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EMENTA:  Aprova o parecer e voto da relatora, favorável à 
manutenção do Auto de Infração nº 10107/2016, capitulado na 
alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194/66, lavrado em 
desfavor da pessoa física Josenildo Juvenal da Silva, com as 
devidas correções monetárias pertinentes. 
 

 
         DECISÃO 
 
         O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 11 de agosto de 2021, em Sessão Ordinária, 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 Auto de Infração nº 10107/2016, foi lavrado em 
03/03/2016, em desfavor da pessoa física Josenildo Juvenal da Silva por infringir a alínea “a”, 
do Art. 6°, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, referente ao exercício ilegal da profissão; 
considerando que em 22/04/2016, o autuado apresentou defesa solicitando o cancelamento do 
AI anexando cópia da ART nº 12142082 registrada em 13/06/2013, sob a responsabilidade 
técnica do engenheiro civil Antonio Jacson Pereira Alencar, cujo objeto é projeto e execução 
de arquitetura, elétrica, hidrossanitária e estrutura para uma área de 229,4m2; considerando que 
o autuado anexou ainda a ART nº 124635042016 registrada em 18/04/2016, sob a 
responsabilidade técnica do engenheiro civil Moisés Miranda da Silva, cujo objeto é execução 
e projetos de obra técnica residencial pavimento superior com área de 288 m2, contudo sem 
apresentar o pagamento da multa atribuída já que a regularização ocorreu após a lavratura do 
AI; considerando que em 26/08/2019 o autuado apresentou recurso ao Plenário do Crea – PE, 
o qual estava pendente de encaminhamento desde 03/01/2020; considerando o disposto no Art. 
43, inciso V e parágrafo terceiro, da Resolução nº 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”; e, considerando por fim, o relatório e voto da 
Conselheira Giani de Barros Câmara Valeriano, diante do exposto, votou favorável pelo 
arbitramento do pagamento da multa mínima acrescida de juros e correções monetárias 
pertinentes, visto que ocorreu a regularização do objeto deste AI, também levando em conta, o 
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longo período que este processo tramita no Crea – PE, DECIDIU,  aprovar, por maioria, com 
25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, o parecer e voto da relatora pela 
manutenção do Auto de Infração, supracitado, com aplicação da multa mínima vigente, com 
base no inciso V, art. 43, da Resolução nº 1.008, do Confea. Presidiu a Sessão o Engenheiro 
Civil Adriano Antonio de Lucena – Presidente. Votaram os Conselheiros: Ádir Átila Matos 
de Sousa, Bruno Henrique de Oliveira Lagos, 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, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, José 
Carlos da Silva Oliveira, José Jefferson do Rego Silva, José Noserinaldo Santos Fernandes, 
Luiz Antônio de Melo, Marcos José Chaprão, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart 
Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, Regina Celli Lins de Oliveira, Ricardo Pereira 
Guedes, Roberto Luiz de Carvalho Freire, Ronaldo Borin e Roseanne Maria Leão Pereira de 
Araújo. Votou contrariamente o conselheiro Charles Eduardo de Andrada Jurubeba. Não houve 
abstenções. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 11 de agosto de 2021. 
 

 
 

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do Crea-PE  

 


