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 EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator, favorável ao 

arquivamento do Auto de Infração nº 9900027464/2018, capitulado no 
Art. art.16, da Lei Federal nº 5.194/66, lavrado em desfavor da pessoa 
jurídica, Vasconcelos e Santos Ltda, vez que, não há possibilidade de 
sanar o fato gerador, bem como a multa aplicada foi devidamente paga. 

 
 
 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 do relator, Conselheiro Ronaldo Borin; considerando que o Auto de Infração 
em análise, lavrado em 04/07/2018, refere-se à fiscalização realizada na Avenida Norte Miguel 
Arraes de Alencar, s/nº, Apipucos, Recife, PE, CEP 52.071-470, onde a empresa autuada, do ramo 
da construção civil, estava executando obra de construção do canteiro central, com instalação de 
luminárias (instalações elétricas e aterramento) para iluminação; considerando que, na data da 
fiscalização, a empresa autuada encontrava-se realizando os serviços supracitados sem afixar a 
placa regulamentar no local dos serviços, conforme capitulação no art. 16, da Lei nº 5.194, de 
1966, execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, sem a placa de identificação 
contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, 
assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, houve a aplicação de multa, no valor 
de R$ 657,57, de acordo com o art. 73, alínea “c”, da citada Lei; considerando que em 17/08/2018, 
ocorreu o encaminhamento do termo de revelia para a Câmara Especializada de Engenharia Civil 
(CEEC); considerando que em 05/10/2018, a autuada apresentou defesa de auto de infração, 
todavia, restou constatado que a imagem da placa anexada ao processo não atente ao que preceitua 
o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66; considerando que em 25/10/2018, a CEEC decidiu pela 
MANUTENÇÃO da penalidade aplicada no auto de infração, sendo assim, a multa foi paga em 
27/02/2019; considerando, por todo exposto, e com o objetivo de reformar a Decisão Plenária 
PL/PE-367/2019, de 11/12/2019, a qual concluiu equivocadamente pela manutenção do auto de 
infração no valor mínimo, com as devidas correções monetárias, vez que, não há possibilidade de 
sanar o fato gerador do Auto de Infração nº 9900027464/2018, cuja multa aplicada foi devidamente 
paga, o conselheiro relator votou favorável ao arquivamento do presente processo, cabendo 
ressaltar ainda que, no caso de a empresa autuada praticar nova infração, capitulada no mesmo 
dispositivo legal pela qual tenha sido declarada culpada, caracterizando desta forma a reincidência, 
a mesma somente poderá ser considerada se o processo for instruído com cópia da decisão 
transitada em julgado referente à autuação anterior, DECIDIU  aprovar com 25 (vinte e cinco) 
votos o parecer do relator pelo arquivamento do Auto de Infração, vez que, não há possibilidade 
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de sanar o fato gerador do Auto de Infração nº 9900027464/2018, cuja multa aplicada foi 
devidamente paga. Houve 01 (uma) abstenção. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Stênio de 
Coura Cuentro – 2º Vice-Presidente. Votaram os Conselheiros: 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. Absteve-se de votar o Conselheiro Alexandre Valença Guimarães. 
 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife, 28 de outubro de 2021. 

 
 

Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro 
2º Vice-Presidente do Crea-PE 


