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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator pela manutenção do auto de 
infração e cobrança da multa aplicada, com as devidas correções monetárias 
do auto de infração em desfavor da pessoa física Hélio Faustino de 
Albuquerque, por infringência ao art. 16 da Lei Federal nº 5.194/66.  
 
 

                                             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 08 de janeiro de 2020, em Sessão Extraordinária, 
apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Burguivol Alves de Souza, recomendando a 
manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, com as devidas correções monetárias; 
considerando que o processo nº 10089/2016, trata de Auto de Infração, que tem como objeto “execução 
de obras de construção de prédio residencial (térreo e dois pavimentos superiores) sem placa de 
identificação contendo nome do autor e/ou coautores do projeto e dos responsáveis pela sua execução”; 
considerando as exigências contidas na Lei Federal nº 5.194/1966, no seu artigo 16 que diz que: 
“Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a 
colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores 
do projeto, em todos os seus aspectos técnico e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução 
dos trabalhos”; considerando que, em 29/02/2016, houve comprovação pelo agente de fiscalização de que 
os serviços estavam sendo executados sem a placa de identificação, o que caracterizaria a infringência do 
art. 16 da Lei Federal nº 5.194/1966, descrito anteriormente; considerando, entretanto que o profissional, 
em sua defesa apresentada em 21/06/2017, após julgamento à revelia, não comprovou que havia uma 
placa de identificação na obra, DECIDIU, por maioria, aprovar com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 1 
(um) voto contrário, o relatório e voto do relator, pela manutenção do auto de infração e cobrança da 
multa aplicada, com as devidas correções monetárias do auto de infração supracitado, em desfavor da 
pessoa física Hélio Faustino de Albuquerque, por infringência ao art. 16 da Lei Federal nº 5.194/66. 
Presidiu a sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram os 
seguintes conselheiros: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Alexandre Valença Guimarães, Bruno 
Marinho Calado, Burguivol Alves de Souza, Edmundo Joaquim de Andrade, Everdelina Roberta Araújo 
de Meneses, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Hilda Wanderley Gomes, Jarbas Morant Vieira, Jorge 
Roberto Oliveira da Paixão, José Wellington de Brito Cavalcanti, Kleber Rocha Ferreira Santos, Nilson 
Jorge Pimentel Galvão Filho, Nilson Oliveira de Almeida, Roberto Lemos Muniz e Walquir da Silva 
Fernandes. Votou contrariamente o conselheiro Clóvis Arruda d’Anunciação. Não houve abstenções.  

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 
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