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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator pela manutenção do auto de 
infração e cobrança da multa aplicada, em seu valor mínimo, em desfavor da 
pessoa física João José Asfura Nassar, por infringência ao art. 1º da Lei 
Federal nº 6.496/1977.  
 
 

                                              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, o qual recomenda a 
manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada em seu valor mínimo, observando o que 
preconiza o parágrafo 3º, do art. 43, e do inciso V, da Resolução nº 1.008/2004, do Confea, que faculta a 
redução da multa, pela sua regularização a posteriori; considerando que o processo AI 10405.2013, trata 
de Auto de Infração, que tem como objeto “não registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART, correspondente a reponsabilidade técnica referente AP suporte das cargas técnicas das cargas de 
gruas”; 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, em 23/05/2013, 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 nº 6.496/1977, descrito anteriormente; 
considerando que somente após a lavratura do auto, foi efetivado registro de uma ART, sob o nº 
138454102013, em 07/10/2013, indo de encontro com o disposto no art. 28 da Resolução nº 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, por unanimidade, aprovar com 17 (dezessete) votos favoráveis o 
relatório e voto do relator, pela manutenção do auto de infração e cobrança da multa aplicada, em seu 
valor mínimo, em desfavor da pessoa física João José Asfura Nassar, por infringência ao art. 1º da Lei 
Federal nº 6.496/1977. 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, Clóvis Arruda d’Anunciação, 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. Não houve votos contrários ou abstenções.  

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 
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