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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, desfavorável ao recurso 
apresentado pelo requerente, acompanhando a Decisão nº 328/2018-
CEEC/PE, que indeferiu a solicitação de Certidão de Acervo Técnico – 
CAT, e dá outras providências. 

 
 

                                       DECISÃO 
 

                           O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido no auditório do prédio sede deste Regional, situado na Av. 
Agamenon Magalhães, nº 2978, Espinheiro – Recife/PE, no dia no dia 11 de setembro de 2019, 
apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Nielsen Christianni Gomes da Silva, que trata 
de análise e voto referente ao recurso impetrado pelo requerente, contra a Decisão nº 328/2018-
CEEC/PE, exarada pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, que indeferiu a solicitação de 
Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 222047341/2018, em nome do profissional, Engenheiro Civil 
Jackson Jaime Pereira de Lima, ao que coube recurso em 05 de outubro de 2018, ao Plenário do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco -CREA-PE; considerando que o 
relator, em uma primeira análise pautada na observância da legislação pertinente à emissão de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT e nas documentações juntadas aos autos, verificou 
incongruências e desarmonia entre as mesmas; considerando que, diante de tais verificações, o 
relator solicitou a retirada de pauta do referido processo, com a finalidade de haver tempo hábil 
para que o mesmo fosse diligenciado pela Divisão de Fiscalização, junto ao empreendedor e à obra, 
com o objetivo de identificar se houve algum equívoco documental, tratando-se de algum vício 
administrativo sanável, como precaução para não haver equívocos na análise dos fatos, e ou 
injustiça com o profissional; considerando que a origem do presente recurso é decorrente da 
Decisão nº 238/2018-CEEC/PE, deliberada, por unanimidade, na reunião ordinária de nº 16/2018 
da Câmara Especializada de Engenharia Civil, que decidiu pelo indeferimento da emissão da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 222047341/2018, em nome do engenheiro civil Jackson 
Jaime Pereira de Lima, com as seguintes alegações: “(...) o atestado apresentado não teve, 
inicialmente, a anuência do contratante original, sendo este acostado posteriormente (...)”; e “(...) 
foi acostado ao processo CAT nº 222047341/2018, em nome de Jamerson Pereira de Lima, cujo 
objeto, nível de responsabilidade técnica, quantitativo e qualitativo são os mesmos do atestado 
fornecido ao requerente, deixando claro uma subcontratação entre pessoas físicas da totalidade do 
objeto contratado (...)”; considerando que, diante do indeferimento, o engenheiro civil Jackson 
Jaime Pereira de Lima, apresentou recurso a este Plenário, com as seguintes indagações, em síntese: 
“(...) me foi informado pela Divisão de Análise de Certidão a necessidade da anuência do 
contratante original, com o respectivo reconhecimento da firma em cartório, esta nova exigência 
que em nenhum momento constou no SITAC (...)” e, “ (...) Antes de dar entrada no Sistema 
(SITAC), foi realizado contato telefônico (09:50h) com a sede do CREA, em Recife questionando a 
possibilidade de liberação do acervo em referência, onde também foi informado que minha 
contratação teria sido diretamente com o responsável técnico da obra, o Senhor Jamerson Pereira 
Lima, que não tive contato direto com o contratante original, a resposta foi que ‘era possível sim a 
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liberação da CAT por este Conselho. (...)”; “(...) Reitero que parte das orientações/exigências estão 
gravadas no chat deste Conselho e as demais orientações foram através de contatos telefônicos 
diretamente com a sede em Recife. Contatos estes todos realizados pela Inspetoria de Serra Talhada. 
(...); “(...) Com relação aos quantitativos serem iguais, me causa estranheza este impeditivo. Pois 
em outras situações por me vivenciadas não ocorreram nem sequer questionamentos. Minha 
presença na obra apenas foi menor que a do responsável técnico, mas conforme apresentado no 
Atestado de Desempenho Técnico assinado pelo senhor Jamerson confirma minha participação 
efetiva na obra. (...)”; “(...) O grau de parentesco com o responsável técnico não limita minha 
capacidade técnica, por diversas vezes trabalhamos na mesma obra, como: Manutenção de prédios 
escolares do Estado de Pernambuco, Transposição do Rio São Francisco e em obras VALE SA. 
(...)”; “(...) De acordo com arquivos anexados ao processo, pode se observar também que no contato 
entre o contratante original e o responsável técnico da obra, não existe impeditivo de 
subcontratações. (...)” ; e por fim, em última argumentação do recurso, apresenta: “(...) Alerto que 
como profissional vinculado e sem nenhum tipo de pendência com este Conselho, não tenho 
obrigação de ter conhecimento de todas as normas vigentes, todos os profissionais quando de uma 
situação diferenciada necessitam de informações (exigências) mais precisas, para que a tratativa de 
possíveis pendências sejam adequadas e rápidas, evitando assim possíveis constrangimentos. (...)”; 
considerando que da documentação apresentada ao que se identificou, conforme já mencionado, 
incongruência entre as mesmas, tais como divergências entre objeto e responsabilidades constantes 
no contrato original e a Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro civil Jamerson 
Pereira de Lima, objeto e responsabilidades constantes no contrato de subcontratação entre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima e entre 
estes e o Atestado de Desempenho Técnico; considerando ainda que o recurso apresentado pelo 
engenheiro civil Jackson Jaime Pereira de Lima não trouxe elementos consistentes para trazer luz e 
dirimir os elementos acima que requeriam esclarecimentos, sendo solicitado pelo relator, diligência 
da Divisão de Fiscalização junto ao empreendedor e à obra, com objetivo, em síntese, de trazer real 
clareza sobre as características da atividade contratada e o nível de responsabilidade dos 
profissionais envolvidos; considerando que, conforme a diligência realizada pela Divisão de 
Fiscalização, no escritório do Sr. José Airon Duarte de Araújo, proprietário da empresa J. A. D. 
Araújo & Cia Ltda. foram apresentados os questionamentos solicitados pelo relator, o Sr. José 
Airon Duarte de Araújo pediu um tempo para apresentar a resposta, e no dia 19/06/2019 a Divisão 
de Fiscalização teve acesso a resposta por escrito datada de 11/06/2019, que traz a seguinte resposta: 
“(...) afirma que o Sr. Jackson Jaime Pereira de Lima, nunca foi contratado para nenhum tipo de 
serviço, na obra em andamento no endereço supra, e que o contrato que existiu foi com o Sr. 
Jamerson Pereira Lima, onde o objetivo era a Prestação de Serviços de Engenharia para 
Supervisionar o serviço de Tarraplanagem da Obra do Posto de Combustíveis da empresa J.A.D. 
Araújo, em construção na margem da ROD BR 232, KM 160,5, Tacaimbó-PE, sendo do Sr. 
Jamerson Pereira Lima, a inteira responsabilidade pela parte técnica e execução dos serviços de 
engenharia/terraplanagem, assumindo na forma da lei, a responsabilidade perante o 
CONTRATANTE e terceiros.”; considerando o voto do relator que conhece o Recurso 
Administrativo para declará-lo totalmente improcedente nos seus argumentos e, desta forma, vota 
pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado ao Plenário do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia, mantendo a Decisão nº 238/2018-CEEC/PE, deliberada, por unanimidade, na reunião 
ordinária de nº 16/2018 e, ademais, diante dos novos elementos juntados nos autos, a saber, 
contraditório de anuência do proprietário do empreendimento, e informação do mesmo proprietário 
sobre o objeto de contratação, recomendando à Câmara Especializada de Engenharia Civil, 
instância responsável por esta apreciação, apreciar o referido processo para eventual identificação 
de infração ao Código de Ética Profissional, pelos profissionais envolvidos, DECIDIU, por 
unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos, aprovar o parecer e voto do relator que indefere o 
recurso apresentado e dá outras providências. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de 
Alencar Carvalho – Presidente. Votaram os Conselheiros: Alessandro Gomes da Silva, Alexandre 
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José Magalhães Filho, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André Carlos Bandeira Lopes, 
Burguivol Alves de Souza, Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de Melo Alves, Emanuel 
Araújo Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Giane Maria de Lira Oliveira, Jarbas Morant 
Vieira, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco dos 
Santos, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Liliane 
Barros Marques de Albuquerque Maranhão, Luiz Antônio de Melo, Márcio Cavalcanti Lins, 
Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 
Nilson Oliveira de Almeida, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Roberto Lemos 
Muniz, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo Fernando Teixeira Vilela e Virgínia Lúcia 
Gouveia e Silva.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 11 de setembro de 2019. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
    Presidente 


