
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL 

Av. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife-PE – CEP: 5202-000 – Tel: (81) 3423-4383 – Fax: (81)  3423-8480 
Home page: www.creape.org.br  e-mail: apoio@creape.org.br  

 
 

 
EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator pelo arquivamento do auto de 
infração, tendo em vista que o processo apresenta vício do ato processual, ao não 
descrever quais atividades a autuada estava desempenhando no momento da 
autuação, bem como em virtude de sua quitação, em desfavor da pessoa física 
Iurika Maria Ribeiro de Albuquerque, por infringência ao art. 55 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 José Wellington de Brito Cavalcanti, o qual recomenda o arquivamento do auto de 
infração, tendo em vista que o processo apresenta vício do ato processual, ao não descrever quais atividades a 
autuada estava desempenhando no momento da autuação, bem como em virtude de sua quitação; considerando 
que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao 
Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal nº 5.194/66; considerando que no Auto 
de Infração não consta de forma precisa a identificação das atividades que são desempenhadas pela autuada em 
desacordo com a legislação pertinente à matéria; considerando que foi consignado apenas, de forma genérica, 
que a profissional se encontrava em plena atividade sem possuir registro no Crea/PE, nem mesmo restou 
destacado quais as atividades fiscalizáveis pelo Sistema Confea/Crea que a autuada estaria realizando; 
considerando que a defesa da autuada alegou, dentre outras coisas, que o processo apresenta vício do ato 
processual, ao não descrever quais atividades a autuada estava desempenhando no momento da autuação; 
considerando o disposto nos incisos IV e V, artigo 11, da Resolução nº 1.008/2004, do Confea; considerando 
que o Auto de Infração 9900021062/2017 apresenta vícios do ato processual, ao não atender ao que preceitua 
os incisos IV e V, do Art. 11, da citada resolução; considerando que o auto de infração deve descrever os fatos 
com suficiente especificidade, uma vez que o processo com instauração imprecisa quanto à qualificação do fato 
e sua ocorrência, no tempo e no espaço, leva a sua nulidade; e considerando, por fim, que o auto foi pago,  
DECIDIU, por unanimidade, aprovar com 17 (dezessete) votos favoráveis o relatório e voto do relator, pelo 
arquivamento do auto de infração, tendo em vista que o processo apresenta vício do ato processual, ao não 
descrever quais atividades a autuada estava desempenhando no momento da autuação, bem como em 
virtude de sua quitação, em desfavor da pessoa física Iurika Maria Ribeiro de Albuquerque, por 
infringência ao art. 55 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, 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. 
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