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do 1815 
contrato firmado entre as partes”; considerando, ainda, que o art. 43, da Resolução 1816 
1.008/2004, faculta a redução de multas pelas instâncias julgadoras do sistema Crea/Confea. 1817 
Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa aplicada pelo valor mínimo, visto 1818 
que houve, mesmo que extemporâneo, a regularização da infração.” Submetido à votação, o 1819 
relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da 1820 
Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção, no valor 1821 
mínimo da multa, em virtude de regularização do Auto de Infração. 4.88. Auto de Infração 1822 
nº. 9900018432/2016 (CEEC). Autuado: Engefrance Engenharia Ltda. EPP. Assunto: 1823 
Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro 1824 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “O 1825 
processo AI 9900018432/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro 1826 
da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, correspondente a reforma nas instalações 1827 
em apartamento”. Considerando as exigências contidas na Lei Federal nº 6.496/1977, no seu 1828 
artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação 1829 
de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica 1830 
sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica”; considerando que, em 21/10/2016, houve 1831 
comprovação pelo Agente de Fiscalização de que os serviços foram executados sem o 1832 
pagamento da ART respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 1833 
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nº 6.496/1977, descrito anteriormente; considerando que a empresa apresentou a ART, uma 1834 
sob o nº PE20160052600, datada de 14/07/2016, na tentativa de regularizar a infração; 1835 
considerando, porém, que a empresa contratante indicada na ART citada anteriormente 1836 
(Tecnologia em sistemas construtivos), diverge da empresa atuada (Engefrance Engenharia 1837 
Ltda. – EPP); considerando ainda que ART sob o nº PE20160052600, não descreve a 1838 
execução do serviço de “reforma nas instalações elétricas”, pelo qual a Engefrance 1839 
Engenharia Ltda. – EPP foi autuada, desta maneira não regularizando o auto de infração. 1840 
Recomendo, diante do exposto, somos pela manutenção da multa aplicada. Ressalto que, 1841 
além da multa, esse auto de infração deverá ser encaminhado à Câmara competente, para 1842 
averiguação de possível infringência ética.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado 1843 
com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane 1844 
Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção, da multa aplicada com as 1845 
devidas correções. 4.89. Auto de Infração nº. 9900024010/2017 (CEEE). Autuado: 1846 
Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 1847 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator 1848 
apresentou relatório com o seguinte teor: “O processo AI 9900024010/2017, trata de Auto de 1849 
Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – 1850 
ART, correspondente a ‘manutenção preventiva/corretiva em equipamentos”. Considerando 1851 
as exigências contidas na Lei Federal nº 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo 1852 
contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 1853 
profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de 1854 
Responsabilidade Técnica”; considerando que, em 28/09/2017, houve comprovação pelo 1855 
agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART 1856 
respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977, 1857 
descrito anteriormente; considerando que a empresa apresentou as ARTs, uma sob o nº 1858 
PE20170190931, datada de 02/10/2017, regularizando a infração, registrada somente após a 1859 
lavratura do auto, indo de encontro com o disposto no art. 28 da Resolução 1.025/2009, do 1860 
Confea, que diz que: “A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviços deve ser 1861 
registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações 1862 
constantes do contrato firmado entre as partes”; considerando, contudo, que a empresa 1863 
Elevadores Atlas apresenta 08 (oito) autos de infração, aplicados desde 2016, segundo 1864 
“relatório gerencial: documento de fiscalização”. Recomendo, diante do exposto, a 1865 
manutenção da multa aplicada, haja visto a reincidência da empresa.” Submetido à votação, 1866 
o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos, pela manutenção da 1867 
multa aplicada, haja vista a reincidência da empresa. Não houve abstenção. 4.90. Auto de 1868 
Infração nº. 9900017948/2016 (CEEC). Autuado: T & A Construção Pré-Fabricada S/A. 1869 
Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: 1870 
Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o 1871 
seguinte teor: “O processo AI 9900017948/2016, trata de Auto de Infração, que tem como 1872 
objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, correspondente a 1873 
serviços de instalação, aterramento, segurança e operação de Grua”. Considerando as 1874 
exigências contidas na Lei Federal nº 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo 1875 
contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 1876 
profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à ‘Anotação de 1877 
Responsabilidade Técnica”; considerando que, em 29/08/2016, houve comprovação pelo 1878 
agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART 1879 
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respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977, 1880 
descrito anteriormente; considerando que a empresa apresentou a ART, uma sob o nº 1881 
122763042016, registrada em 20/04/2016, contudo ela não contempla todo o objeto do auto 1882 
de infração; considerando que a referida empresa apresentou posteriormente uma outra ART 1883 
sob o nº PE20160076025, registrada em 27/09/2016, regularizando a infração, porém 1884 
registrada somente após a lavratura do auto, indo de encontro com o disposto no art. 28 da 1885 
Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa à execução de obra ou 1886 
prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de 1887 
acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”; considerando, 1888 
ainda, que o art. 43, da Resolução 1.008/2004, faculta a redução de multas pelas instâncias 1889 
julgadoras do sistema Crea/Confea. Recomendo, diante do exposto, a manutenção da multa 1890 
aplicada pelo valor mínimo, visto que houve, mesmo que extemporâneo, a regularização da 1891 
infração.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos 1892 
favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque 1893 
Maranhão, pela manutenção da multa, no valor mínimo, uma vez que a infração foi 1894 
regularizada. Voto contrário da Conselheira Liliane Barros Marques de Albuquerque 1895 
Maranhão. 4.91. Auto de Infração nº. 10318/2016 (CEEC). Autuado: BC Pré-Fabricados 1896 
Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro 1897 
Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “O 1898 
processo AI 10318/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “pessoa jurídica 1899 
com atividade econômica principal e secundária, privativa dos profissionais de engenharia, 1900 
exercendo atividade sem registro no Crea”. Considerando as exigências contidas na Lei 1901 
Federal nº 5.194/1966, no seu artigo 59 que diz que: “As firmas, sociedades, associações, 1902 
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 1903 
serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei nº, só poderão iniciar suas atividades 1904 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 1905 
profissionais do seu quadro técnico”; considerando que, em 06/04/2016, houve 1906 
comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o devido 1907 
registro da empresa no Sistema Crea/Confea, o que caracterizara a infringência do artigo 59 1908 
da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que a empresa apresentou o registro, uma sob o 1909 
nº PE057983, efetivado em 05/07/2016, regularizando a infração, contudo, somente após a 1910 
lavratura do auto; considerando, ainda, que o art. 43, da Resolução 1.008/2004, faculta a 1911 
redução de multas pelas instâncias julgadoras do sistema Crea/Confea. Recomendo, diante 1912 
do exposto, a manutenção da multa aplicada pelo valor mínimo, visto que houve, mesmo 1913 
que extemporâneo, a regularização da infração.” Submetido à votação, o relatório foi 1914 
aprovado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da Conselheira 1915 
Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão, pela manutenção da multa, no valor 1916 
mínimo, uma vez que a infração foi regularizada. 4.92. Auto de Infração nº. 10139/2013 1917 
(CEEC). Autuado: Metasa Construções e Montagem Ltda. Assunto: Recurso - Infração ao 1918 
Art. 59, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor 1919 
Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Considerando as exigências contidas na 1920 
Lei Federal nº 5.194/1966, no seu artigo 59 que diz: “As firmas, sociedades, associações, 1921 
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou 1922 
serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei nº, só poderão iniciar suas atividades 1923 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 1924 
profissionais do seu quadro técnico”; considerando que, em 06/02/2013, houve a lavratura 1925 
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do auto de infração pelo Agente de Fiscalização, no qual descreve que os serviços foram 1926 
executados sem o devido registro da empresa (RP Montagens Industriais Ltda., CNPJ 1927 
88.068.234/0001-11) no Sistema Confea/Crea, o que caracterizaria a infringência do art. 59 1928 
da Lei Federal nº 5.194/66; considerando que, na sua defesa, a empresa (Metasa Montagens 1929 
e Construções Ltda., CNPJ 89.292.361/0001-62) comprovou seu registro no Crea-PE (PE 1930 
014739, válido até 31/03/2013; considerando ainda, que a empresa apresentou um novo 1931 
registro, sob o nº PE 016612, efetivado em 05/04/2013; considerando os documentos 1932 
apresentados pela empresa, que comprova registro no Crea de ambos os cadastros nacional 1933 
de pessoa jurídica. Sou de parecer pela manutenção da multa aplicada, uma vez que a 1934 
regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto.” Submetido à votação, o 1935 
relatório foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis à manutenção da multa 1936 
aplicada, uma vez que a regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto. 1937 
Absteve-se de votar o Conselheiro: Marcos Antonio Muniz Maciel. 4.93. Auto de Infração 1938 
nº. 13114/2012 (CEGM). Autuado: Gesso São Francisco Ltda. Assunto: Recurso - 1939 
Infração ao Art. 59, da Lei nº 5.194/66. Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O 1940 
Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “ Considerando que o Auto de 1941 
Infração registrado sob o nº AI 13114/2012, trata esse processo, não possui identificação da 1942 
obra/serviço que estava sendo executado pela empresa; e o objeto da infração apenas 1943 
descreve: “empresa do setor de benefício de mineral não metal (gipsita), não explicitando o 1944 
objeto da infração; considerando, ainda, que o inciso IV, do art. 11, da nº Resolução 1945 
1.008/2004, dispõe que que o auto de infração deve apresentar as seguintes informações: 1946 
“identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a localização, 1947 
nome e endereço do contratante, indicação da natureza da atividade e sua descrição 1948 
detalhada”, e que, no seu inciso V requer: “identificação da infração, mediante descrição 1949 
detalhada da irregularidade, capitulação da infração e da penalidade [...]”; Recomendo, 1950 
diante do exposto, o cancelamento da multa aplicada, pelo auto de infração apresentar vícios 1951 
processuais ao não atender ao que preceitua os incisos IV e V, do art. 11, da Resolução nº 1952 
1.008/2004, do Confea.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 25 (vinte e 1953 
cinco) votos, pelo cancelamento da multa, em virtude de vícios processuais. Absteve-se de 1954 
votar o Conselheiro Marcos Antônio Muniz Maciel. Neste momento, por falta de quórum, a 1955 
sessão foi encerrada. Os processos abaixo listados serão pautados para a próxima sessão 1956 
ordinária. 4.94. Auto de Infração nº. 9900017184/2016 (CEEC). Autuado: Roberto Simas 1957 
Júnior. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei nº 5.194/66 – Falta de Placa. Relator: 1958 
Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 4.95. Auto de Infração nº. 9900017864/2016 1959 
(CEEMMQ). Autuado : Francisco José Alves Lima. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1960 
16, da Lei nº 5.194/66 – Falta de Placa. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 1961 
4.96. Auto de Infração nº. 10382/2016 (CEEC). Autuado: José dos Santos Barreto. 1962 
Assunto: Recurso - Infração à alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. 1963 
Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 4.97. Auto de Infração nº. 1964 
9900017785/2016 (CEEC). Autuado: Colaritinga Empreendimentos Imobiliários Ltda. 1965 
Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 1966 
Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 4.98. Auto de Infração nº. 9900016626/2016 1967 
(CEEC). Autuado: José Milton Alves da Silva. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, 1968 
da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira; 4.99. 1969 
Auto de Infração nº. 9900026141/2018 (CEEC). Autuado: Gustavo dos Santos Brandão. 1970 
Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei nº 5.194/66, Inabilitado. Relator: 1971 
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Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. 4.100. Auto de Infração nº. 9900019080/2019 1972 
(CEEC). Autuado: Eduardo Jorge Moreira. Assunto: Recurso - Art. 58, da Lei nº 5.194/66, 1973 
Falta de visto Profissional. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins; 4.101. Auto de 1974 
Infração nº. 10546/2015 (CEEC). Autuado: Ismael Tavares Richa. Assunto: Recurso - 1975 
Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Márcio 1976 
Cavalcanti Lins; 4.102. Auto de Infração nº. 9900018469/2016 (CEEC). Autuado: David 1977 
Welliams da Glória Simão. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta 1978 
de ART. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins; 4.103. Auto de Infração nº. 1979 
9900018028/2016 (CEEMMQ). Autuado : Giro Engenharia Ltda. – ME. Assunto: Recurso 1980 
- Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, Falta de ART. Relator: Conselheiro Márcio 1981 
Cavalcanti Lins; 4.104. Auto de Infração nº. 9900018998/2016(CEEMMQ). Autuado : 1982 
Elevadores Atlas Shindler S/A. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º, da Lei nº 6.496/77, 1983 
Falta de ART. Relator: Conselheiro Márcio Cavalcanti Lins. 4.104. Auto de Infração nº. 1984 
10828/2013 (CEEE). Autuado: João Severino Xavier da Silva – ME. Assunto: Recurso - 1985 
Art. 59, da Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando 1986 
Teixeira Vilela; 4.105. Auto de Infração nº. 9900018130/2016 (CEEC). Autuado: OT 1987 
Engenharia, Consultoria e Empreendimentos Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da 1988 
Lei nº 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. 1989 
O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, desejando uma boa viagem aos que 1990 
participarão da SOEA e, às vinte e uma horas e quarenta minutos, do dia catorze de agosto 1991 
de dois mil e dezenove, a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.864 teve seu encerramento, por 1992 
falta de quórum. Para registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada 1993 
será subscrita e assinada por mim, ________________________ Engenheiro Civil RAMON 1994 
FAUSTO TORRES VIANA – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, Engenheiro Civil  1995 
EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO ____________________________________, a 1996 
fim de produzir seus efeitos legais.                                                                           1997 


