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 EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator, favorável à manutenção 

do Auto de Infração nº 9900024820/2017, capitulado no Art. 1º da Lei 

nº 6.496, de 1977, lavrado em desfavor da pessoa física, Estácio 

Walcacer Maranhão Filho, com as devidas correções monetárias. 

 

 DECISÃO 

 

         O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 28 de outubro 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, e; 

apreciando o parecer da relatora, Conselheira Magda Simone Leite Pereira Cruz; considerando que 

o processo Nº 9900024820/2017, trata de Auto de Infração, em desfavor do Engenheiro Civil 

Estácio Walcacer Maranhão Filho, e tem como objeto a “Execução da substituição dos 

revestimentos das fachadas e recuperação estrutural de vigas e pilares dos dois poços de ventilação, 

no Edifício Éden no Bairro Pina”, em Recife-PE, sem o devido registro da ART; considerando que 

em 27/11/2018, por meio de fiscalização dirigida motivada por denúncia, houve comprovação pelo 

agente de fiscalização de que os serviços estavam em execução sem o registro da ART do serviço, o 

que caracteriza a infringência do artigo 1º da Lei Federal 6.496/1977, descrito a seguir: “Art. 1º - 

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 o processo foi julgado à revelia do autuado pela 

Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, em 04/04/2018; considerando que o 

profissional foi comunicado do julgamento, por meio do Ofício nº. 0007.2018SEFIS/BV datado de 

08/05/2018, no qual também concedeu prazo de 60 (sessenta) dias para regularização da infração, 

bem como efetuar o pagamento da multa, ou apresentar recurso ao Plenário do Crea-PE, com 

devolução do AR em 29/05/2018; considerando que o profissional apresentou defesa juntamente 

com a ART nº PE20170209301, em 04/06/2018, dentro do prazo estabelecido e, ainda dentro do 

prazo, em 11/06/2018, apresentou recurso ao Plenário e carta ao Setor de Fiscalização – SECOF, 

solicitando retirada da multa e do auto de infração;considerando que a ART apensada ao processo, 

ART nº PE20170209301, não vinculada ao contrato, e trata no item 4, da atividade técnica, de 

“execução de obra técnica - construção civil - obras de terra”, as quais não incluem substituição dos 

revestimentos das fachadas e recuperação estrutural de vigas e pilares, objeto do auto de infração, 

portanto não condiz com a execução encontrada pelo agente fiscalizador; considerando o relatório e 

voto da relatora pela manutenção do Auto de Infração e legitimidade da multa em sua totalidade e 

correções monetárias cabíveis, DECIDIU aprovar, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) o 

parecer da relatora pela manutenção do Auto de Infração e legitimidade da multa em sua 

totalidade com as correções monetárias cabíveis. Não houve abstenção. Presidiu a Sessão o 

Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro – 2º Vice-Presidente. Votaram os Conselheiros: 

Sessão : Extraordinária                  N°: 1.924/2021  

Decisão Plenária : PL/PE-220/2021 

Item da Pauta : 3.1. 

Referência  : Auto de Infração nº 9900024820/2017 

Interessado : Estácio Walcacer Maranhão Filho 
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Alexandre Valença Guimarães, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Bruno 

Marinho Calado, Cássio Victor de Melo Alves, 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, Francisco Rogério 

Carvalho de Souza, Giani de Barros Camara Valeriano, Jairo de Souza Leite, Jarbas Morant Vieira, 

Jurandir Pereira Liberal, Magda Simone Leite, Mailson da Silva Neto, Marcos José Chaprão, 

Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, 

Ricardo Pereira Guedes, Rildo Remígio Florêncio, Ronaldo Borin e Roseanne Maria Leão Pereira 

de Araújo. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro 

2º Vice-Presidente do Crea-PE 
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