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                                           EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, favorável à manutenção da 

multa aplicada, no valor mínimo, referente ao Auto de Infração nº 
9900017948/2016, lavrado em desfavor da empresa T & A Construção 
Pré-Fabricada S/A, em função de regularização. 

 
  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 11 de setembro de 2019, apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro 
Burguivol Alves de Souza, recomendando a manutenção da multa aplicada, no valor mínimo, referente 
ao Auto de Infração, em função de regularização; considerando as exigências contidas na Lei Federal 
6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica 
sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’; Considerando as exigências contidas na Lei 
Federal 6.496/1977, no seu artigo 1º que diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de 
obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à 
agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’; considerando que, em 29/08/2016, 
houve comprovação pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento 
da ART respectiva, o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito 
anteriormente; considerando que a empresa apresentou a ART, uma sob o nº 122763042016, 
registrada em 20/04/2016, contudo ela não contempla todo o objeto do auto de infração; considerando 
que a referida empresa apresentou posteriormente uma outra ART sob o nº PE20160076025, 
registrada em 27/09/2016, regularizando a infração, porém registrada somente após a lavratura do auto, 
indo de encontro com o disposto no art. 28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART 
relativa à execução de obra ou prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva 
atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”; 
considerando, ainda, que o art. 43, da Resolução 1.008/2004, faculta a redução de multas pelas 
instâncias julgadoras do sistema Crea/Confea; considerando que, em 29/08/2016, houve comprovação 
pelo agente de fiscalização de que os serviços foram executados sem o pagamento da ART respectiva, 
o que caracterizaria a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito anteriormente; 
considerando que a empresa apresentou a ART, uma sob o nº 122763042016, registrada em 
20/04/2016, contudo ela não contempla todo o objeto do auto de infração; considerando que a referida 
empresa apresentou posteriormente uma outra ART sob o nº PE20160076025, registrada em 
27/09/2016, regularizando a infração, porém registrada somente após a lavratura do auto, indo de 
encontro com o disposto no art. 28 da Resolução 1.025/2009, do Confea, que diz que: “A ART relativa 
à execução de obra ou prestação de serviços deve ser registrada antes do início da respectiva atividade 
técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes”, DECIDIU 
aprovar, com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, o relatório e voto do 
relator, pela manutenção da multa, no valor mínimo, uma vez que a infração foi regularizada. 
Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram os 
Conselheiros: Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André 
Carlos Bandeira Lopes, Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Emanuel Araújo 
Silva, Everdelina Roberta Araújo Menezes, Giane Maria de Lira Oliveira, Jarbas Morant Vieira, Jorge 

Sessão : Ordinária                Nº 1.867 

Decisão Plenária : PL/PE-285/2019 

Item da Pauta : 4.90. 

Referência : AI    9900017948/2016 

Interessado : T & A Construção Pré-Fabricada S/A 
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Wanderlei Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, José Carlos Pacheco do Santos, José Rodolfo 
Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Luiz Antônio de Melo, Márcio 
Cavalcanti Lins, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa Pinto Júnior, Nielsen Christianni 
Gomes da Silva, 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. 
Voto contrário da Conselheira  Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife, 11 de setembro de 2019. 

 
 

 Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho    
 Presidente 


