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EMENTA: Rejeita o relatório e voto do relator, que indicava a manutenção 
da multa aplicada, deferindo assim, o cancelamento do auto de infração em 
desfavor da pessoa jurídica Ulisses de Oliveira Vieira Eireli – ME, por 
infringência ao art. 1º da Lei Federal nº 6.496/77, em virtude de sua 
improcedência.  
 
 

                                              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 da multa aplicada, observando que a ART deve acompanhar o Contrato estabelecido entre as 
partes, seja o serviço executado ou não; considerando que o processo AI 9900021763/2017, trata de Auto 
de Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
correspondente a prestação de serviço de Construção de chafarizes na zona rural do município de Exu”; 
considerando as exigências contidas na Lei Federal nº 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 o Auto de Infração foi registrado após análise de um contrato de nº 
210/2017, através de uma visita a sede da Prefeitura Municipal de Exu, numa de fiscalização dirigida, em 
05/06/2017; considerando que, na sua defesa, a empresa informou que as obras objeto do contrato 
210/2017 não foram executadas, fato constado pelo agente de fiscalização do Crea PE; e, considerando 
por fim, ampla discussão acerca do assunto, DECIDIU, por maioria, com 03 (três) votos favoráveis 
contra 14 (catorze) votos contrários, rejeitar, o relato apresentado que indicava a manutenção da 
multa aplicada, deferindo assim, o cancelamento do auto de infração em desfavor da pessoa 
jurídica Ulisses de Oliveira Vieira Eireli – ME, por infringência ao art. 1º da Lei Federal nº 
6.496/77, em virtude de sua improcedência. Votaram os seguintes conselheiros: Burguivol Alves de 
Souza, Edmundo Joaquim de Andrade e Jarbas Morant Vieira. Votaram contrariamente os 
conselheiros: Antônio da Cunha Cavalcanti Neto, Alexandre Valença Guimarães, Bruno Marinho 
Calado, Clóvis Arruda d’Anunciação, Everdelina Roberta Araújo de Meneses, Francisco Rogério de 
Carvalho Souza, Hilda Wanderley Gomes, 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. Não houve votos contrários ou 
abstenções.  

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
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