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EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator pelo arquivamento do 
auto de infração, tendo em vista que houve a regularização da infração, 
através da ART PE20190428469, e pagamento da multa em desfavor da 
pessoa jurídica Geramais Locação de Geradores Ltda.-EPP, por 
infringência ao art. 1º da Lei Federal nº 6.496/77.  
 
 

                                              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 houve a 
regularização da infração, através da ART PE20190428469, e pagamento da multa em desfavor da 
pessoa jurídica Geramais Locação de Geradores Ltda.-EPP, por infringência ao art. 1º da Lei Federal 
nº 6.496/77; 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 5.194/66; considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial o 
artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a 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 a empresa autuada solicitou a redução 
da multa para o patamar mínimo, por se tratar de uma empresa idônea, informando ainda sobre a 
regularização da infração, conforme ART PE20190428469; considerando que a referida ART foi 
registrada em 16/09/2019, após a lavratura do auto; considerando, ainda, que a mesma apresenta erro 
de preenchimento no campo referente ao proprietário, onde deveria constar a Fundação de Cultura da 
Cidade do Recife; considerando o disposto no Art. 28 da Resolução 1.025/09, do Confea: “Art. 28. A 
ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da 
respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as 
partes; considerando o disposto no parágrafo terceiro, bem como no inciso V, do Art. 43 da 
Resolução 1.008/04, do Confea: “ Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração 
cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observados os 
seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência 
ou nova reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; 
IV – as consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – 
regularização da falta cometida. § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do 
Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 
resolução específica”; considerando que a empresa autuada pagou o auto em 19/09/2019,   
DECIDIU, por unanimidade, aprovar com 17 (dezessete) votos o relatório e voto do relator, pelo 
arquivamento do auto de infração, tendo em vista que houve a regularização da infração, através 
da ART PE20190428469, e pagamento da multa em desfavor da pessoa jurídica Geramais 
Locação de Geradores Ltda.-EPP, por infringência ao art. 1º da Lei Federal nº 6.496/77. Presidiu 
a sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente. Votaram os 

Sessão : Ordinária                Nº 1.877 

Decisão Plenária : PL/PE-017/2020 

Item da Pauta : 3.32. 

Referência : AI  9900037536/2019 

Interessado : Geramais Locação de Geradores Ltda.-EPP. 
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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 abstenções.  

 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 08 de janeiro de 2020. 
 
 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 


