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        EMENTA: Aprova o relatório e voto do relator, que indefere o recurso 

apresentado pela pessoa jurídica denominada Rotec Construção e 
Incorporação Ltda., referente ao Auto de Infração capitulado pelo art. 16 
da Lei nº 5.194/66, porém, com a aplicação da multa no valor mínimo, 
com as devidas correções monetárias, tendo em vista que a infração foi 
regularizada após a lavratura do Auto, como preceitua o parágrafo 
terceiro do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea. 

 
 
 DECISÃO 
 
 
        O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 28 de julho de 2021, em Sessão Extraordinária, realizada por 
videoconferência, devido à 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 e; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro José Carlos da Silva 
Oliveira; considerando que em 16 de novembro de 2017, o Crea-PE lavrou o Auto de Infração nº 
9.900.024.695/2017, em desfavor da Empresa Rotec Construção E Incorporação Ltda., CNPJ 
04.954.262/0001-46, que tem endereço na Rua Baltazar Passos, nº 142, Boa Viagem, Recife-PE; 
considerando que a empresa foi autuada pela ausência de placa na reforma dos banheiros do Edifício 
Sede do Crea-PE, situado na Avenida Gov. Agamenon Magalhães, nº 2.978, Espinheiro, Recife-PE, 
tendo em decorrência infringindo o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66, cuja multa aplicada foi no 
valor de R$ 646,39 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), em conformidade 
com alínea ‘a’, do Art. 73, da Lei Federal nº 5.194/66; considerando que em 10 de janeiro de 2018, 
a Câmara Especializada de Engenharia Civil considerou procedente o auto de infração, julgando o 
processo à revelia do interessado, devido à falta de regularização ou apresentação de defesa; 
considerando que em 05/03/2018, a defesa foi anexada ao processo relatando que: em 06/11/2017, 
iniciou a obra; em 16/11/2017, recebeu a notificação do auto de infração; em 09/11/2017, remeteu a 
fiscalização o modelo de placa, com dimensões e logo do Crea-PE/Confea; em 16/11/2017, o modelo 
de placa foi remetido para aprovação; em 17/11/2017, a placa desenhada foi aprovada e; em 
20/11/2017, a placa confeccionada foi fixada no local, salientando que o “Fornecimento e Instalação 
de Placa da Obra” é item constante na planilha contratual, passivo de medição, com medidas pré-
determinadas e que em obras públicas seguem padrões de impressão determinados pelos órgãos 
licitantes; considerando que existe um lapso de tempo para aprovação, confecção e montagem das 
placas dentro dos padrões exigidos, solicitou a suspensão da infração e respectiva multa; 
considerando que o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66, preceitua que enquanto durar a execução de 
obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus 
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos; 
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consideramos que: a) o Auto de Infração nº 9900024695/2017 é procedente, uma vez que, no ato da 
fiscalização, a placa não se encontrava instalada na obra; b) a orientação do Crea-PE para a confecção 
da placa não isenta a empresa de colocá-la numa data posterior ao início da obra e; c) as justificativas 
da empresa não têm amparo legal; considerando, por fim,  o parecer e voto do relator recomendando 
a aplicação da multa mínima, com as devidas correções monetárias, a partir da data da notificação 
desse auto de infração, tendo em vista que houve a regularização da falta cometida, DECIDIU, 
aprovar, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos, o relatório e voto do relator que indefere 
o recurso apresentado, porém a aplicação da multa mínima, com as devidas correções 
monetárias, tendo em vista que a infração foi regularizada após a lavratura do auto, como 
preceitua o parágrafo terceiro do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do Confea. Não houve 
abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire – 1º Vice-
Presidente. Votaram os Conselheiros: André da Silva Melo, Bruno Marinho Calado, Cláudia 
Fernanda da Fonseca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Corrêa de Albuquerque 
Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Everson Batista de Oliveira, Felipe Rodrigo de Carvalho 
Rabelo, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Jarbas Morant Vieira, José 
Carlos da Silva Oliveira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando 
Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond 
Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin, Roseanne Maria Leão 
Pereira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Stênio de Coura Cuentro e Virgínia Lúcia 
Gouveia e Silva. 
  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 28 de julho de 2021. 
 
 

 
Engenheiro Eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire 

1º Vice-Presidente. 
 


