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

do Auto de Infração nº 9900036844/2019, lavrado em desfavor da 
pessoa física, Eduardo Felipe Lima Cosmo, por infringência aoArt. 1º 
da Lei Federal 6.496/1977, 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 9900036844/2019,trata de Auto de Infração, em desfavor do engenheiro civil, Eduardo 
Felipe Lima Cosmo, e tem como objeto a “execução de prédio comercial, com 2 (dois) 
pavimentos”, no bairro da Várzea, Recife-PE, sem o devido registro da ART de execução de obra 
anotada no CREA-PE, no relatório de fiscalização de 11 de junho de 2019 para enquadramento e 
capitulação da infração; considerando que nessa data, 11/06/2019, houve comprovação pelo agente 
de fiscalização de que os serviços foram executados sem o registro da ART da execução da obra, 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, em 
31/07/2019 pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC e comunicado sobre o 
julgamento, por meio do Ofício nº 0727/2019 SECOF de 14/08/2019, onde também consta a 
concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento da multa ou recurso ao Plenário do CREA 
PE; considerando que após confirmação do recebimento por AR datado de 16/08/2019 e decorridos 
os 60 dias, a Assessoria Jurídica deste conselho regional encaminha o processo para inscrição na 
Dívida Ativa, pois não houve regularização ou recurso manifesto pelo autuado e,somente em 08 de 
novembro há a juntada de defesa na qual apresenta que a contratação foi para acompanhar um 
serviço de engenharia e elaborar a ART porém houve no processo a descontinuidade da prestação 
do serviço, muito embora já caracterizada a relação contratual entre profissional autônomo e pessoa 
física para serviço de execução de obra; considerando o disposto no Art. 28 da Resolução nº 
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 a existência da ART de nº PE20180224178 e 
ART de nº PE20180224184 em rascunho, não pagas, o Art. 32 da Resolução n° 1.025/2009 versa: 
“Art. 4º - O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o 
recolhimento do valor correspondente. § 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento 
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do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.”e “Art. 32. Compete ao profissional cadastrar 
a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao 
registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguintes casos: I – quando o 
profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; ou apresentar 
recurso ao Plenário deste Conselho. E ainda observando o Parágrafo 3º do artigo 43 da Resolução 
1.008/2004, do Confea, que afirma ser “[...] 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 o relatório e voto da relatora, pela manutenção 
da multa estipulada e já inscrita na dívida ativa, posto que não houve regularização ou pagamento 
da multa, sendo esta cabível e proporcional vide instrumentos normativos, DECIDIU aprovar, por 
unanimidade, com 26 (vinte e seis) o parecer da relatora pela 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: 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 


