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  EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, desfavorável ao 
recurso apresentado pela pessoa jurídica denominada Suape Refeições 
Ltda., indicando a manutenção do auto de infração. 

 
 

                                           DECISÃO 
 

 

 O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido por videoconferência, em razão da calamidade pública 
provocada pela propagação da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme 
Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, no dia 17 de junho 
de 2020, em Sessão Extraordinária e; apreciando o parecer do relator, Conselheiro Burguivol 
Alves de Souza, desfavorável ao recurso apresentado pela empresa autuada; considerando que o 
processo o processo AI101202015/2015, trata de Auto de Infração, que tem como objeto 
“execução de serviços de ampliação e reforma comercial, por uma empresa que não possui no 
seu objeto social atividade que lhe permitam exercer serviços ou obras de engenharia”, 
infringindo assim a alínea “a” do art. 6º da Lei Federal nº 5.194/1966; considerando que a 
empresa Suape Refeições Ltda., possui no CNPJ como atividade principal “Fornecimento de 
alimentos preparados preponderantemente para empresas (56.20-1-01)” e como atividades 
secundárias “Restaurantes e similares (56.11-2-01)” e “Locação de mão-de-obra temporária 
(78.20-5-00)”; considerando que ao ser autuada a Suape Refeições Ltda. apresentou na sua 
defesa a ART PE167338092014,que  se refere à “elaboração de projeto do layout da cozinha 
industrial” da referida empresa, não atendendo ao objeto do auto de infração; considerando que a 
empresa Suape Refeições Ltda. ao executar “serviços de ampliação e reforma do seu prédio 
comercial” exerceu ilegalmente da profissão de engenharia, infringindo a Lei 5.194/1966, no seu 
Art. 6º, que diz que: “Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro agrônomo: a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, 
públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro 
nos Conselhos Regionais; [...]”; considerando as alegações no recurso, em sua defesa, 
apresentado pela empresa, principalmente a de ‘não ser uma empresa que tenha no seu objeto 
social atividades ligadas ao Sistema Confea/Crea’, porque, pela força da lei, qualquer pessoa 
física ou jurídica que realiza atividades vinculadas ao Sistema Confea/Crea, está sujeita à 
fiscalização, independentemente se são profissionais ou empresas do ramo, se estão ou não 
registradas no Sistema, se são ou não habilitadas; por fim, considerando que em sua defesa, a 
empresa, tão pouco apresentou quaisquer documentos que comprove o contrato de pessoas física 
ou jurídica, devidamente registradas no Sistema Confea/Crea e habilitadas, para execução das 
obras objeto da infração, DECIDIU aprovar, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos, o 
relatório e voto do relator, desfavorável ao recurso apresentado pela pessoa jurídica 
denominada Suape Refeições Ltda., indicando a manutenção do auto de infração, uma vez 
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que a autuada não regularizou a infração. Houve 01 (uma) abstenção. Presidiu a Sessão o 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votaram os Conselheiros: 
Alexandre José Magalhães Baltar Filho, Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, 
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Audenor Marinho de Almeida, Burguivol Alves de 
Souza, Emanuel Araújo Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de 
Souza, Jarbas Morant Vieira, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Carlos da Silva Oliveira, 
José Rodolfo Rangem Moreira Cavalcanti, José Wellington de Brito Cavalcanti, Luciano 
Barbosa da Silva, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos Antônio Muniz Maciel, Nilson 
Oliveira de Almeida, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Roberto 
Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Ronaldo Borin, Stênio de Coura Cuentro e 
Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Absteve-se de votar o Conselheiro Eli Andrade da Silva. 

 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 10 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 

   Presidente 


