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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº. 1.881, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 
CREA-PE, realizada no dia dezenove de  fevereiro de dois 
mil e vinte. 

 
 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 1 
vinte, às dezenove horas e vinte minutos, auditório do prédio sede do Crea-PE, situado na 2 
Avenida Agamenon Magalhães, nº 2978 – Espinheiro – Recife/PE, reuniu-se, em Sessão 3 
Ordinária nº 1.881, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, 4 
convocado na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento, sob a Presidência 5 
do Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. 1. Verificação de quórum. 6 
Constatado o quórum regimental que, de acordo com a atual composição do plenário, é de 7 
21 (vinte e uma) representações havendo, no momento, 25 (vinte e cinco) conselheiros 8 
presentes, como segue:  André da Silva Melo, Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, 9 
Burguivol Alves de Souza, Cássio Victor de Melo Alves, Clóvis Arruda d’Anunciação, 10 
Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edmundo Joaquim de Andrade, Emanuel Araújo 11 
Silva, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda 12 
Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da 13 
Silva Oliveira, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito 14 
Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira dos Santos, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Mailson 15 
da Silva Neto, Nilson Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos 16 
Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia 17 
e Silva. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária nº 1.881. 2. 18 
Comunicados de Licença. O 1º Diretor Administrativo, Conselheiro Emanuel Araújo Silva, 19 
procedeu à leitura das solicitações de licença dos Conselheiros: Ivaldo Xavier da Silva, no 20 
período de 05 de fevereiro a 29 de julho de 2020 e, impossibilitados de comparecer à esta 21 
sessão,  Almir Campos de Almeida Braga Filho, Alexandre Santa Cruz Ramos, Alexandre 22 
José Magalhães Baltar Filho e seu suplente Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Alexandre 23 
Valença Magalhães, André Carlos Bandeira Lopes, Charles Eduardo de Almeida Jurubeba e 24 
seu suplente Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Eli Andrade da Silva, Francisco José Costa 25 
Araújo, Jorge Roberto Oliveira Paixão, Marcos Antonio Muniz Maciel, Milton da Costa 26 
Pinto Júnior e seu suplente Jario Pereira Pinto Júnior, Nielsen Christianni Gomes da Silva e 27 
seu suplente Everson Batista de Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Rômulo 28 
Fernando Teixeira Vilela e seu suplente Rodrigo de Almeida Vilela e Ronaldo Borin. 4. 29 
Ordem do Dia: 4.1. Protocolo nº 200081915/2018. Requerente: Universidade Federal 30 
Rural de Pernambuco – UFRPE – Unidade Acadêmica Cabo de Santo Agostinho. Assunto: 31 
Cadastramento do Curso de Engenharia Eletrônica, modalidade presencial. Relator: 32 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; 4.2. Protocolo nº 200081910/2018. 33 
Requerente: Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE – Unidade Acadêmica 34 
Cabo de Santo Agostinho. Assunto: Cadastramento do Curso de Engenharia Elétrica, 35 
modalidade presencial. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. O Senhor 36 
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Presidente informou que os processos acima mencionados serão retirados de pauta, em 37 
virtude da ausência do relator. 4.3. Protocolo nº 200108431/2019. Requerente: Fúlvia 38 
Ramos Barros Mesquita. Assunto: Revisão de Atribuição - Divergência de Pareceres entre 39 
as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil (defere) e Engenharia Elétrica (indefere). 40 
Relator: Conselheiro Burguivol Alves de Souza. O Senhor Relator solicitou a retirada de 41 
pauta do referido item, justificando não haver concluído o seu relatório, o que foi acatado 42 
pelo Plenário. 4.4. Protocolo nº 200084183/2018. Requerente: André Victor Silva 43 
Menezes. Assunto: Registro definitivo de Profissional Diplomado no Brasil (Decisão do 44 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 45 
inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José Wellington de Brito 46 
Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. Identificação: André 47 
Victor Silva Menezes, natural de Paulo Afonso/BA, nascido em 27 de dezembro de 1992, 48 
RG nº 14.902.432-08 SSP/BA, CPF 054.049.495-03; residente na Avenida Cônsul Villares 49 
Fragoso, 470, Ap. 203, San Martin, Recife/PE. 2. Formação do Profissional: Diplomado pela 50 
Universidade Federal de Pernambuco, em 20 de fevereiro de 2018, no curso de Engenharia 51 
Cartográfica. 3. Análise Processual: 3.1. Documentação apresentada: Foi apresentada toda 52 
documentação de acordo com a Resolução 336, de 27 de outubro de 1989. 3.2. 53 
Fundamentação Legal: A análise do processo baseou-se nos seguintes dispositivos legais: a. 54 
Lei Federal nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 55 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências. b. Resolução nº 56 
218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades 57 
profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia. Resolução nº 313, de 26 de setembro 58 
de 1986, que dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à 59 
regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 5.194, de 24 de DEZ de 1966, e dá 60 
outras providências. d. Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que Institui Tabela de 61 
Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências. e. Resolução nº 62 
1.007, de 5 de dezembro de 2003, que versa sobre o registro de profissional, aprova os 63 
modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá outras 64 
providências. f. Resolução nº 1.016, de 25 de agosto de 2006, que altera a redação dos Arts. 65 
11, 15 e 19 da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, do art. 16 da Resolução nº 66 
1.010, de 22 de agosto de 2005, inclui o anexo III na Resolução nº 1.010, de 2005, e dá 67 
outras providências. 4. Considerações: Considerando que o solicitante apresentou toda 68 
documentação necessária à análise do processo, conforme o estabelecido no art. 4º da 69 
Resolução nº 1.007/03; considerando que a Instituição de Ensino e o curso estão 70 
devidamente cadastrados no Crea-PE; considerando que a carga horária cursada pelo 71 
profissional foi de 3.630 horas; considerando que as habilitações profissionais são 72 
conferidas mediante criteriosa análise curricular que, no caso em tela, permitiu associar o 73 
desempenho das atividades descritas na Resolução nº 218/73, às competências do 74 
profissional Engenheiro Cartógrafo; considerando que na Tabela de Títulos Profissionais há 75 
a representação do Engenheiro Cartógrafo, código 161-03-00; considerando que não existe 76 
delegação do Plenário para a Divisão de Registro e Cadastro proceder a liberação dos 77 
processos envolvendo os profissionais da modalidade agrimensura. 5. Conclusão: Após a 78 
análise da documentação apresentada e da legislação em vigor, e não encontrando evidências 79 
que tornem o requerente desmerecedor do pleito, sugerimos o deferimento da solicitação de 80 
Registro do profissional, conforme solicitado. Por se tratar de uma solicitação de um 81 
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engenheiro cartográfico, encaminhamos o presente processo para análise e decisão do 82 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, conforme 83 
Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. Submetido à apreciação do Plenário e, não 84 
havendo pronunciamento, o Senhor Presidente encaminhou o relatório à votação, sendo 85 
este aprovado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 4.5. 86 
Protocolo nº 200118848/2019. Requerente: José Antônio Manso Raimundo da Rocha. 87 
Assunto: Anotação de Curso – Especialização em Cartografia Aplicada ao 88 
Geoprocessamento (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara 89 
Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: 90 
Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator fez a apresentação do 91 
relatório com o seguinte teor: “1. Identificação do Interessado. Engenheiro de Pesca José 92 
Antônio Manso Raimundo da Rocha, RNP 1818915596, o profissional possui atribuições 93 
regidas pelo artigo 1º da Resolução nº 279/83, do Confea. 2. Curso a ser apostilado: Curso 94 
de Pós-Graduação, lato sensu, em nível de Especialização em Cartografia Aplicada ao 95 
Geoprocessamento, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco, no período de 96 
março a novembro de 2000, com carga horária total de 390 horas. 3. Fundamentação Legal: 97 
A análise do processo baseou-se nos seguintes dispositivos legais: a. Lei Federal nº 5.194, 98 
24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 99 
Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências. b. Resolução nº 218, de 29 de junho de 100 
1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 101 
Arquitetura, Agronomia. c. Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui 102 
Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências. d. 103 
Resolução nº 1007, de 5 de dezembro de 2003, que versa sobre o registro de profissional, 104 
aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade Profissional e dá 105 
outras providências. e. Resolução nº 1016, de 25 de agosto de 2006, que altera a redação dos 106 
Arts. 11, 15 e 19 da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, do art. 16 da Resolução 107 
nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, inclui o anexo III na Resolução nº 1.010, de 2005, e dá 108 
outras providências. f. Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, que regulamenta a 109 
atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos 110 
profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício 111 
profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia. 4. Considerações: considerando que 112 
o solicitante apresentou toda a documentação necessária à análise do processo, conforme o 113 
estabelecido no art. 4º da Resolução nº 1.007/03; considerando que a Universidade Federal 114 
de Pernambuco, está devidamente cadastrado no Crea-PE; considerando que, por se tratar de 115 
curso de especialização, o cadastramento não era obrigatório nos Regionais, sendo a análise 116 
realizada de forma individual pelas Câmaras Especializadas; considerando que na Tabela de 117 
Títulos Profissionais há a representação do Engenheiro Cartógrafo, código 161-03-00; 118 
considerando que não existe delegação do Plenário para a Divisão de Registro e Cadastro 119 
proceder a liberação dos processos envolvendo os profissionais da modalidade agrimensura; 120 
considerando que o art. 7º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, prevê a extensão das 121 
atribuições profissionais através de cursos regulares mediante análise do projeto pedagógico 122 
do curso, desde que requerida pelo profissional; considerando o disposto nos parágrafos 2º, 123 
3º, 6º e 7º do art. 7º da Resolução nº 1.073/2016: § 2º A extensão de atribuição é permitida 124 
entre modalidades do mesmo grupo profissional. § 3º A extensão de atribuição de um grupo 125 
profissional para o outro é permitida somente no caso dos cursos stricto sensu previstos no 126 
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inciso VI do art. 3º, devidamente reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 127 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e cadastrados nos Creas. § 6º Em todos os 128 
casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das exigências estabelecidas pelo 129 
sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a regularidade dos respectivos cursos, 130 
bem como o cadastro da respectiva instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema 131 
Confea/Crea. § 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em função 132 
exclusivamente de extensão de atribuição; considerando que o profissional não requereu a 133 
extensão de suas atribuições, apenas a anotação do curso; considerando o disposto no art. 1º, 134 
parágrafo 3º da Resolução nº 01/2007, do Conselho Nacional de Educação – Ministério da 135 
Educação: Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de 136 
educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e 137 
renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução: § 3° Os cursos 138 
de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou 139 
demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino; 140 
considerando o disposto no art. 44, inciso 3º da Lei nº 9.394/1996: Art. 44. A educação 141 
superior abrangerá os seguintes cursos e programas: III - de pós-graduação, compreendendo 142 
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 143 
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às  exigências das 144 
instituições de ensino; considerando que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais se 145 
depararam com solicitação de anotação de cursos de especialização que foram iniciados 146 
antes da conclusão do curso de graduação; considerando que para regular esses casos foi 147 
aprovada a Decisão Plenária do Confea, nº PL- 1185/2015, que estabelece: Situação 1: 148 
Profissionais que solicitaram a anotação do curso mas iniciaram a pós-graduação em 149 
Engenharia de Segurança do Trabalho antes da conclusão da graduação, ou seja, a iniciaram 150 
durante curso de suas graduações. Posicionamento: Constatada esta situação, o Crea deve 151 
indeferir o registro como Engenheiro de Segurança do Trabalho, fundamentando-se no fato 152 
de que o profissional foi diplomado irregularmente por afrontar a legislação educacional que 153 
rege o assunto – Lei nº 9.394, de 1996, e Resolução CNE/CES nº 1, de 2007 – visto que o 154 
requisito para pós-graduação é a conclusão de curso superior. Nesse caso, entretanto, 155 
poderão ser   aproveitadas somente as disciplinas cursadas após a data de conclusão do curso 156 
de graduação devidamente informada pela Instituição de Ensino. h) Esclarecer que quando a 157 
presente decisão fala em conclusão de graduação, esta graduação se refere a cursos 158 
superiores afetos ao Sistema Confea/Crea; considerando que o profissional José Antônio 159 
Manso Raimundo da Rocha, na solicitação de anotação do curso de especialização em 160 
Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, acostou ao processo o Certificado de 161 
Conclusão, onde indica que o curso foi realizado no período março a novembro de 2000, 162 
com duração de 390 horas-aula; considerando que o profissional concluiu o curso de 163 
graduação em Engenharia de Pesca, realizado pela Universidade Federal Rural de 164 
Pernambuco em 31 de agosto de 2000; considerando que o profissional iniciou o curso de 165 
Pós-Graduação em Cartografia Aplicada ao geoprocessamento, antes da conclusão do curso 166 
de graduação em Engenharia de Pesca; considerando que a Decisão Plenária em seus 167 
considerando faz referência apenas ao curso de engenharia de segurança do trabalho, no 168 
entanto, o entendimento é pertinente a todos os cursos de pós-graduação. 5. Conclusão: 169 
Após análise da documentação apresentada e da legislação pertinente, expressamos: A 170 
Decisão Plenária do Confea nº PL-1185/2015 estabelece que o Crea deve indeferir o registro 171 
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como Engenheiro de Segurança do Trabalho aos profissionais que iniciaram a pós-graduação 172 
em Engenharia de Segurança do Trabalho antes da conclusão da graduação, podendo, no 173 
entanto, serem aproveitadas somente as disciplinas cursadas após a data de conclusão do 174 
curso de graduação. Considerando que a Decisão Plenária em seus considerandos faz 175 
referência apenas ao curso de engenharia de segurança do trabalho, no entanto, o 176 
entendimento é pertinente a todos os cursos de pós-graduação. O profissional José Antônio 177 
Manso Raimundo da Rocha concluiu sua graduação em Engenharia de Pesca em 31 de 178 
agosto de 2000. De acordo com o Certificado de Conclusão do curso de Pós-Graduação em 179 
Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, o curso foi realizado no período de março a 180 
novembro de 2000, sendo o início antes da conclusão do curso de graduação. Após a análise 181 
da documentação apresentada e da legislação em vigor, não encontrando evidências que 182 
tornem o requerente merecedor do pleito, sugerimos o indeferimento da solicitação de 183 
apostilamento do curso de Pós-Graduação, conforme solicitado. Por se tratar de uma 184 
solicitação de um engenheiro cartográfico, encaminhamos o presente processo para análise e 185 
decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura, 186 
conforme Art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. O relatório, cuja conclusão foi 187 
pelo indeferimento do pleito foi submetido à apreciação do plenário e, não havendo 188 
manifestação foi encaminhado à votação, o qual foi aprovado com 19 (dezenove) votos 189 
favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Conselheiros: José Rodolfo Rangel Moreira 190 
Cavalcanti e Mailson da Silva Neto. Houve 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros: 191 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Clóvis Arruda d’Anunciação, Hilda Wanderley 192 
Gomes e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 4.6. Protocolo nº 200119031/2019. Requerente: 193 
José Antônio Manso Raimundo da Rocha (CEAG). Assunto: Outras Certidões (Decisão do 194 
Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, 195 
inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José Wellington de Brito 196 
Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seu relatório e voto, conforme a seguir: “1. 197 
Objeto da Solicitação: O profissional José Antônio Manso Raimundo da Rocha, Engenheiro 198 
de Pesca, solicita emissão de certidão que indique sua habilitação para serviços de 199 
georreferenciamento de imóveis rurais, para credenciamento junto ao INCRA (atendimento 200 
a Lei nº 10.267/2001). 2. Formação do Profissional: Diplomado no curso de Engenharia de 201 
Pesca, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o profissional possui atribuições 202 
regidas pelo artigo 1º da Resolução nº 279/83, do Confea. O profissional possui o curso de 203 
Especialização em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, realizado pela Universidade 204 
Federal de Pernambuco. 3. Fundamentação Legal: A análise do processo baseou-se nos 205 
seguintes dispositivos legais: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que 206 
Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá 207 
outras providências; b) Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades 208 
das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; c) 209 
Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, que dispõe sobre o exercício profissional dos 210 
Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 2º Grau e dá outras 211 
providências; d) Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro de 2004, que reformula a 212 
Decisão Plenária nº PL-0633/2003 do Confea; e) Decisão Plenária nº PL-1347, de 29 de 213 
setembro de 2008, que dispõe sobre atribuições profissionais para  atividades de 214 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais. f) Decisão Plenária nº PL-0745, de 21 de setembro 215 
de 2007, que dispõe sobre os modelos de certidão de georreferenciamento de imóveis rurais. 216 
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4. Considerações: Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, do Confea: 217 
“(...) I. Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos serviços de 218 
determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para 219 
efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio de cursos 220 
regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-graduação 221 
ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado os 222 
seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) 223 
Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) 224 
Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos formativos não precisam 225 
constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão 226 
ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema; III. 227 
Compete às câmaras especializadas procederem a análise curricular; (...) VII. Os cursos 228 
formativos deverão possuir carga horária mínima de 360 horas contemplando as disciplinas 229 
citadas no inciso I desta decisão, ministradas em cursos reconhecidos pelo Ministério da 230 
Educação (...)”. Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: 231 
“(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) Recomendar aos Creas que: a) as atribuições para a 232 
execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais somente poderão ser 233 
concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em curso regular de graduação 234 
ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou qualificação/aperfeiçoamento profissional, 235 
todos os conteúdos discriminados no inciso I do item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que 236 
cumpriu a totalidade da carga horária exigida para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 237 
(trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma 238 
decisão do Confea (...) (grifo nosso). c) para os casos em que os profissionais requerentes 239 
forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, 240 
Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, 241 
os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara Especializada de 242 
Agrimensura. d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem Engenheiros 243 
Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia 244 
e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus respectivos 245 
pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela câmara 246 
especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, pelo Plenário do Regional; 247 
considerando que o profissional solicitou a anotação do curso de Especialização em 248 
Geoprocessamento e Georreferenciamento, por meio do protocolo 200118848/2019; 249 
considerando que o profissional José Antônio Manso Raimundo da Rocha, na solicitação de 250 
anotação do curso de especialização em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, acostou 251 
ao processo o Certificado de Conclusão, onde indica que o curso foi realizado no período 252 
março a novembro de 2000, com duração de 390 horas-aula; considerando que o profissional 253 
concluiu o curso de graduação em Engenharia de Pesca, realizado pela Universidade Federal 254 
Rural de Pernambuco em 31 de agosto de 2000; considerando que o profissional iniciou o 255 
curso de Pós-Graduação em Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento, antes da conclusão 256 
do curso de graduação em Engenharia de Pesca. A Decisão Plenária do Confea nº PL-257 
1185/2015 estabelece que o Crea deve indeferir o registro como  Engenheiro de Segurança 258 
do Trabalho aos profissionais que iniciaram a pós-graduação em Engenharia de Segurança 259 
do Trabalho antes da conclusão da graduação, ou seja, a iniciaram durante curso de suas 260 
graduações, podendo, no entanto, serem aproveitadas somente as disciplinas cursadas após a 261 
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data de conclusão do curso de graduação; considerando que a Decisão Plenária em seus 262 
considerandos faz referência apenas ao curso de engenharia de segurança do trabalho, no 263 
entanto, o entendimento é pertinente a todos os cursos de pós-graduação; considerando que a 264 
carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento e 265 
Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; 266 
considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea, dispõe sobre os Modelos de 267 
Certidão de Georreferenciamento de Imóveis Rurais; considerando que a Decisão Plenária nº 268 
0745/07 do Confea estabelece três modelos de Certidão, que são: Modelo 1 (profissional que 269 
comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio 270 
de  cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional); Modelo 2 271 
(profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-272 
2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio); Modelo 3 273 
(profissional que não tenha cursado os conteúdos formativos e faça a solicitação à câmara 274 
especializada competente, comprovando sua experiência profissional específica na área por 275 
meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT); considerando que a Divisão de Registro e 276 
Cadastro do Crea-PE solicitou, caso a Câmara Especializada autorize a emissão da certidão, 277 
que seja definido qual o modelo de certidão a ser utilizado; considerando, baseado na 278 
Decisão Plenária nº PL-0745/07 do Confea, que o caso em tela se enquadra no MODELO 1 279 
(profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-280 
2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 281 
profissional); considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de 282 
Agrimensura; considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do Regimento Interno do Crea-283 
PE: Art. 9º “Compete privativamente ao Plenário: XIX – apreciar, decidir ou dirimir 284 
questões relativas à modalidade profissional que não possua câmara especializada”. 5. 285 
Conclusão: Após análise da documentação apresentada e da legislação pertinente, 286 
expressamos: Inicialmente deve ser verificado o aceite ou não da anotação do curso de pós-287 
graduação em cartografia aplicada ao geoprocessamento pela Câmara Especializada de 288 
Agronomia, com base no disposto na Decisão Plenária nº PL-1185/2015, do Confea. Somos 289 
de parecer contrário ao deferimento da solicitação da aludida certidão. Encaminhamos o 290 
processo para decisão do Plenário do Crea-PE, sugerindo o indeferimento da solicitação e 291 
que seja informado à Divisão de Registro e Cadastro. O Relatório foi submetido à 292 
apreciação do plenário e, em seguida, encaminhado à votação, sendo aprovado com 21 293 
(vinte e um) votos. Houve 04 (quatro) abstenções dos Conselheiros: Clóvis Arruda 294 
d’Anunciação, Hilda Wanderley Gomes, José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e Virgínia 295 
Lúcia Gouveia e Silva. 4.7. Protocolo nº 200127425/2020. Requerente: Pedro Augusto 296 
Bastos Ribeiro (CEEC). Assunto: Revisão de Atribuições (Decisão do Plenário, tendo em 297 
vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 298 
Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O 299 
Senhor Relator fez o seguinte relato: “1. Objeto da Solicitação: O profissional Pedro 300 
Augusto Bastos Ribeiro, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, solicita a revisão de 301 
suas atribuições para habilitação em atividade de georreferenciamento de imóveis rurais e de 302 
imóveis urbanos. 2. Formação do Profissional: Diplomado no curso de Engenharia Civil, 303 
pela Universidade Federal do Vale do São Francisco – Campus Juazeiro, e no curso de 304 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Universidade Iguaçu, o 305 
profissional possui atribuições regidas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/73, e artigo 4º da 306 
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Resolução nº 359/91, ambas do Confea. O profissional possui anotado curso de 307 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis, realizado pelo 308 
Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa – INESP/SP. 3. Fundamentação Legal: A análise do 309 
processo baseou-se nos seguintes dispositivos legais: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de 310 
dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 311 
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) Resolução nº 218, de 29 de junho de 312 
1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 313 
Arquitetura e Agronomia; c) Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983, que dispõe sobre o 314 
exercício profissional dos Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou de 315 
2º Grau e dá outras providências; d) Decisão Plenária nº PL-2087, de 03 de novembro de 316 
2004, que reformula a Decisão Plenária nº PL-0633/2003 do Confea; e) Decisão Plenária nº 317 
PL-1347, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre atribuições profissionais para 318 
atividades de Georreferenciamento de Imóveis Rurais; f) Decisão Plenária nº PL-0745, de 319 
21 de setembro de 2007, que dispõe sobre os modelos de certidão de georreferenciamento de 320 
imóveis rurais; g) Decisão Normativa nº 104, de 29 de outubro de 2014, que altera o Quadro 321 
Anexo da Decisão Normativa nº 47, de 16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as 322 
atividades de Parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras 323 
providências. 4. Considerações: considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2087/04, 324 
do Confea: “(...) I. Os profissionais habilitados para assumir a responsabilidade técnica dos 325 
serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 326 
rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR são aqueles que, por meio 327 
de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio, ou por meio de cursos de pós-328 
graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional, comprovem que tenham cursado 329 
os seguintes conteúdos formativos: a) Topografia aplicadas ao georeferenciamento; b) 330 
Cartografia; c) Sistemas de referência; d) Projeções cartográficas; e) Ajustamentos; f) 331 
Métodos e medidas de posicionamento geodésico. II. Os conteúdos formativos não precisam 332 
constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das disciplinas onde serão 333 
ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do Sistema; III. 334 
Compete às câmaras especializadas procederem a análise curricular; IV. Os profissionais que 335 
não tenham cursado os conteúdos formativos descritos no inciso I poderão assumir a 336 
responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices 337 
definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis 338 
Rurais – CNIR, mediante solicitação à câmara especializada competente, comprovando sua 339 
experiência profissional específica na área, devidamente atestada por meio da Certidão de 340 
Acervo Técnico – CAT (...) VII. Os cursos formativos deverão possuir carga horária mínima 341 
de 360 horas contemplando as disciplinas citadas no inciso I desta decisão, ministradas em 342 
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (...)”; considerando o disposto na Decisão 343 
Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) Decidiu, por unanimidade: 1) Recomendar aos 344 
Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de 345 
Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, 346 
seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou 347 
qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do 348 
item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida 349 
para o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está 350 
estipulado no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea (...) c) para os casos em 351 
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que os profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, 352 
Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da 353 
modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 354 
Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional quando 355 
forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem 356 
Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros 357 
de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus 358 
respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela 359 
câmara especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, pelo Plenário do 360 
Regional”; considerando que o curso de Especialização em Geoprocessamento e 361 
Georreferenciamento, tem seu conteúdo curricular totalmente relacionado a possibilitar aos 362 
seus egressos a atuar na área de georreferenciamento de imóveis; considerando que a carga 363 
horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento e 364 
Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea; 365 
considerando que a carga horária e o conteúdo formativo atendem ao disposto na Decisão 366 
Plenária nº PL-1347/08, do Confea; considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do 367 
Confea estabelece três modelos de Certidão, que são: Modelo 1 (profissional que comprove 368 
ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos 369 
de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional); Modelo 2 (profissional 370 
que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por 371 
meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio); Modelo 3 (profissional 372 
que não tenha cursado os conteúdos formativos e faça a solicitação à câmara especializada 373 
competente, comprovando sua experiência profissional específica na área por meio da 374 
Certidão de Acervo Técnico – CAT); considerando, baseado na Decisão Plenária nº PL-375 
0745/07 do Confea, que o caso em tela se autorizado pela Câmara, se enquadra no 376 
MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na 377 
Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 378 
qualificação/aperfeiçoamento profissional); considerando, no entanto, que nesse protocolo o 379 
profissional solicitou apenas revisão de suas atribuições; considerando que no protocolo o 380 
profissional solicita também a revisão de suas atribuições para atuar na área de 381 
georreferenciamento de imóveis urbanos, uma vez que foi questionada suas atribuições na 382 
ART nº PE20190460223 e na CAT nº 2220503983/2020. De acordo com o quadro anexo da 383 
Decisão Normativa nº 104/2014, do Confea, o engenheiro civil possui habilitação para 384 
diversas atividades de parcelamento de solo urbano, que destacamos: laudos de loteamentos, 385 
atividades de topografia, desmembramento e remembramento, projetos de loteamentos, 386 
fotogrametria e fotointerpretação; considerando que não consta normativo do Confea 387 
dispondo sobre profissionais habilitados para atuar na área de georreferenciamento de 388 
imóveis urbanos. 5. Conclusão: Após análise da documentação apresentada e da legislação 389 
pertinente, expressamos: O profissional atendeu as condições previstas nas Decisões 390 
Plenárias nº 2087/04 e nº 1347/08, ambas do Confea, possuindo, assim, atribuição para 391 
atividades de georreferenciamento de imóveis rurais. Este documento encontra-se registrado 392 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Protocolo 393 
nº 200127425/2020, emitido em 20/01/2020. Somos do parecer pelo deferimento da 394 
solicitação que, no protocolo o profissional solicita também a revisão de suas atribuições 395 
para atuar na área de georreferenciamento de imóveis urbanos, uma vez que foi questionada 396 
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suas atribuições na ART nº PE20190460223 e na CAT nº 2220503983/2020.  Ademais, em 397 
caso de deferimento do Plenário, seja informado à Divisão de Registro e Cadastro que, 398 
quando o profissional solicitar a certidão de georreferenciamento de imóveis rurais, seja 399 
utilizado o Modelo 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 400 
citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 401 
qualificação/aperfeiçoamento profissional) constante na Decisão Plenária nº PL-0745/07, 402 
para emissão da Certidão. Que a Divisão de Registro e Cadastro, caso o processo seja 403 
deferido pelo Plenário, irá informar ao profissional da necessidade de novo protocolo para 404 
solicitação de expedição da certidão de georreferenciamento de imóveis rurais. Somos do 405 
parecer favorável a solicitação da aludida certidão. Encaminhamos o processo para decisão 406 
do Plenário do Crea-PE, sugerindo o deferimento da solicitação e que seja informado à 407 
Divisão de Registro e Cadastro. Por se tratar de uma solicitação de atribuição da Câmara de 408 
Agrimensura, encaminhamos o presente processo para análise e decisão do Plenário, tendo 409 
em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 410 
Regimento do Crea-PE. Submetido à apreciação do Plenário e encaminhado à votação, o 411 
relatório foi aprovado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não houve abstenção. 412 
4.8. Protocolo nº 200107703/2019. Requerente: Albino Ferreira de França. Assunto: 413 
Registro de ART Fora de Época (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de   414 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE).      415 
Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator fez a 416 
exposição do seu relatório e voto, conforme a seguir: “O presente processo trata da 417 
solicitação de Registro de Acervo Técnico - RAT, para regularização das Obras ou Serviços 418 
de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 419 
– ART. 1. Dados do Profissional e Detalhamento Preliminar: Albino Ferreira de França, 420 
engenheiro cartógrafo, diplomado pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, o 421 
profissional com RNP nº 1813723753, possui as suas atribuições regidas pelo Artigo 6º, da 422 
Resolução Nº 218/73, do Confea. 2. Comprovações: Apresentou todas as Atividades 423 
Técnicas a serem anotadas na ART Nº PE20190390109: Período do Contrato 15/05/2016 à 424 
15/08/2016. Contratante SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 425 
Proprietário da obra ou serviço COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO. 426 
Tipificação da ART INICIAL. 3. Documentação e Fundamentação Legal. 3.1. 427 
Documentação apresentada: Informações do Protocolo 1 a 4 Protocolo Nº 200107703/2019. 428 
Extrato 5 à 6 Informações do Profissional ARTs relativas ao processo 7 à 8 ART Inicial Nº 429 
PE20190392207. Outros documentos: 9. Comprovante de pagamento do valor 430 
correspondente à análise de requerimento de regularização de obra ou serviço concluído. 10 431 
à 11 Nota fiscal do serviço. 12 - 13 Atestado de Capacidade Técnica. 3.2. Fundamentação 432 
Legal: a) Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das 433 
profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. b) Lei Federal 434 
nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica 435 
na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo 436 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, de uma Mútua de 437 
Assistência Profissional, e dá outras providências. c) Resolução do Confea n° 218, de 29 de 438 
junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da 439 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. d) Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 440 
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 441 
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Profissional, e dá outras providências. e) Resolução do Confea nº 1.050, de 13 de dezembro 442 
de 2013, altera o Art. 79 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre 443 
a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras 444 
providências. Considerando que foram apresentados os documentos necessários à análise do 445 
processo, conforme determina a Resolução nº 1.050/13, do Confea, comprovando a efetiva 446 
participação do profissional, quer sejam: I – formulário da ART devidamente preenchido; II 447 
– documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra 448 
ou prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as 449 
atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, 450 
livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou  documento equivalente; e, III – 451 
comprovante de pagamento do valor correspondente à análise de requerimento de 452 
regularização de obra ou serviço concluído; considerando que o profissional apresentou a 453 
nota fiscal dos serviços emitida para a empresa contratada Suporte em Serviços de 454 
Informática Ltda., em 12 de julho de 2016, ao longo da execução do serviço (15/05/2016 à 455 
15/08/2016); considerando que o Atestado de Capacidade Técnica, emitida pela proprietária 456 
Companhia Pernambucana de Saneamento atesta que o serviço foi executado em 457 
conformidade com o que foi anotado na ART no período  15/05/2016 à 15/08/2016, e foi 458 
assinado em 29/05/2019. 4. Conclusão: Após a análise da documentação apresentada e da 459 
legislação em vigor, e não encontrando evidências que tornem o requerente desmerecedor do 460 
pleito, sugerimos o deferimento da solicitação de Registro da Anotação de Responsabilidade 461 
Técnica. Por se tratar de uma solicitação de um engenheiro cartográfico, encaminhamos o 462 
presente processo para análise e decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 463 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE. Em 464 
sendo submetido à apreciação do plenário e, não havendo debate, o relatório foi 465 
encaminhado à votação e aprovado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos. Não 466 
houve abstenção. 4.9. Protocolo nº 200118573/2020. Requerente: Antonio Henrique 467 
Cardoso do Nascimento (CEAG). Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo 468 
em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do 469 
Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O 470 
Senhor Relator apresentou relatório com o seguinte teor: “Este Processo o qual fui 471 
designado para relatar, trata do pedido feito pelo profissional Engenheiro Agrônomo Antônio 472 
Henrique Cardoso do Nascimento graduado pela Universidade Federal do Tocantins e 473 
Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento pela Faculdade INESP, 474 
devidamente registrado e ativo neste CREA, onde solicita emissão de certidão que 475 
identifique suas atribuições para realizar serviços de determinação das coordenadas dos 476 
vértices definidores dos limites dos imóveis ao sistema geodésico brasileiro para efeito de 477 
cadastro de imóveis no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER;  478 
considerando que o profissional possui atribuição para se responsabilizar por 479 
georreferenciamento de imóveis rurais ao Incra, para efeito do Cadastro Nacional de 480 
Imóveis Rurais – CNIR; considerando que o SINTER foi instruído pelo Decreto nº 8.764, de 481 
10 de maio de 2016 e, com a instituição do SINTER, cada imóvel terá um código 482 
identificador único, geolocalizado e de abrangência nacional, com possibilidade de 483 
visualização das feições do território e dos polígonos de contorno de áreas; considerando 484 
que o cadastro junto ao SINTER será utilizado para cadastro de todos cadastro de todos os 485 
tipos de imóveis rurais e urbanos, diferentemente do CNIR que se restringe apenas a imóveis 486 
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rurais; considerando que, após análise da instrução técnica, é impossível entender que o 487 
SINTER se assemelha ao CNIR, o qual o profissional já possui habilitação; considerando 488 
que, de acordo com o quadro anexo da Decisão Normativa nº 104/2014, do Confea, o 489 
Engenheiro Agrônomo possui habilitação para atividade de topografia em solo urbano; 490 
considerando que não consta normativo do Confea dispondo sobre profissionais habilitados 491 
para atuar na área de georreferenciamento de imóveis urbanos; considerando que o Sistema 492 
Confea/Crea não possui modelo de certidão para cadastro no sistema SINTER; e, 493 
considerando que o Crea-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura e, 494 
conforme Art. 9º, do seu Regimento,  compete privativamente ao Plenário, XIX – apreciar, 495 
decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua Câmara 496 
Especializada. Diante do exposto e após análise da legislação vigente, sou de parecer 497 
favorável a expedição de certidão para realizar serviços de determinação das coordenadas 498 
dos vértices definidores dos limites dos imóveis ao sistema geodésico brasileiro para efeito 499 
do cadastro de imóveis no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – 500 
SINTER. O Relatório apresentado foi submetido à apreciação do Plenário e, posteriormente 501 
votado obtendo aprovação com 22 (vinte e dois) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro 502 
Francisco José Costa Araújo. 4.10. Protocolo nº 200126037/2020. Requerente: Ivan 503 
Dornelas Falcone de Melo. Assunto: Certidão de Acervo Técnico (Decisão do Plenário, 504 
tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, 505 
do Regimento do Crea-PE). Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O 506 
Senhor Relator fez o seguinte relato: “Este Processo o qual fui designado para relatar, trata 507 
de requerimento de solicitação de Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 2220502826/2019, 508 
do Profissional Ivan Dornelas Falcão, Engenheiro Cartografo. A solicitação foi indeferida 509 
pela Câmara Especializada de Agronomia, através da Decisão nº 007/2020–CEAG/PE, pois 510 
a documentação apresentada pelo profissional não atende ao tocante ao artigo 61-A da 511 
Resolução nº 1.025/2009 do Confea. Considerando que o atestado apresentado, objeto da 512 
CAT, faz referência ao serviço de Coordenação, contudo não relaciona as ARTs dos demais 513 
profissionais, sob sua responsabilidade e envolvidos no serviço, indo de encontro ao artigo 514 
citado anteriormente; considerando que o atestado apresentado não apresenta o Registro 515 
Nacional Profissional (RNP), conforme exigido na Resolução 1.025/2009; considerando que 516 
a ART apresentada, o período não condiz com o contrato indicado no processo; 517 
considerando que o profissional foi comunicado para sanar as pendências e até o presente 518 
não se manifestou, sou de parecer favorável ao indeferimento da emissão da CAT 519 
solicitada.” O Relatório apresentado foi submetido à apreciação do Plenário e, 520 
posteriormente votado obtendo aprovação com 20 (vinte) votos. Abstiveram-se de votar os 521 
Conselheiros Francisco José Costa Araújo, Hilda Wanderley Gomes e Rildo Remígio 522 
Florêncio. 4.11. Protocolo nº 200127408/2020. Requerente: Edijaelson Jerônimo da Silva 523 
(CEAG). Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de 524 
Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). 525 
Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor Relator apresentou 526 
relatório com o seguinte teor: “Este Processo o qual fui designado para relatar, trata do 527 
pedido feito pelo Profissional, o Engenheiro Agrônomo, Edijaelson Jerônimo da Silva, 528 
graduado pela Universidade Federal Rural de Sergipe e Especialização em 529 
Geoprocessamento e Georreferenciamento pela Universidade Candido Mendes, devidamente 530 
registrado e ativo neste CREA-PE, onde solicita a revisão de suas atribuições para realizar 531 
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serviços de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, para credenciamento junto ao INCRA. 532 
Considerando que o curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento, 533 
tem seu conteúdo curricular totalmente relacionado a possibilitar aos seus egressos a atuar 534 
na área de georreferenciamento de imóveis Rurais, como descreve a decisão plenária PL- 535 
2087/04 do Confea; considerando que o Crea-RJ, ao cadastrar o curso de especialização em 536 
Geoprocessamento e Georreferenciamento da Universidade Cândido Mendes, decidiu por 537 
conferir as seguintes atribuições: artigo 6º da Resolução nº 218/73 do Confea, restrita as 538 
atividades de supervisão (item 1), estudo e planejamento (Item 2) e condução de trabalho 539 
técnico (Item 14) desta Resolução, referentes a levantamentos topográficos; considerando 540 
que no CREA-PE não possui instalada a Câmara Especializada de Agrimensura, Art. 9ª 541 
compete privativamente ao Plenário, XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à 542 
modalidade profissional que não possua Câmara Especializada. Diante do exposto e após 543 
análise da legislação vigente, sou de parecer favorável que o profissional tenha como 544 
atribuição o Georreferenciamento de imóveis rurais, com a utilização do Modelo 1 constante 545 
na PL- 0745/07, para a emissão da certidão.” Submetido à apreciação e à votação, o relatório 546 
foi aprovado com 21 (vinte e um) votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros: 547 
Francisco José Costa Araújo e Magda Simone Leite Pereira Cruz. 4.12. Protocolo nº 548 
200126418/2020. Requerente: Yvna Nascimento Paes da Costa. Assunto: Recurso ao 549 
Plenário em desfavor da Decisão nº 048/2019-CEEST que indeferiu a solicitação de 550 
Anotação de Curso. Relator: Conselheiro Francisco Rogério Carvalho de Souza. O Senhor 551 
Relator fez o relato seguinte: “Este Processo o qual fui designado para relatar, trata de 552 
requerimento de anotação do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do 553 
Trabalho, realizado pelo Centro Universitário Maurício de Nassau. Após o processo passar 554 
na Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, que teve parecer pelo 555 
indeferimento, através da Decisão nº 048/2019-CEEST/PE, a Profissional Yvna Nascimento 556 
Paes Costa, engenheira Ambiental, entrou com recurso para esse plenário, alegando não ter 557 
juntado toda a documentação, como a declaração de conclusão do Curso. Após análise da 558 
documentação, verificamos que nenhum fato novo foi juntado ao processo, para que 559 
mudasse a decisão já emitida, ou seja, o curso de Especialização em Segurança do Trabalho, 560 
foi realizado no período de 23/11/2013 a 22/11/2015, sendo antes da conclusão do Curso de 561 
Graduação em Engenharia Ambiental, que foi na data de 30/10/2015, contrariando, portanto, 562 
a Decisão Plenária do Confea Nº PL-1185/2015. Dessa forma, recomendo o indeferimento 563 
de anotação do curso.” Posto para apreciação do plenário e, não havendo manifestação, o 564 
relatório foi encaminhado à votação e aprovado com 20 (vinte) votos. Abstiveram-se de 565 
votar os Conselheiros: Francisco José Costa Araújo, Rildo Remígio Florêncio e Roberto 566 
Lemos Muniz. 4.13. Auto de Infração nº. 9900017184/2016 (CEEC). Autuado: Roberto 567 
Simas Júnior. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66 – Falta de Placa.              568 
Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato: 569 
“Este processo trata do Auto de Infração no 9900017184/2016, lavrado pelo Crea-PE em 570 
desfavor do Engenheiro Roberto Simas Júnior, RNP no 1.808.018.680, decorrência da 571 
ausência da placa de construção na obra na Rua Severino Pereira, 402, Salgadinho, Olinda-572 
PE, infringindo o artigo 16, da Lei Federal no 5.194/1966. Em 12/07/2016, a Divisão de 573 
Fiscalização do Crea-PE encaminhou o Auto de Infração citado, via Correios, para o 574 
Engenheiro Civil Roberto Simas Júnior, tendo o mesmo recebido a correspondência no dia 575 
18/07/2016. Em 24/07/2017, a Câmara Especializada de Engenharia Civil decidiu pela 576 
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manutenção da penalidade aplicada no auto de infração, em conformidade com o Artigo 73, 577 
da Lei Federal no 5.194/1966, o julgado à revelia, porque não houve regularização da 578 
infração ou apresentação de defesa. Na sequência, o Crea-PE comunicou ao Engenheiro 579 
Roberto Simas Júnior a decisão da CEEC, encaminhando o Oficio no 555/2017-SECOF, 580 
datado de 08/08/2017. Em 16/08/2017, o Engenheiro Civil Roberto Simas Júnior apresentou 581 
defesa, declarando que não é autor ou co-autor do projeto de construção, nem responsável 582 
pela execução, tendo anexado a ART PE 012175604/2006. Diante do acima exposto, 583 
sugerimos ao Plenário deste Conselho o cancelamento do Auto de Infração no 584 
9900017184/2016, em vista que a ART PE 0121756/2006, demonstra que a responsabilidade 585 
técnica do Engenheiro Simas Júnior se limitou ao parecer de estabilidade e habitabilidade do 586 
empreendimento”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 21 (vinte e um) votos. 587 
Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 4.14. 588 
Auto de Infração nº. 9900017864/2016 (CEEMMQ). Autuado : Francisco José Alves 589 
Lima. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 16, da Lei 5.194/66 – Falta de Placa. Relator: 590 
Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Este 591 
processo trata do Auto de Infração nº 9900017864/2016, lavrado pelo Crea-PE em 592 
24/08/2016 desfavor do Engenheiro Francisco José Alves Lima, RNP no 1.806.322.862, em 593 
decorrência da ausência da placa de construção na obra na do Edifício Jardins, na Rua Dona 594 
Rita de Souza, 119, Casa Forte, Recife-PE, infringindo o artigo 16, da Lei Federal no 595 
5.194/1966. Em 26/08/2016, a Divisão de Fiscalização do Crea-PE encaminhou o Auto de 596 
Infração citado, via Correios, para o Engenheiro Mecânico Francisco José Alves Lima, tendo 597 
o mesmo recebido a correspondência no dia 08/09/2016. Em 01/02/2017, a Câmara 598 
Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e Química decidiu pela manutenção da 599 
penalidade aplicada no auto de infração, em conformidade com o Artigo 73, da Lei Federal 600 
no 5.194/1966, julgado à revelia pela câmara, porque não houve regularização da infração 601 
ou apresentação de defesa. Em 29/03/2017, o Engenheiro Mecânico Francisco José Alves 602 
Lima solicitou o cancelamento do Auto de Infração em tela, declarando não ter executado o 603 
projeto das Proteções Coletivas das Escavações do Edifício Jardins, em Casa Forte, tendo 604 
em vista que foi substituído pelo Engenheiro Civil Paulo Gilberto Cordeiro, Crea PE-20.017. 605 
Diante do acima exposto, sugerimos ao Plenário deste Conselho o cancelamento do Auto de 606 
Infração nº 9900017864/2016, uma vez que a ART PE 20160058447 do Engenheiro 607 
Mecânico Francisco José Alves Lima foi substituída pela ART PE20109394295, do 608 
Engenheiro Civil Paulo Gilberto Cordeiro, tendo em vista esta última sido registrada em 609 
19/04/2016, portanto, data anterior à lavratura do Auto.” Submetido à votação, o relatório foi 610 
aprovado com 21 (vinte e um) votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro José 611 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 4.15. Auto de Infração nº. 10382/2016 (CEEC). 612 
Autuado: José dos Santos Barreto. Assunto: Recurso - Infração à alínea “a” do Art. 6º, da 613 
Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor 614 
Relator fez o seguinte relato: “Em 19/04/2016, a Divisão de Fiscalização do Crea-PE lavrou 615 
o Auto de infração n° 10382/2016, em desfavor do Sr. José dos Santos Barreto, CPF 616 
897.115.134-04, pela execução de atividades técnicas privativas de profissionais fiscalizados 617 
pelo Sistema Confea/Crea, infringindo a Alínea "a", do Artigo 6º, da Lei Federal nº 618 
5.194/1966. A multa aplicada foi de R$ 1.965,45, conforme a alínea "d", Artigo 73, da Lei 619 
Federal nº.5.194/66. O auto de infração foi lavrado na Rua Manoel Caríos de Mendonça, 620 
117, Centro, em Goiana-PE. A obra estava paralisada, sem a documentação e, no local, havia 621 
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uma placa informando sobre um projeto estrutural, hidrosanitário, elétrico, arquitetônico, de 622 
paisagismo e ambientação, com o nome da Arquiteta Adriana Pinago. Em 19/04/2016, o 623 
Auto de Infração nº 10382/2016 foi remetido pelos Correios para o Sr. José dos Santos 624 
Barreto, tendo o mesmo recebido à correspondência em 18/05/2016. Em 27/06/2016, o 625 
processo foi encaminhado à Câmara Especializada de Engenharia Civil -CEEC, em 626 
conformidade com o disposto no Artigo 20, da Resolução nº 1.008/2004, do Confea, e alínea 627 
"d" da Lei Federal nº 5.194/1966. Em 29/06/2016 o processo foi julgado à revelia, por falta 628 
de regularização da infração ou apresentação de defesa. Em 18/07/2016, O Setor de Controle 629 
da Fiscalização do Crea-PE notificou o Sr. José dos Santos Barreto, mediante o oficio nº 630 
10.871/2016-SECOF, datado de 18/07/2016, sobre o julgamento do processo à revelia e o 631 
pagamento de uma multa no valor de R$ 1.965,45 (um mil, novecentos e sessenta e cinco 632 
reais e quarenta e cinco centavos), no prazo máximo de 60 dias, a partir do recebimento da 633 
correspondência. Em 04/08/2016, o autuado apresentou defesa, contratando o Engenheiro 634 
Civil Alfredo Manoel do Espírito Santo Neto, RNP 180235961-3 como responsável técnico 635 
pelos projetos e execução da obra, registrando a ART PE20160044083, no dia 02/06/16. Em 636 
24/08/2017, a Divisão de Fiscalização encaminhou o processo para a Assessoria Técnica, em 637 
obediência a Decisão Plenária do Crea-PE nº 64/2006. Finalizando, sugerimos ao Plenário 638 
deste Conselho a manutenção da multa aplicada pelo valor mínimo, com juros e correção 639 
monetária, tendo em vista que a ART que regularizou a obra estava com a data posterior 640 
(02/06/2016) ao auto de infração (19/04/2016).” Submetido à votação, o relatório foi 641 
aprovado com 19 (dezenove) votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros José 642 
Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti e Magda Simone Leite Pereira Cruz. 4.16. Auto de 643 
Infração nº. 9900017785/2016 (CEEC). Autuado: Colaritinga Empreendimentos 644 
Imobiliários Ltda. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. 645 
Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato: 646 
“Este processo trata do Auto de Infração nº 99000177&5/2016, lavrado pelo Crea-PE, no dia 647 
19/08/2016, em desfavor da Empresa Co1aritinga Empreendimentos Imobiliários Ltda., 648 
CNPJ 19.704.193/0001-90, com sede na Rua Evaristo da Veiga, 217, em Casa Amarela, 649 
Recife-PE, por motivo de infringência a Alínea "a", do Artigo 6º, da Lei Federal n° 650 
5.194/1966, e sujeitando-se a penalidade R$ 5.896,34. O auto de infração foi lavrado na 651 
Rodovia Margem da PE-l60, Fazenda Lagoa da Pedra, s/n, Sentido Santa Cruz do 652 
Capibaribe. Pão de Açúcar, Taquaritinga do Norte-PE, onde a Empresa Colaritinga 653 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. estava implantando um loteamento, denominado Luar 654 
do Norte, composto de 1.056 lotes, com área total de 32,28 hectares. A fiscalização 655 
identificou in loco a execução de serviços de pavimentação com uso de paralelepípedos, 656 
conforme denotam as fotos apensas ao processo. O Crea-PE concedeu um prazo de 10 (dez) 657 
dias para regularização da infração, como apresentar a ART correspondente a atividade 658 
técnica desenvolvida, efetuar o pagamento da multa ou apresentar a defesa. O aviso de 659 
recebimento sucedeu em 02/09/2016. No dia 01/02/2017, a Câmara Especializada de 660 
Engenharia Civil julgou o processo à revelia, por falta de regularização ou defesa. Em 661 
24/07/17, foi emitido o oficio nº 00431/2017 - SECOF, dando o prazo de 60 dias para 662 
regularização da infração, pagamento da multa ou recurso junto ao Plenário do Conselho. O 663 
aviso de recebimento ocorreu em 11/08/2017. Em 27/12/2017, o processo foi encaminhado 664 
pela Divisão de Fiscalização para inscrição na Dívida Ativa. Em, 25/04/2018, o auto de 665 
infração foi inscrito na Dívida Ativa. A empresa tomou conhecimento do fato no dia 666 
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07/05/2018. Em 23/05/2018, a autuada, fora do prazo apresentou defesa, anexando a ART 667 
PE20170178958 da obra/serviço. Enfim, considerando que ART PE20170178958 atende as 668 
exigências do Auto de Infração n° 9900017785/2016, recomendamos ao Plenário deste 669 
Conselho a manutenção da multa aplicada, com juros e correção monetária, a partir de 670 
19/08/2016, tendo em vista que a infração foi regularizada após a lavratura do auto e a 671 
defesa foi realizada fora do prazo.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado com 19 672 
(dezenove) votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira 673 
Cavalcanti. 4.17. Auto de Infração nº. 9900016626/2016 (CEEC). Autuado: José Milton 674 
Alves da Silva. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. 675 
Relator: Conselheiro José Carlos da Silva Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato: 676 
“Este processo trata de Auto de infração nº 99000l6626/2016, lavrado pelo Crea-PE, em 677 
desfavor da pessoa física leiga Sr. José Milton Alves da Silva, CPF 194.895.364-15, que, no 678 
dia 20/05/2016, foi autuado por exercício ilegal da profissão de engenheiro, infringindo a 679 
Alínea "a", do Artigo 6°, da Lei Federal nº 5.194/1966. A Fiscalização do Crea-PE foi 680 
realizada na Rua 15 de Novembro, nº 638, Centro, no Município de Condado-PE, onde uma 681 
obra residencial, em dois pavimentos, foi encontrada em construção, no dia 20/05/2016, sem 682 
o acompanhamento de um profissional habilitado. O Resumo do Processo Fiscal (folha 8) 683 
mostra que a notificação do Auto de Infração nº 9900016626/2016 foi enviada para os 684 
Correios no dia 0l/06/2016 e que a correspondência foi entregue no dia 29/06/2016. Todavia, 685 
não existe no processo nenhum documento que comprove que a notificação tenha sido 686 
entregue no endereço do autuado. Em 03/08/2016 a Câmara Especializada de Engenharia 687 
Civil julgou este processo à revelia, por falta de regularização ou defesa. Em seguida, a 688 
Fiscalização do Crea-PE, mediante o oficio nº 11.006/2016-SECOF, concedeu um prazo de 689 
60 dias para regularização ou entrar com recurso, tendo esta correspondência sido recebida 690 
em 21/10/2016. Em 09/12/2016, o autuado entrou com recuso junto a este Conselho, 691 
declarando que não recebeu o Auto de Infração 9900016626/2016 citado no oficio nº 692 
1l.006/2016-SECOF, datado de 07/10/2016, e que não possuía imóveis no Município de 693 
Condado-PE, tendo anexado uma declaração fenecida pela prefeitura local. Enfim, 694 
sugerimos ao Plenário a manutenção da multa aplicada no valor de RS 1.965,4S (um mil, 695 
novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de juros e 696 
correção monetária, a partir de 21/10/2016, data em que o autuado tomou conhecimento do 697 
auto de infração através do recebimento do oficio nº 11.006/2016-SECOF”. Submetido à 698 
votação, o relatório foi aprovado com 20 (vinte) votos. Houve 01 (uma) abstenção do 699 
Conselheiro José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti. 4.18. Auto de Infração nº. 700 
9900026141/2018 (CEEC). Autuado: Gustavo dos Santos Brandão. Assunto: Recurso - à 701 
alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Carlos da Silva 702 
Oliveira. O Senhor Relator fez o seguinte relato: “Em 2l/03/2018 a Fiscalização do Crea-703 
PE lavrou o Auto de infração nº 9900026141/2018, protocolado neste Regional sob o nº 704 
200.076.903/2018, ocasião em que o Sr. Gustavo dos Santos Brandão, CPF 026392.244-84, 705 
foi autuado por exercício ilegal da profissão, infringindo a Alínea a, do Artigo 6º, da Lei 706 
Federal n° 5.194/1966. O auto de infração foi lavrado na Rua Diogo Álvares, n° 164. Torre, 707 
Recife-PE, onde uma habitação estava em construção, conforme as fotos apensas ao 708 
processo. A fiscalização do Crea-PE verificou que a ART PE20130245913 cobria 709 
parcialmente os serviços técnicos, faltando a indicação de um responsável para o cálculo 710 
estrutural, instalações hidrosanitárias, arquitetura da edificação, demolição e o plano de 711 
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gerenciamento de resíduos sólidos. Em 31/07/2018, o processo foi encaminhado para a 712 
Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, em conformidade com o Artigo 20, da 713 
Resolução nº 1.008/2004, do Confea e a alínea d, do Artigo 34, da Lei Federal nº 5.194/66, 714 
tendo o auto de infração sido julgado procedente, em 22/08/2018, por falta de regularização 715 
ou apresentação de defesa. Em 03/09/2018, a Fiscalização do Crea-PE, mediante o ofício nº 716 
0859/2018 informou ao Sr. Gustavo dos Santos Brandão que a processo foi julgado à 717 
revelia. Em seguida, o Crea-PE concedeu, a partir de 05/07/2018, um prazo de 60 dias para 718 
regularização das obras/serviços que faltavam ou apresentação de defesa junto ao Plenário 719 
deste Conselho. Em 01/10/2018, o Sr. Gustavo dos Santos Brandão solicitou o cancelamento 720 
do Auto de Infração nº 9.900026141/2018, conforme o protocolo n° 200.090.898-2018, 721 
justificando que as ARTs PE20180241l47 e PE20180245918 atendem as exigências do Crea-722 
PE. Em 03/10/2018, o Controle da Fiscalização encaminhou o processo para a Assessoria 723 
Técnica deste Regional, em obediência a Decisão Plenária do Crea-PE nº 64/2006. Diante 724 
do acima exposto, sugerimos ao Plenário deste Conselho o cancelamento da multa aplicada, 725 
tendo em vista a constatação de regularidade do empreendimento por meios das ART's 726 
PE20l80247147 e PE20l80245918, as quais atendem as exigências do auto de infração e que 727 
foram registradas antes do início da obra.”. Submetido à votação, o relatório foi aprovado 728 
com 19 (dezenove) votos. Houve 02 (duas) abstenções dos Conselheiros José Rodolfo 729 
Rangel Moreira Cavalcanti e Magda Simone Leite Pereira Cruz. Em seguida, o Senhor 730 
Presidente informou que os itens 4.7 ao 4.10 serão retirados de pauta, em virtude da 731 
ausência do relator. Auto de Infração nº. 10828/2013 (CEEE). Autuado: João Severino 732 
Xavier da Silva – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. 733 
Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; Auto de Infração nº. 734 
9900018130/2016 (CEEC). Autuado: OT Engenharia, Consultoria e Empreendimentos 735 
Ltda. – ME. Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: 736 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela; Auto de Infração nº. 10239/2013 737 
(CEEMMQ).  Autuado : Carlos Adriano da Silva Refrigeração – ME. Assunto: Recurso - 738 
Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira 739 
Vilela; Auto de Infração nº. 12334/2012 (CEGM). Autuado: SM Florentino Gesso (Gesso 740 
Progresso). Assunto: Recurso - Art. 59, da Lei 5.194/66, Falta de Registro. Relator: 741 
Conselheiro Rômulo Fernando Teixeira Vilela. 4.23. Auto de Infração nº. 10422/2016 742 
(CEEC). Autuado: Paulo Antônio Gabardo de Andrade. Assunto: Recurso à alínea “a” do 743 
Art. 6º, da Lei 5.194/66, Inabilitado. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito 744 
Cavalcanti. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório e voto: “O presente processo 745 
refere-se à exercício ilegalmente da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro 746 
agrônomo, referente a atividade técnica desenvolvida, infringindo, desta forma, o artigo Art. 747 
6º alínea “a”, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 1. Fundamentação Legal: 748 
1.1. Lei Federal nº 6.496 de dezembro de 1977. Art. 1º- Todo contrato, escrito ou verbal, 749 
para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 750 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 751 
Técnica" (ART). 1.2 - Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o 752 
exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; 753 
Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo: a) 754 
a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, 755 
reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos 756 
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Regionais: b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 757 
discriminadas em seu registro; c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, 758 
organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos 759 
trabalhos delas; d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade; e) a 760 
firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições 761 
reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com 762 
infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8ºdesta Lei. 1.3 - Resolução do Confea 763 
nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, 764 
instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades; 1.4 - 765 
Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de 766 
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; 1.6 - 767 
Resolução 1.008/04, do Confea: parágrafo terceiro, inciso V, do Art. 43: “Art. 43. As multas 768 
serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da 769 
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os 770 
antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova 771 
reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; 772 
IV – as consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – 773 
regularização da falta cometida. § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias 774 
julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de 775 
valores art. 47. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: I - 776 
impedimento ou suspeição reconhecida de membro da câmara especializada, do Plenário do 777 
Crea ou do Plenário do Confea, quando da instrução ou do julgamento do processo; II - 778 
ilegitimidade de parte; III – falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do 779 
empreendimento observadas no auto de infração; IV - falhas na descrição dos fatos 780 
observados no auto de infração, que devido à insuficiência de dados, impossibilita a 781 
delimitação do objeto da controvérsia e a plenitude da defesa; V – falta de correspondência 782 
entre o dispositivo legal infringido e os fatos descritos no auto de infração; VI – falta de 783 
fundamentação das decisões da câmara especializada, do Plenário do Crea e do Plenário do 784 
Confea que apliquem penalidades às pessoas físicas ou jurídicas; 2. Histórico.  3. 785 
Considerações: considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do 786 
exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 787 
Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; considerando as exigências contidas na Lei 788 
Federal 6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo Contrato, escrito ou verbal, 789 
para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 790 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 791 
Técnica”; considerando que o Auto de Infração n°9900028357-/2018 (Folhas 2 a 7/14), foi 792 
lavrado em 03/08/2018 por infringência da alínea “a” ao artigo 6° da Lei n/5.194, de 1966. 793 
Considerando que em 29/08/2018 O Sr. José Edmar Oliveira Barbosa, apresentou em sua 794 
defesa a regularização do Auto com substituição da ART N° PE20180266794 pela 795 
PE20180302961, onde foi pago em 04/09/2018. (Folhas 10A e 10B), regularizou após a 796 
lavratura do auto. O AR foi enviado em 24/08/2018 e recebido em 29/08/2018 (Folha 797 
11/14). 4. Conclusão: Considerando que após análise do processo e da legislação pertinente, 798 
expressamos: Que o Auto de Infração n°9900028357-/2018 (Folhas 1 a 7/14), foi lavrado em 799 
03/08/2018 por infringência da alínea “a” ao artigo 6° da Lei n/5.194, de 1966. Que em 800 
06/09/2018 O Sr. José Edmar Oliveira Barbosa, apresentou em sua defesa a regularização do 801 
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Auto com substituição da ART N° PE20180266794 pela PE20180302961, onde foi pago em 802 
04/09/2018 regularizou após a lavratura do auto. Diante do exposto, somos do parecer pela 803 
manutenção da multa aplicada, com as devidas correções monetárias pertinentes, uma vez 804 
que a regularização da falta cometida se deu após a lavratura do auto. No entanto, conforme 805 
preceitua o parágrafo terceiro do Art. 43, da Resolução 1.008/04, é facultada a redução de 806 
multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo 807 
(nesse caso, o fato atenuante mencionado no inciso V – regularização da falta cometida), 808 
respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica, somos do parecer 809 
pela manutenção da cobrança do valor mínimo regulamentar. Submetido à apreciação e 810 
posterior votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade com 21 (vinte e um) votos. Não 811 
houve abstenção. 4.24. Auto de Infração nº. 9900028357/2018 (CEEC). Autuado: José 812 
Edmar Oliveira Barbosa. Assunto: Recurso - à alínea “a” do Art. 6º, da Lei 5.194/66, 813 
Inabilitado. Relator: Conselheiro José Wellington de Brito Cavalcanti. O Senhor Relator fez 814 
o seguinte relato: “O presente processo refere-se exercício ilegalmente a profissão de 815 
engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, referente à atividade técnica desenvolvida, 816 
infringindo, desta forma, o artigo Art. 6º alínea “a”, Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro 817 
de 1966. 1. Fundamentação Legal: 1.1 - Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 818 
que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 819 
providências; Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro 820 
agrônomo: a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 821 
privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos 822 
Conselhos Regionais: b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às 823 
atribuições discriminadas em seu registro; c) o profissional que emprestar seu nome a 824 
pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e  serviços sem sua real 825 
participação nos trabalhos delas; d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue 826 
em atividade; e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, 827 
exercer atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da 828 
Agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8ºdesta Lei. 1.2 - Lei 829 
Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de 830 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 831 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 832 
Profissional, e dá outras providências; 1.3 - Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de 833 
dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para Instauração, instrução e 834 
julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades; 1.4 - Resolução do Confea 835 
nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade 836 
Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; Considerando o disposto 837 
no Art. 4º e seu parágrafo primeiro, da Resolução 1.025/09, do Confea: “Art. 4º O registro 838 
da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o recolhimento do 839 
valor correspondente. § 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da 840 
ART ensejará as sanções legais cabíveis.” Considerando o disposto no parágrafo terceiro, 841 
bem como no inciso V, do Art. 43 da Resolução 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas 842 
serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da 843 
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os 844 
antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova 845 
reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; 846 
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IV – as consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – 847 
regularização da falta cometida. § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias 848 
julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de 849 
valores. Considerando o disposto da Resolução 1.008/09/2004, do Confea: art. 47. A 850 
nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: I - impedimento ou suspeição 851 
reconhecida de membro da câmara especializada, do Plenário do Crea ou do Plenário do 852 
Confea, quando da instrução ou do julgamento do processo; II - ilegitimidade de parte; III – 853 
falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento, observadas 854 
no auto de infração; IV - falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração, que 855 
devido à insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a 856 
plenitude da defesa; V – falta de correspondência entre o dispositivo legal infringido e os 857 
fatos descritos no auto de infração; VI – falta de fundamentação das decisões da câmara 858 
especializada, do Plenário do Crea e do Plenário do Confea que apliquem penalidades às 859 
pessoas físicas ou jurídicas; 2. Histórico: Este documento encontra-se registrado no 860 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Protocolo nº 861 
200035833/2016, emitido em 27/04/2016. Documento do Protocolo 4/4 (Vinculado ao passo 862 
7), anexado. 3. Considerações: Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a 863 
fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 864 
no Estado de Pernambuco, conforme legislação; considerando que foi lavrado o Auto de 865 
Infração nº Al_104222016 com base da alínea “a” ao artigo 6° da Lei n/5.194/1966; 866 
considerando que em 27/04/2016, foi lavrado o auto em questão em desfavor do Arquiteto 867 
Paulo Antônio Gabardo de Andrade. Considerando que foi julgado à revelia em 07/06/2016; 868 
considerando que foi inscrito na dívida ativa em 13/09/2016; considerando que em 869 
01/03/2018, o Arquiteto Paulo Antônio Gabardo de Andrade entrou com defesa 870 
apresentando RRT Simples do CAU/BR Nº 0000004028566 e ART PE0120539032016, 871 
ambas registradas com datas anteriores a lavratura do auto em questão. 4. Conclusão: 872 
Considerando que após análise do processo e da legislação pertinente, expressamos: O Auto 873 
de Infração 104222016 foi lavrado em 27/04/2016 (folhas 1 a 2), por infringência Lei 874 
Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme: “Art. 6º- Exerce ilegalmente a 875 
profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo” alínea “a”, “a pessoa física ou 876 
jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos 877 
profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais”. 878 
Considerando que em 01/03/2018, o Arquiteto Paulo Antônio Gabardo de Andrade entrou 879 
com defesa apresentando RRT Simples do CAU/BR Nº 0000004028566, onde é responsável 880 
pelo projeto arquitetônico e ART Nº 0120539032016, que é responsável técnico por todas as 881 
Etapas da Obra, ambas registradas com datas anteriores a lavratura do auto em questão. 882 
Considerando que o fiscal deveria ter avaliado que o serviço de demolição e PGRS, é de 883 
responsabilidade do engenheiro responsável e não do proprietário da obra. Somos do parecer 884 
favorável ao cancelamento do Auto de Infração 104222016. Diante do exposto, 885 
encaminhamos a esta PLENÁRIA, para análise e julgamento da Nulidade deste Auto, 886 
conforme disposto no Art. 47 (III – falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço 887 
ou do empreendimento, observadas no auto de infração;) da Resolução nº 1.008/04, do 888 
Confea. Neste momento, em virtude do avançado da hora, a reunião foi encerrada ficando os 889 
processos pendente a serem pautados para a próxima sessão ordinária. O Senhor Presidente 890 
agradeceu a presença de todos e às 21 horas, do dia dezenove de fevereiro do ano de dois 891 
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mil e vinte, ficou prejudicada de continuidade a Sessão Plenária Ordinária nº. 1.881. Para 892 
registro, informo que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e 893 
assinada por mim, ________________________________ Engenheiro Florestal 894 
EMANUEL ARAÚJO SILVA – 1º Diretor Administrativo e pelo Presidente, 895 
_____________________________ Engenheiro Civil EVANDRO DE ALENCAR 896 
CARVALHO, a fim de produzir seus efeitos legais. 897 


