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 Ata da Sessão Plenária Extraordinária nº 1.942, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-

PE, realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e 

dois, por videoconferência. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte 1 

e dois, às dezenove horas e trinta e cinco minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Extraordinária nº 1.942, por 3 

videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento e 4 

atendendo aos protocolos determinados pelos órgãos de saúde, em razão da calamidade pública 5 

provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19)  tendo como 6 

justificativa a CI nº 009/2022: “Considerando o inciso V do artigo 86, do Regimento deste Conselho; 7 

considerando que a próxima sessão plenária ordinária só ocorrerá no dia 19 de outubro de 2022 e que 8 

temos quantidade significativa de autos de infração no Plenário, para apreciação; vimos, objetivando 9 

a análise e andamento dos processos, solicitar as providências de praxe para convocação de uma 10 

sessão extraordinária, no formato digital, a ser realizada no dia 28/09/2022, nos termos contidos no 11 

artigo 16, parágrafo único do Regimento Interno do Crea-PE.” Presidiu a sessão a Engenheira Civil e 12 

de Segurança do Trabalho Giani de Barros Camara Valeriano – 1ª Vice-Presidente. 1. Verificação 13 

de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme Art. 20, do Regimento do Crea-PE, a 14 

Senhora 1ª Vice-Presidente Giane de Barros Camara Valeriano declarou iniciados os trabalhos da 15 

Sessão Extraordinária nº 1.942. Presentes os Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alexandre 16 

Monteiro Ferreira Barros, Alberto Lopes Peres Júnior, André da Silva Melo, Andres Luís Troncoso 17 

Gomes, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cláudia Fernanda da 18 

Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, 19 

Ednaldo Barbosa de Souza, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Heleno Mendes 20 

Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jairo de Souza Leite, João 21 

Alberto Gominho Marques de Sá, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Noserinaldo Santos 22 

Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, 23 

Marcos da Silva Neto, Marcos José Chaprão, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel 24 

Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Robstaine Alves Saraiva, 25 

Roseanne Maria Leão Ferreira de Araújo, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e 26 

Silva. 2. Comunicados: 2.1. Posse de Conselheiro Informal. 2.1.1. Indicação da Entidade de 27 

Classe denominada Associação de Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores de Pernambuco – 28 

ABEMCA-PE: Engenheiro Cartógrafo Erison Rosa de Oliveira Barros, no cargo de Conselheiro 29 

Informal Titular e o Engenheiro Cartógrafo e de Agrimensura José Gabriel Vieira, no cargo de 30 

Conselheiro Informal Suplente, com mandato de 28/09/2022 a 31/12/2023. Os Conselheiros 31 

Informais foram devidamente empossados pela 2ª Vice-Presidente. 2.2. Licenças de Conselheiros: 32 

o 1º Diretor- Administrativo Pedro Paulo da Siva Fonseca procedeu à leitura sas seguintes licenças: 33 

Adir Átila Matos de Sousa, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Bruna Barbosa Ordonho,  Bruno 34 

Marinho Calado (de 01/01/2022 à 31/12/2023), Carlos Roberto Aguiar de Brito, Cássio Victor de 35 

Melo Alves (de 08/08/2022 a 11/10/2022), Francisco de Assis de Andrada Jurubeba (de 12/09/2022 36 

a 12/12/2022), Jayme Gonçalves dos Santos (de 11/07/2022 a 11/10/2022), Joaquim Teodoro Romão 37 

de Oliveira, José Diniz Madruga, José Jeférson do Rêgo Silva, Jurandir Pereira Liberal, Luiz 38 

Fernando Bernhoeft, Mário Ferreira de Lima Filho, Maura Michaela Dellabianca Araújo, Ricardo 39 

Luiz de Alencar Arraes, Rildo Remígio Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, onaldo Borin, Severino 40 

Gomes de Moraes Filho, Silvania Maria da Silva, Stênio de Coura Cuentro e Virgínia Lúcia Gouveia 41 

e Siva. 3. Ordem do Dia: 3.1. Auto de Infração nº 9900022261/2017 (CEEC). Autuado: Status 42 

Som Entretenimento de Produção Musical Eireli- ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei 43 

nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Hugo Ricardo Arantes Costa. O Senhor 44 

Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo refere-se a ausência de registro da Anotação 45 

de Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica desenvolvida, infringindo, desta 46 

forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77. O Auto de Infração nº 990.002.226.1/2017 foi lavrado 47 

em 22/06/2017, em desfavor da empresa Status Som Entretenimento de Produção Musical Eireli – 48 
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ME, correspondente ao serviço de “Montagem de estrutura metálica (palco pequeno e tendas)”; 49 

considerando que o autoado foi devidamente comunicado, não apresentou defesa no prazo devido e o 50 

seu processo foi julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, à revelia do autuado; considerando 51 

o recurso apresentado pelo autuado que  Justificou a ausência da ART, por motivos técnicos - falta 52 

de internet na cidade de Feira Nova - e que havia regularizado a falta, porém, na defesa não foi 53 

apresentada a ART e não foi identificado no sistema a referida regularização; considerando o 54 

disposto no Art. 28 da Resolução 1.025/09, do Confea:  “Art. 28. A ART relativa à execução de obra 55 

ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo 56 

com as informações constantes do contrato firmado entre as partes. (grifo nosso) Após análise do 57 

processo e da legislação pertinente, considero procedente o auto de infração, uma vez que, no ato da 58 

fiscalização, a obra não se encontrava registrada e como não foi devidamente comprovado a 59 

resolução da falta sou favorável pela manutenção da multa aplicada com suas devidas atualizações 60 

monetárias.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, 61 

por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.2. Auto de Infração nº 62 

9900022870/2017 (CEEC). Autuado: Bamam Barbosa Brasilino. Assunto: Recurso - Infração ao 63 

Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Hugo Ricardo Arantes Costa. 64 

O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processos refere-se a ausência de registro a 65 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica desenvolvida, 66 

infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77. O Auto de Infração nº 67 

990.002.287.0/2017, foi lavrado em 09/08/2017, em desfavor do profissional Bamam Barboza 68 

Brasilino, correspondente ao serviço de montagem de galpão pré-moldado; considerando que o 69 

autoado foi devidamente comunicado, não apresentou defesa no prazo devido e o seu processo foi 70 

julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, à revelia do autuado;  considerando o recurso 71 

apresentado pelo autuado.onde justificou a ausência da ART por ainda estar realizando os primeiros 72 

trabalhos de locação e execução das fundações e esclareceu que várias empresas trabalharam no local 73 

e que o serviço para qual foi "notificado" não era de sua responsabilidade; e que a ART se daria após 74 

a definição total do projeto por solicitação do contratante,  considerando que foi realizado diligência 75 

para coleta do contrato objetivando a análise do objeto do serviço e identificação do contratante e 76 

contratados, ao qual não obteve êxito, ou seja não foi possível a plena descrição dos fatos observado, 77 

garantido a plenitude da defesa. Após análise do processo e da legislação pertinente, sou favorável 78 

pela anulação do auto de infração conforme previsto o inciso IV artigo 47 da resolução 1.008 de 79 

09/12/2004, pois o relatório de fiscalização não continha a devida descrição dos fatos observados, 80 

que devido à insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a 81 

plenitude da defesa.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo 82 

aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.3. Auto de 83 

Infração nº 9900025316/2018 (CEEC). Autuado: Márcio Tenório Brito. Assunto: Recurso 84 

Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Hugo 85 

Ricardo Arantes Costa. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo refere-se à 86 

ausência de placa visível e legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em 87 

todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos 88 

trabalhos, na execução de obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o 89 

artigo 16, da Lei Federal 5.194/66. O Auto de Infração nº 9900025316/018, em 11/01/2018 em 90 

desfavor do Engenheiro Civil Márcio Tenório Britto; referente a uma construção residencial;  91 

considerando que o autuado foi devidamente comunicado, não apresentou defesa no prazo devido e o 92 

seu processo foi julgado procedente, em 1ª Instância, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil 93 

- CEEC, à revelia do autuado; considerando que o atuado reconheceu a falta, apresentou justificativa,  94 

sanaou e regularizaram a falta cometida durante a execução de obras; considerando o disposto no 95 

Art. 43 e seu parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas serão 96 

aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse 97 

público a que se destina, observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado quanto à 98 

condição de primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a situação econômica 99 

do autuado; III – a gravidade da falta; (grifos nossos) IV – as conseqüências da infração, tendo em 100 

vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – regularização da falta cometida. [...] § 3º É facultada a 101 

redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, 102 
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respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” Diante do exposto, considero 103 

como procedente o auto de infração, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa não se encontrava, 104 

mas como as multas, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66., e considerando 105 

o parágrafo terceiro do Art. 43 da Resolução nº 1.008/04, submeto a plenária para que a multa seja 106 

reduzida ao valor mínimo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” O 107 

relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, 108 

com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.4. Auto de Infração nº 9900029042/2018 109 

(CEEC). Autuado: Tecomat Engenharia Ltda. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal 110 

nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Hugo Ricardo Arantes Costa. O Senhor 111 

Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo refere-se à ausência de placa visível e legível 112 

ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 113 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na execução de obras, 114 

instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66.  115 

Auto de Infração nº 9900029042/2018, em 28/08/2018 em desfavor da empresa Tecomat Engenharia 116 

Ltda., referente Serviço de Teste/controle de concreto - Ensaio de compressão Corpo de Prova para 117 

obra de construção do Edifício Quinta da Trindade;  considerando que o autuado foi devidamente 118 

comunicado, não apresentou defesa no prazo devido e o seu processo foi julgado procedente, em 1ª 119 

Instância, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC, à revelia do autuado; 120 

considerando que os atuados reconheceram a falta, apresentaram justificativas e sanaram e 121 

regularizaram a falta cometida durante a execução de obras; considerando o disposto no Art. 43 e seu 122 

parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: “Art. 43 - As multas serão aplicadas 123 

proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a 124 

que se destina, observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado quanto à condição de 125 

primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; 126 

III – a gravidade da falta; (grifos nossos) IV – as conseqüências da infração, tendo em vista o dano 127 

ou o prejuízo decorrente; e V – regularização da falta cometida. [...] § 3º É facultada a redução de 128 

multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas 129 

as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” Diante do exposto, considero como 130 

procedente o auto de infração, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa não se encontrava, mas 131 

como as multas, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66, e; considerando o 132 

parágrafo terceiro do Art. 43 da Resolução nº 1.008/04, submeto ao plenáriao para que a multa seja 133 

reduzida ao valor mínimo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” O 134 

relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, 135 

com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.5. Auto de Infração nº 9900033469/2019. 136 

Autuado: Carlos Alberto Almeida Cardoso. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 137 

5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Hugo Ricardo Arantes Costa. O Senhor 138 

Relator apresentou o seguinte relatório: “O processo refere-se à ausência de placa visível e legível 139 

ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 140 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na execução de obras, 141 

instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66. 142 

O Auto de Infração nº 9900033469/2019, em 14/02/2019 em desfavor do Engenheiro Civil Carlos 143 

Alberto Almeida Cardoso, referente a construção composta de quatro pavimentos;  considerando que 144 

o autoado foi devidamente comunicado, não apresentou defesa no prazo devido e o seu processo foi 145 

julgado procedente, em 1ª Instância, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, à revelia do 146 

autuado; considerando que os atuados reconheceram a falta, apresentaram justificativas e sanaram e 147 

regularizaram a falta cometida durante a execução de obras;  considerando o disposto no Art. 43 e 148 

seu parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do Confea: “Art. 43. As multas serão aplicadas 149 

proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a 150 

que se destina, observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado quanto à condição de 151 

primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; 152 

III – a gravidade da falta; (grifos nossos) IV – as consequências da infração, tendo em vista o dano 153 

ou o prejuízo decorrente; e V – Regularização da falta cometida. [...] § 3º É facultada a redução de 154 

multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do Confea nos casos previstos neste artigo, respeitadas 155 

as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” Diante do exposto, considero como 156 
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procedente o auto de infração, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa não se encontrava, mas 157 

como as multas, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66., e considerando o 158 

parágrafo terceiro do Art. 43 da Resolução nº 1.008/04, submeto a plenária para que a multa seja 159 

reduzida ao valor mínimo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” O 160 

relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, 161 

com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.6. Auto de Infração nº 9900020963/2017. 162 

Autuado: Ivan Chalita de Figueiredo. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, 163 

de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Hugo Ricardo Arantes Costa. O Senhor Relator 164 

apresentou o seguinte relatório: “O presente processo refere-se à ausência de placa visível e legível 165 

ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 166 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na execução de obras, 167 

instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66. o 168 

Auto de Infração nº 9900020963/2017, foi lavrado em 24/04/2017, em desfavor do Engenheiro Civil 169 

Ivan Chalita de Figueiredo, referente a ausência de placa na construção de uma casa na Rua 170 

Projetada, S/N, Lote 11 da Quadra 17, Loteamento Luciano Andrade, Sairé/PE; considerando que o 171 

autoado foi devidamente comunicado, não apresentou defesa no prazo devido e o seu processo foi 172 

julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEC, à revelia do autuado; considerando o recurso 173 

apresentado pelo autoado onde esclareceu que emitiu uma  ART relacionada a obra para efeito de 174 

Aprovação Urbanística junto ao poder público municipal e nunca com a responsabilidade de 175 

acompanhar a obra, ou orientar instalações, acabamento e método de construtivos; considerando que 176 

o Art. 16 da Lei Federal nº 5.194/66 é explicito ao mencionar que é obrigatória a colocação e 177 

manutenção de placas enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer 178 

natureza. Desta forma, a pertinência na colocação da placa se dá no momento da efetiva execução da 179 

obra, e não na sua concepção, considerando que o Auto de Infração, apresenta falhas na identificação 180 

do autuado da obra. Após análise do processo e da legislação pertinente, mesmo que, no ato da 181 

fiscalização, a placa não se encontrava, entendo que só o executor é quem de fato possui 182 

previsibilidade do início efetivo da execução da obra. Desta forma submeto a plenária pela anulação 183 

do  auto de infração pela falha na identificação do autuado conforme previsto no incisos III do Art. 184 

47 da Resolução 1.008/04.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação 185 

sendo aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não houve abstenção. Os itens a seguir do 186 

3.7 ao 3.13, sob a relatoriado Conselheiro André da Silva Melo foram retirados de pauta, por 187 

solicitação do mesmo, que justificou quanto à necessidade de mais tempo para uma melhor análise 188 

dos processos. A justificativa foi aceita pelo plenário. 3.7. Auto de Infração nº 10302/2015 189 

(CEEC). Autuado: Patrícia Bethania Lisboa Melo. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 190 

6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro André da Silva Melo; 3.8. Auto de 191 

Infração nº 9900024296/2017 (CEEC). Autuado: Adelmar da Costa Gadelha Filho. Assunto: 192 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro 193 

André da Silva Melo; 3.9. Auto de Infração nº 9900025157/2017 (CEEC). Autuado: José Pereira 194 

de Barros. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 195 

Relator: Conselheiro André da Silva Melo. 3.10. Auto de Infração nº 10550/2015 (CEEC).  196 

Autuado: Pedro Augusto de Alencar Neto. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, 197 

de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro André da Silva Melo; 3.11. Auto de Infração nº 198 

9900022201/2017 (CEEC). Autuado: Ultra Serv Terceirizações em Serviços e Mão de Obra Eireli 199 

–EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 200 

Conselheiro André da Silva Melo; 3.12. Auto de Infração nº 9900024481/2017 (CEEC). Autuado: 201 

Pedro Henrique de Farias Batista. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 202 

1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro André da Silva Melo e 3.13. Auto de Infração nº 203 

9900025446/2018 (CEEC). Autuado: Luiz Fernando de Souza. Assunto: Recurso Infração ao Art. 204 

16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro André da Silva Melo. 205 

Dando continuidade à pauta, a Senhora 2º Vice-Presidente passou ao item seguinte: 3.14. Auto de 206 

Infração nº 9900019579/2017 (CEEC). Autuado: Marcelo de Freitas Morais. Assunto: Recurso - 207 

Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Alexandre 208 

Monteiro Ferreira Barros. O Sehor Relator fez oseguinte relato: “O presente processo refere-se ao 209 

profissional que deixa de registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, infringindo o 210 
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artigo 1º, da Lei Federal nº 6.496/77, referente à atividade técnica de Instalações Elétricas 211 

Permanentes, na execução da Montagem de uma Subestação aérea de 112,5 KVA, fiscalizado em 212 

01/02/2017; considerando que o autuado não apresentou defesa no prazo concedido; considerando 213 

que, em 19/04/2017 o processo foi julgado procedente, pela CEEC, à revelia do autuado; 214 

considerando que em 27/06/2017, o processo foi encaminhado à GJUR para inscrição na Dívida 215 

Ativa; considerando que, em 12 de abril de 2018, o autuado apresentou defesa alegando não ser o 216 

responsável técnico pelo serviço objeto da infração, comprovando, através da ART PE20160083952, 217 

paga em 01/11/2016, data anterior à autuação, do profissional Técnico em Eletrotécnica/Engenheiro 218 

de Telecomunicação). Diante do exposto e, considerando que este Auto de Infração apresenta vício 219 

do ato processual, recomendo o seu cancelamento” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em 220 

seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve 221 

abstenção. 3.15. Auto de Infração nº 9900028532/2018 (CEEC). Autuado: José Aparecido de 222 

Oliveira. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 223 

Relator: Conselheiro Alexandre Monteiro Ferreira Barros. O Sehor Relator fez o seguinte relato: 224 

“O presente processo refere-se à Pessoa Física Leiga que executa atividade técnica privativa de 225 

profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, nos termos da Lei nº 5.194/66, infringindo a 226 

alínea “a” do art. 6º da referida lei; considerando as exigências contidas na Lei Federal nº 5.194/66, 227 

em especial a alínea “a”, artigo 6º, onde diz que “exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, 228 

arquiteto e engenheiro Agrônomo a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, 229 

públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possuam registro 230 

nos conselhos Regionais; considerando que o Auto de Infração nº 9900028532/2018 foi lavrado em 231 

08/08/2018, em desfavor do Sr. José Aparecido de Oliveira, por infringência à alínea “a”, do Art. 6º, 232 

da Lei Federal nº 5.194/66, referente à “Construção em dois pavimentos com aproximadamente 320 233 

m2; considerando que o autuado não apresentou defesa no prazo concedido de 10 (dez) dias; 234 

considerando que o processo foi julgado procedente, em 1ª Instância, em 05/09/2018, à revelia do 235 

autuado pela CEEC; considerando que, em 09/11/2018, apresentou defesa informando ser: “(...) 236 

aposentado e que estava construindo minha residência com orientação de profissionais na 237 

informalidade, devido minha ignorância pertinente aos assuntos legais do Sistema Confea/Crea. 238 

Entrei em contato com um engenheiro registrado no Crea, que no dia 16/08/2018 emitiu a ARTPE 239 

20180296581 e não sabia que a informalidade de uma obra para moradia própria fosse causar uma 240 

penalidade financeira tão exorbitante para quem não tem condições de saldar dignamente a mesma. 241 

Diante do exposto e; considerando que o Auto de Infração é procedente recomendo pela cobrança da 242 

multa, no valor mínimo, conforme alínea “a” do artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/66.” O relatório 243 

foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 28 244 

(vinte e oito) votos. Houve 03 (três) abstenções dos Conselheiros Ednaldo Barbosa de Souza, Magda  245 

Simone Leite Pereira Cruz e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 3.16. Auto de Infração nº 246 

9900039272/2019 (CEEC). Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida – ME. Assunto: Recurso Infração 247 

ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Alexandre 248 

Monteiro Ferreira Barros. O item foi retirado de pauta, por solicitação do relator, com a finalidade 249 

de análise mais acurada e concordância do Plenário. 3.17. Auto de Infração nº 9900039268/2019 250 

(CEEC). Autuado: Paulo Luz e Silva Almeida – ME. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei 251 

Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Alexandre Monteiro Ferreira Barros. 252 

O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O presente processo refere-se à ausência de 253 

placa visível e legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os 254 

seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na 255 

execução de obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei 256 

Federal nº 5.194/66, e; considerando que, em 09/10/2019foi lavrado o Auto de Infração nº 257 

9900039268/2019; considerando que a empresa não apresentou defesa no prazo concedido; 258 

considerando que o processo foi julgado procedente, à revelia da autuada, pela Câmara Especializada 259 

de Engenharia Civil - CEEC, em 21/12/2020; considerando que, no ato da fiscalização, a placa não 260 

estava afixada no local da obra; considerando que a placa foi instalada, posteriormente, conforme 261 

fotos anexadas na defesa. Diante do exposto e; considerando que o Auto de Infração é procedente 262 

recomendo pela cobrança da multa, no valor mínimo, conforme alínea “a” do artigo 73, da Lei 263 

Federal nº 5.194/66.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo 264 
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aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.18. Auto de 265 

Infração nº 9900039246/2019 (CEEC). Autuado: Rodryggo Lins Cavalcante. Assunto: Recurso 266 

Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Alexandre 267 

Monteiro Ferreira Barros. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “O presente processo 268 

refere-se à ausência de placa visível e legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do 269 

projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela 270 

execução dos trabalhos, na execução de obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, 271 

desta forma, o artigo 16, da Lei Federal nº 5.194/66, e; considerando que, em 09/10/2019 foi lavrado 272 

o Auto de Infração nº 9900039246/2019; considerando que o profissional não apresentou defesa no 273 

prazo concedido; considerando que o processo foi julgado procedente, à revelia do autuado, pela 274 

CEEC, em 04/12/2020; considerando que, no ato da fiscalização, a placa não estava afixada no local 275 

da obra; considerando que a placa foi instalada, posteriormente, conforme fotos anexadas na defesa. 276 

Diante do exposto e; considerando que o Auto de Infração é procedente recomendo pela cobrança da 277 

multa, no valor mínimo, conforme alínea “a” do artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/66.” O relatório 278 

foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 29 279 

(vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.19. Auto de Infração nº 9900039240/2019 (CEEC). 280 

Autuado: Rodryggo Lins Cavalcante. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, 281 

de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Alexandre Monteiro Ferreira Barros. O Senhor 282 

Relator apresentou o seguinte relatório: “O presente processo refere-se à ausência de placa visível e 283 

legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos 284 

técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na execução de 285 

obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal nº 286 

5.194/66, e; considerando que, em 09/10/2019 foi lavrado o Auto de Infração nº 9900039246/2019; 287 

considerando que o profissional não apresentou defesa no prazo concedido; considerando que o 288 

processo foi julgado procedente, à revelia do autuado, pela CEEC, em 04/12/2020; considerando 289 

que, no ato da fiscalização, a placa não estava afixada no local da obra; considerando que não houve 290 

a verificação da fiscalização, referente à instalação da placa mencionada na defesa. Diante do 291 

exposto e; considerando que o Auto de Infração é procedente recomendo pela cobrança da multa, no 292 

valor mínimo, conforme alínea “a” do artigo 73, da Lei Federal nº 5.194/66.” O relatório foi 293 

encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 29 294 

(vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.20. Auto de Infração nº 9900039856/2019 (CEEC). 295 

Autuado: Severino Uchôa Cavalcanti. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 296 

5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheiro Alexandre Monteiro Ferreira Barros. O Senhor 297 

Relator apresentou o seguinte relatório: “O presente processo refere-se à ausência de placa visível e 298 

legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos 299 

técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos, na execução de 300 

obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei Federal nº 301 

5.194/66, e; considerando que, em 14/10/2019 foi lavrado o Auto de Infração nº 9900039856/2019; 302 

considerando que a empresa responsável pela execução da obra foi a Eco Pré-moldados Galpões Pré-303 

fabricados Ltda. – EPP; considerando que, em 12/03/2021, após todos os prazos previstos na 304 

Resolução nº 1.008/04, do Confea, o autuado apresentou recurso intempestivo, anexando a foto da 305 

placa instalada. Diante do exposto e; considerando a regularização da infração, opino pelo 306 

arquivamento do processo.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação 307 

sendo aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.21. Auto de 308 

Infração nº 10986/2015 (CEEMMQ). Autuado: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assunto: 309 

Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheira Adriana 310 

Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “O presente processo trata da 311 

solicitação de Baixa do Auto de Infração Nº 10986/2015, tem-se que: A obra de Instalação de 02 312 

(dois) elevadores no prédio do Fórum de Arcoverde/PE, foi autuada pela falta de ART (Atestado de 313 

Responsabilidade Técnica), através do auto de infração Nº 10986/2015, datado de 21/12/2015. 314 

Conforme o art. 1º da Lei Nº6.496/1977: Profissional ou pessoa jurídica que deixa de registrar a 315 

Anotação de Responsabilidade Técnica referente à atividade técnica desenvolvida. Houve a 316 

aplicação da penalidade, sendo a multa no valor de R$ 536,62 (quinhentos e trinta e seis reais e 317 

sessenta e dois centavos). No dia 20/01/2016 foi enviado à CEEI (Câmara Especializada de 318 
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Engenharia Industrial) para ser  julgado a revelia. E no dia 03/05/2017 houve a geração do 319 

documento sob protocolo nº 200051677/2017, anexando a ART Nº 0192584122015, datada de 320 

16/12/2015 e a solicitação de abaixa do auto de infração nº10986/2015 Considerando que há 321 

instrução técnica para o processo, conforme descrito abaixo: Considerando que é de responsabilidade 322 

do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema 323 

Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências 324 

contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou 325 

verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 326 

Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica”. 327 

Considerando que o Auto de Infração nº 10986/2015 foi lavrado em 21/12/2015, em desfavor da 328 

empresa Elevadores Atlas Schindler S/A., por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, 329 

referente à instalação de 02 (dois) elevadores no prédio do Fórum de Arcoverde/PE; Considerando o 330 

Aviso de Recebimento – AR, datado de 07/01/2016; Considerando que o autuado não apresentou 331 

defesa no prazo concedido; Considerando que, em 03/02/2016 o processo foi julgado procedente, em 332 

1ª Instância, à revelia do autuado, pela CEEMMQ; Considerando que, 23/02/2016, foi emitido o 333 

Ofício nº 10174/2016 - GFI, informando ao autuado sobre o julgamento do processo a sua revelia, 334 

bem como o prazo concedido para regularizar a infração, efetuar o pagamento da multa, ou para 335 

apresentar recurso ao Plenário deste Conselho; Considerando o AR, datado de 02/03/2016; 336 

Considerando que o autuado não apresentou recurso no prazo concedido; Considerando que, em 337 

20/06/2016, o processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica para inscrição na Dívida Ativa; 338 

Considerando que, em 04/05/2017, após todos os prazos concedidos, previstos pela Resolução do 339 

Confea nº 1.008/04, o autuado, de forma intempestiva, apresentou recurso ao Plenário deste 340 

Conselho, anexando a ART nº 0192584122015, referente à instalação dos elevadores na obra do 341 

Tribunal de Justiça de Pernambuco – Fórum Arcoverde/PE; Considerando que, em 20/11/2017, foi 342 

questionado à fiscalização se o serviço fiscalizado trata-se de uma subcontratação, uma vez que a 343 

ART supracitada apresenta a empresa Plínio Cavalcanti como proprietária da obra/serviço; 344 

Considerando que, em 31/01/2018, após realização de diligência, o Agente Fiscal Izaac Lima 345 

informou que a empresa Plínio Cavalcanti CIA Ltda. contratou a Elevadores Atlas Schindler S/A 346 

para realizar as instalações dos 02 (dois) elevadores na obra de construção do Fórum de 347 

Arcoverde/PE; Considerando que a ART Nº 0192584122015, que regulariza a infração, foi 348 

registrada em 16/12/2015, anteriormente à lavratura do auto; Diante do exposto, Entendemos que o 349 

Auto de Infração nº 10986/2015 é improcedente, uma vez que a ART Nº0192584122015, que 350 

regulariza o auto, foi registrada anteriormente à sua lavratura. Diante do exposto, dou o parecer para 351 

seu cancelamento, em função de sua improcedência. Considerasse, ainda, que seja solicitado o 352 

registro da ART de substituição, à ART Nº 0192584122015, para correção da informação referente 353 

ao proprietário da obra/serviço, devendo constar o Tribunal de Justiça de Pernambuco, bem como 354 

substituir a atividade técnica de “coordenação” para “execução.” O relatório foi encaminhado à 355 

apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos. Não 356 

houve abstenção. 3.22. Auto de Infração nº 9900016954/2016 (CEEE). Autuado: Maria João 357 

Eventos Eireli – EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de 358 

ART. Relator: Conselheira Adriana Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte 359 

relatório: “Falta de ART, sob o Auto de Infração Nº 9900016954/2016, tem-se que: A obra de 360 

Instalação e Montagem do Sistema de Iluminação e Som na Fundação de Cultura da Cidade do 361 

Recife - Olinda/PE, foi autuada pela falta de ART (Atestado de Responsabilidade Técnica), através 362 

do auto de infração Nº 9900016954/2016, datado de 21/06/2016. Conforme o art. 1º da Lei 363 

Nº6.496/1977: Profissional ou pessoa jurídica que deixa de registrar a Anotação de Responsabilidade 364 

Técnica referente à atividade técnica desenvolvida. Houve a aplicação da penalidade, sendo a multa 365 

no valor de R$ 657,57 (seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Considerando 366 

que há instrução técnica para o processo, conforme descrito abaixo: Considerando que é de 367 

responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao 368 

Sistema Confea/Crea, no Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as 369 

exigências contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, 370 

escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 371 

referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 372 
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Técnica”. Considerando que o Auto de Infração nº 9900016954/2016 foi lavrado em 21/06/2016, em 373 

desfavor da Empresa Maria Joao Eventos Eireli - EPP., por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 374 

6.496/77, referente à “montagem e operação de sonorização e luminotécnico. observação - ciclo 375 

junino 2016 - são joão no classic hall.”; Considerando o AR, datado de 12/07/2016; Considerando 376 

que não foi apresentada defesa no prazo concedido; Considerando que, em 03/08/2016, a CEEE 377 

julgou o processo procedente, à revelia do autuado; Considerando o recurso apresentado: “Bom Dia 378 

Senhores, não tiramos ART por falta de Ordem de Serviço a qual fornece informações para a 379 

retirada, ficamos assim impossibilitados.” Considerando que, em 15/05/2018, foi solicitada a 380 

realização de uma diligência, visando verificar a veracidade da defesa apresentada; considerando o 381 

relato do Agente Fiscal Luciano, em 14/11/2018: “Em contato com a Senhora Conceição Cássia 382 

(Proprietária da Empresa citada). Informo que a empresa executou os serviços descritos, porém a 383 

Ordem de Serviço foi emitida após a realização do evento.” Considerando que a ART N° 384 

PE20160049923, apresentada na defesa, não foi paga, ou seja, não foi registrada. Tem-se que:   Auto 385 

de Infração nº 9900016954/2016, em função do que preceitua o Art. 28, da Resolução n° 1.025/09, 386 

do CONFEA, é procedente. A ART N° PE20160049923, apresentada na defesa, não foi paga, ou 387 

seja, não foi registrada. “Art. 28: A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve 388 

ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações 389 

constantes do contrato firmado entre as partes.” Lembramos, ainda, o descrito no parágrafo primeiro, 390 

do Art. 4°, da Resolução n° 1.025/09, do CONFEA: “Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu 391 

cadastro no sistema eletrônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente. § 1º O início da 392 

atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.”  393 

Diante do exposto, considerando as alegações apresentadas na defesa, dá-se o parecer de manutenção 394 

do auto e da multa aplicada, com suas devidas correções monetárias pertinentes.  Recife, 28 de 395 

setembro de 2022.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo 396 

aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.23. Auto de 397 

Infração nº 9900025115/2017 (CEAG). Autuado: JL Engenharia Ltda-ME. Assunto: Recurso - 398 

Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheira Adriana Palmério 399 

Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “O presente processo trata da solicitação 400 

de: Falta de ART, sob o Auto de Infração Nº 9900025115/2017, tem-se que: Em visita a prefeitura 401 

do município de Carnaíba foi encontrado a empresa com contrato de nº 069/2017 com validade de 402 

seis meses contados a partir da data de 27 de Julho de 2017 e com objetivo serviços de roço de mato 403 

em várias localidades da zona rural do município de Carnaíba, serviço este de engenharia e não foi 404 

encontrado a ART no banco de dados do CREA PE SITAC. Motivando assim a lavratura deste auto 405 

de infração Nº 9900025115/2017. Conforme o art. 1º da Lei Nº6.496/1977: Profissional ou pessoa 406 

jurídica que deixa de registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica referente à atividade técnica 407 

desenvolvida. Houve a aplicação da penalidade, sendo a multa no valor de R$ 646,39 (seiscentos e 408 

quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Considerando que há instrução técnica para o 409 

processo, conforme descrito abaixo: Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a 410 

fiscalização do exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/Crea, no 411 

Estado de Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66;  Considerando as exigências contidas na Lei 412 

Federal 6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a 413 

execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à 414 

Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica”.  Considerando 415 

que o Auto de Infração nº 9900025115/2017 foi lavrado em 27/12/2017, em desfavor da empresa JL 416 

BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME., por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, 417 

referente ao “Contrato de nº 069/2017 com validade de seis meses contados a partir da data de 27 de 418 

Julho de 2017 e com objetivo serviços de roço de mato em várias localidade da zona rural do 419 

município de Carnaíba”; Considerando o Aviso de Recebimento – AR, datado de 27/04/2018;  420 

Considerando que a empresa autuada não apresentou defesa no prazo concedido;  considerando que, 421 

em 13/06/2018, o processo foi julgado procedente, em 1ª Instância, à revelia do autuado, pela 422 

CEAG; considerando o recurso apresentado: “SOLICITO SUSPENSÃO DO AUTO, UMA VEZ 423 

QUE A PROFISSIONAL DEU ENTRADA NO PROCESSO DE ART FORA DE ÉPOCA, 424 

PROTOCOLO nº 200087394/2018 ESTANDO EM TRAMITAÇÃO NA SEDE DO CREA.” 425 

Considerando que o protocolo n° 200087394/2018, correspondente ao registro de ART Fora de 426 
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Época, não foi concluído e pertence a TÉCNICA EM ZOOTECNIA, TÉCNICA EM 427 

AGRICULTURA, ISAELA NUNES DE QUEIRÓS, que foi transferida para outro Conselho;  428 

Considerando que não identificamos, em nosso sistema corporativo, ART que regulariza a infração. 429 

Considerando o AR, datado de 31/08/2019. Tem-se que:  Após análise do processo e da legislação 430 

pertinente, expressamos: O Auto de Infração nº 9900025115/2017 é procedente. Visando à 431 

regularização da infração, foi iniciado o processo de registro de ART Fora de Época, protocolo n° 432 

200087394/2018, através da TÉCNICA EM ZOOTECNIA, TÉCNICA EM AGRICULTURA, 433 

ISAELA NUNES DE QUEIRÓS.  No entanto, o processo não foi concluído e a profissional foi 434 

transferida para outro Conselho. Diante do exposto, o nosso parecer é a manutenção da multa 435 

aplicada, com suas devidas correções monetárias pertinentes. Diante do exposto, considerando as 436 

alegações apresentadas na defesa, dá-se o parecer de manutenção do auto e da multa aplicada, com 437 

suas devidas correções monetárias pertinentes. O relatório foi encaminhado à apreciação e, em 438 

seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve 439 

abstenção.  3.24. Auto de Infração nº 9900025859/2018 (CEEMMQ). Autuado: Consuma 440 

Comercial Eireli-ME. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de 441 

ART. Relator: Conselheira Adriana Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou relatório com 442 

o seguinte teor: “O presente processo trata da solicitação de: Falta de ART, sob o Auto de Infração 443 

Nº 9900025859/2018, tem-se que: O presente processo refere-se à pessoa jurídica que deixa de 444 

registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica desenvolvida, 445 

infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77. 1. Fundamentação Legal. a) Lei 446 

Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e 447 

Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de 448 

Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; 449 

autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CONFEA, de 450 

uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do CONFEA nº 451 

1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 452 

julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do CONFEA nº 453 

1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 454 

Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 455 

2013, que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 456 

procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de 457 

penalidades; 2. Análise Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do 458 

exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/Crea, no Estado de 459 

Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências contidas na Lei Federal 460 

6.496/77, em especial o artigo 1º, onde diz que: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de 461 

obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à 462 

Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica”. Considerando que o Auto de 463 

Infração nº 9900025859/2018 foi lavrado em 01/03/2018, em desfavor da empresa CONSUMA 464 

COMERCIAL EIRELI - ME., por infringência ao artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente à 465 

“SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM GERAL DE CONDICIONADORES 466 

DE AR TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H E 22.000 BTU/H.”; Considerando o Aviso 467 

de Recebimento – AR, datado de 05/03/2018; Considerando que a empresa autuada não apresentou 468 

defesa no prazo concedido;  Considerando que, em 18/04/2018, o processo foi julgado procedente, 469 

em 1ª Instância, à revelia do autuado, pela CEEMMQ; Diante do exposto, considerando as alegações 470 

apresentadas na defesa, dá-se o parecer de manutenção do auto e da multa aplicada, com suas 471 

devidas correções monetárias pertinentes.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, 472 

à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção.  473 

3.25. Auto de Infração nº 9900026448/2018 (CEEMMQ). Autuado: Limparaiba Limpadora e 474 

Desentupidora Paraibana Ltda. – EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 475 

1977, Falta de ART. Relator: Conselheira Adriana Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou 476 

o relatório a seguir: “O presente processo trata da solicitação de: Falta de ART, sob o Auto de 477 

Infração Nº 9900026448/2018, tem-se que: O presente processo refere-se à pessoa jurídica que deixa 478 

de registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à atividade técnica 479 

desenvolvida, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77. Após análise do 480 
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processo e da legislação pertinente, expressamos: A ART N° PE20180232537, registrada em 481 

02/02/2018, anteriormente ao auto, corresponde ao registro do 4° Termo Aditivo ao Contrato Global 482 

CT.010.2014, correspondente ao ano de 2018. No entanto, o solicitado no Auto de Infração N° 483 

9900026448/2018 não foi o registro do 4° Termo Aditivo ao Contrato Global CT.010.2014, mas o 484 

registro de ART específica correspondente à “ordem de serviço de nº 003/2018 - serviços de locação 485 

de cabines sanitárias (banheiros químicos), incluindo: montagem, desmontagem e higienização 486 

diária; para as festividades do viva dominguinhos no período de 19 à 21/04/2018 no valor de R $ 487 

9.211,04, referente a 37 cabines com 108 diárias.” Considerando o Aviso de Recebimento – AR, 488 

datado de 05/03/2018; Vejamos o que diz o subitem 2.1.1., do Manual de Procedimentos 489 

Operacionais, do CONFEA, referente à Resolução n° 1.025/09, do CONFEA: Quando a execução da 490 

obra ou prestação de serviço for objeto de contrato global, situação em que dados como endereço, 491 

valor do contrato e quantitativos da atividade técnica contratada são identificados por meio de ordem 492 

de serviço específica, a ART de obra ou serviço deverá ser registrada da seguinte forma: • a ART 493 

inicial informará a estimativa dos quantitativos e do valor global do contrato; e, quando forem 494 

citados vários endereços da obra ou serviço, o endereço do contratante; • a ART vinculada informará 495 

o endereço da obra ou serviço, os quantitativos e o valor relativo a cada ordem de serviço específica. 496 

(grifos nossos) Desta forma, entendemos que o Auto de Infração nº 9900026448/2018 é procedente, 497 

uma vez que não foi apresentada a ART correspondente à “ordem de serviço de nº 003/2018 - 498 

serviços de locação de cabines sanitárias (banheiros químicos),incluindo: montagem, desmontagem e 499 

higienização diária; para as festividades do viva dominguinhos no período de 19 à 21/04/2018 no 500 

valor de r$ 9.211,04, referente a 37 cabines com 108 diárias”, conforme preceitua o Manual de 501 

Procedimentos Operacionais, do CONFEA, referente à Resolução n° 1.025/09, do CONFEA. Diante 502 

do exposto, encaminhamos o processo para análise e parecer. Diante do exposto, considerando as 503 

alegações apresentadas na defesa, dá-se o parecer de manutenção do auto e da multa aplicada, com 504 

suas devidas correções monetárias pertinentes.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em 505 

seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve 506 

abstenção. 3.26. Auto de Infração nº 10387/2016 (CEEE). Autuado: Tech Master Serviços Ltda.-507 

ME. Assunto: Recurso - Infração ao art. 58 da Lei nº 5.194/66, falta de visto - pessoa jurídica. 508 

Relator: Conselheira Adriana Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou o relatório a seguir: 509 

“O presente processo trata da solicitação de: Solicitação de Baixa do Auto de Infração Nº 510 

10387/2016, tem-se que: O Auto de Infração nº 10387/2016 não atende ao que preceitua o inciso IV, 511 

do Art. 11, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA, caracterizando, desta forma, vício do ato 512 

processual. Não há descrição detalhada dos serviços fiscalizados. Considerando ainda que há um erro 513 

no enquadramento da capitulação da infração. A empresa deveria ser autuada por falta de registro, 514 

não por falta de visto, uma vez que, conforme ART nº PE20160082849, os serviços fiscalizados 515 

extrapolavam os 180 dias. “Art. 5º - A atividade da pessoa jurídica, em região diferente daquela em 516 

que se encontra registrada, obriga ao visto do registro na nova região. § 1º - O visto exigido neste 517 

artigo pode ser concedido para atividade parcial dos objetivos sociais da requerente, com validade a 518 

ela restrito. § 2º - No caso em que a atividade exceda de 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa 519 

jurídica, a sua agência, filial ou sucursal, obrigada a proceder ao seu registro na nova região.” (grifos 520 

nossos). Diante do exposto, considerando os vícios dos atos processuais apontados, e considerando 521 

ainda o Art. 47, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA, onde o nosso parecer é pelo cancelamento 522 

do Auto de Infração nº 10387/2016.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à 523 

votação sendo aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.27. 524 

Auto de Infração nº 9900023979/2017 (CEEE). Autuado: New Net Provedor de Internet Ltda. – 525 

ME. Assunto: Recurso - Infração a alínea “e” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: 526 

Conselheira Adriana Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou o relatório a seguir: “O 527 

presente processo trata da solicitação de: Solicitação de Baixa do Auto de Infração Nº 528 

9900023979/2017, tem-se que:Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do 529 

exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, no Estado de 530 

Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando que o Auto de Infração nº 531 

9900023979/2017, foi lavrado em 20/09/2017, em desfavor da empresa NEW NET PROVEDOR DE 532 

INTERNET LTDA - ME., por infringência à alínea “e”, do Art. 6, da Lei Federal nº 5.194, de 1966; 533 

Considerando o Aviso de Recebimento – AR, datado de 03/10/2017; Considerando que a empresa 534 
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autuada não apresentou defesa no prazo concedido; Considerando que, em 01/11/2017, o processo 535 

foi julgado procedente, em 1ª Instância, à revelia do autuado, pela CEEE; Considerando que a 536 

empresa autuada não apresentou recurso; Diante do exposto, considerando os vícios dos atos 537 

processuais apontados, e considerando ainda o relato do Agente Fiscal Kepler José, através do 538 

Relatório de Fiscalização n° 9900027982/2018, onde o nosso parecer é pelo cancelamento do Auto 539 

de Infração nº 9900023979/2017.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à 540 

votação sendo aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e oito) votos. Não houve abstenção. 3.28. 541 

Auto de Infração nº 9900018416/2016 (CEEMMQ). Autuado: Forte Instalação e Manutenção 542 

Ltda. Assunto: Recurso Infração ao Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. 543 

Relator: Conselheira Adriana Palmério Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: 544 

“O presente processo trata da solicitação de: Solicitação de Análise do Auto de Defesa Nº 545 

9900018416/2016, tem-se que: Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do 546 

exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/Crea, no Estado de 547 

Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências contidas na Lei Federal 548 

5.194/66, em especial o artigo 16, onde diz que: “Enquanto durar a execução de obras, instalações e 549 

serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis 550 

ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 551 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos”. Considerando que, em 552 

21/10/2016, foi lavrado o Auto de Infração nº 9900018416/2016, em desfavor da empresa Forte 553 

Instalacao e Manutencao Ltda., por infringência ao artigo 16, da Lei Federal 5.194/66 (empresa 554 

responsável pela instalação  de tanque subterrâneo de armazenamento, conexões e instalação 555 

eletromecânica);  Considerando o Aviso de Recebimento – AR, datado de 10/11/2016;  556 

Considerando a defesa apresentada em 17/11/2016; Considerando que, em 04/12/2019, o processo 557 

foi julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEMMQ, onde foi mantida a multa aplicada; 558 

Considerando o disposto no Art. 43 e seu parágrafo terceiro, da Resolução nº 1.008/04, do 559 

CONFEA: “Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao 560 

cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: I 561 

- os antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova reincidência 562 

de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a gravidade da falta; (grifos nossos) IV – as 563 

conseqüências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente; e V – regularização da 564 

falta cometida. [...] § 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do 565 

CONFEA nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em 566 

resolução específica.” Após análise do processo e da legislação pertinente, expressamos: O Auto de 567 

Infração nº 9900018416/2016, em função do preceitua o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66 568 

(Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a 569 

colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-570 

autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis 571 

pela execução dos trabalhos), é procedente, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa não se 572 

encontrava instalada na obra, conforme preceitua o Art. 16 da Lei federal n° 5.194/66. (grifos 573 

nossos) Diante do exposto, considerando os argumentos do autuado, encaminhamos o processo para 574 

análise e parecer. Por fim, considerando a gravidade da falta cometida, ressaltamos o que preceitua o 575 

parágrafo terceiro, do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA: § 3º É facultada a redução de 576 

multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do CONFEA nos casos previstos neste artigo, 577 

respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” Diante do exposto, 578 

considerando que fora instalada a placa após a instauração do auto de infração, assim o nosso parecer 579 

é pela redução do valor da multa, e finalização do processo gerado pelo auto de infração nº 580 

9900018416/2016.  O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo 581 

aprovado, por unanimidade, com 29(vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.29. Auto de 582 

Infração nº 9900036541/2019(CEEE). Autuado: Real Energy Ltda. Assunto: Recurso Infração ao 583 

Art. 16 da Lei Federal nº 5.194, de 1966, Falta de placa. Relator: Conselheira Adriana Palmério 584 

Silva. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relatório: “O presente processo trata da solicitação 585 

de: Solicitação de Análise do Auto de Defesa Nº 9900036541/2019, tem-se que: O presente processo 586 

refere-se à ausência de placa visível e legível ao público, contendo o nome do autor e co-autores do 587 

projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela 588 
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execução dos trabalhos, na execução de obras, instalações e serviços de engenharia, infringindo, 589 

desta forma, o artigo 16, da Lei Federal 5.194/66. 1. Fundamentação Legal a) Lei Federal nº 5.194, 590 

de 24 de dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro-591 

Agrônomo, e dá outras providências; b) Lei Federal 6.496/77, que Institui a Anotação de 592 

Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; 593 

autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de 594 

uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências; c) Resolução do CONFEA nº 595 

1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e 596 

julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades; d) Resolução do CONFEA nº 597 

1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 598 

Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências; e) Resolução nº 1.047, de 28 de maio de 599 

2013, que altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 600 

procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de 601 

penalidades. 2. Análise Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do 602 

exercício e da atividade das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/Crea, no Estado de 603 

Pernambuco, conforme Lei Federal 5.194/66; Considerando as exigências contidas na Lei Federal 604 

5.194/66, em especial o artigo 16, onde diz que: “Enquanto durar a execução de obras, instalações e 605 

serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis 606 

ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 607 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.”. Considerando que, em 608 

31/05/2019, foi lavrado o Auto de Infração nº 9900036541/2019, em desfavor da REAL ENERGY 609 

LTDA., por infringência ao artigo 16, da Lei Federal 5.194/66 (Serviços de Instalação elétrica de 610 

Iluminação pública, luminárias, redes subterrâneas, na obra de requalificação da Avenida Conde da 611 

Boa Vista; afixar no local, placa de obra regulamentar com nome dos responsáveis técnicos pelo 612 

serviço.); (grifos nossos) Considerando o Aviso de Recebimento – AR, datado de 05/06/2019; 613 

Considerando que o autuado não apresentou defesa no prazo concedido; Considerando que, em 614 

03/07/2019, o processo foi julgado procedente, em 1ª Instância, pela CEEE, à revelia do autuado; 615 

Considerando o AR, datado de 19/08/2019; Considerando o recurso apresentado: “Em virtude dos 616 

apontamentos presentes no auto de infração recebido, valho-me do presente para, ainda dentro do 617 

prazo de regulamentar de 60 dias, apresentar defesa pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: O 618 

auto de infração descreve falta de placa regulamentar no local da obra. Nas razões recursais sustenta-619 

se, que a placa instalada no local da obra tem modelo fornecido pelo Órgão contratante, EMLURB 620 

que também fiscaliza todo o entorno do contrato. Como mostra a imagem no ANEXO I, a placa 621 

utilizada recebe o modelo do Órgão contratante, assim como é fiscalizada pela mesma. Saliento que 622 

a obra dispõe desde seu início a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com as informações 623 

contratuais e de responsabilidade requeridas pelo Órgão (ANEXO II). Além disso, atualmente a 624 

placa da obra já consta as informações do responsável técnico como solicitadas no auto de infração, 625 

como mostra a imagem no ANEXO III.” Considerando que a infração foi regularizada 626 

posteriormente à lavratura do auto; Considerando o disposto no Art. 43 e seu parágrafo terceiro, da 627 

Resolução nº 1.008/04, do CONFEA: “Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à 628 

infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, 629 

observados os seguintes critérios: I - os antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, 630 

reincidência ou nova reincidência de autuação; II – a situação econômica do autuado; III – a 631 

gravidade da falta; IV – as conseqüências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo 632 

decorrente; e V – regularização da falta cometida. (grifos nossos) [...] § 3º É facultada a redução de 633 

multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do CONFEA nos casos previstos neste artigo, 634 

respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” 3. Conclusão Após análise 635 

do processo e da legislação pertinente, expressamos: Entendemos que o Auto de Infração nº 636 

9900036541/2019, em função do preceitua o Art. 16, da Lei Federal nº 5.194/66 (Enquanto durar a 637 

execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e 638 

manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do 639 

projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela 640 

execução dos trabalhos), é procedente, uma vez que, no ato da fiscalização, a placa que se encontrava 641 

instalada na obra não indicava o responsável técnico, conforme preceitua o Art. 16 da Lei federal n° 642 
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5.194/66. (grifos nossos); Por fim, considerando a gravidade e a regularização da falta cometida, 643 

ressaltamos o que preceitua o parágrafo terceiro, do Art. 43, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA: 644 

§ 3º É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do Crea e do CONFEA nos casos 645 

previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica.” Diante 646 

do exposto, considerando tudo que fora exposto acima, o nosso parecer é pela redução do valor da 647 

multa, e finalização do processo gerado pelo auto de infração nº 9900036541/2019.” O relatório foi 648 

encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 29 649 

(vinte e nove) votos. Não houve abstenção. Os itens do 3.30. ao 3.36. sairão de pauta, devido à 650 

licença do relator. 3.30. Auto de Infração nº 9900021486/2017 (CEEC). Autuado: Naurivan 651 

Monteiro da Silva. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 652 

1966. Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo; 3.31. Auto de Infração nº 653 

9900019414/2017 (CEEC). Autuado: Mario Marcondes Araujo Gomes. Assunto: Recurso - 654 

Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Felipe 655 

Rodrigo de Carvalho Rabelo; 3.32. Auto de Infração nº 9900025465/2018 (CEEC). Autuado: 656 

Igreja de Deus no Brasil Região Nordeste. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei 657 

Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo; 3.33. Auto de 658 

Infração nº 9900019863/2017 (CEEC). Autuado: Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Assunto: 659 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro 660 

Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo; 3.34. Auto de Infração nº 9900025848/2018 (CEEC). 661 

Autuado: Janessa Carneiro Miranda da Costa. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, 662 

da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo; 3.35. 663 

Auto de Infração nº 9900024988/2017 (CEEC). Autuado: Estima Eventos e Produções Eireli – 664 

EPP. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: 665 

Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo; 3.36. Auto de Infração nº 9900024719/2017 666 

(CEEC). Autuado: Kleber Alcântara Marques. Assunto: Recurso - Infração ao Art. 1º da Lei nº 667 

6.496, de 1977, Falta de ART. Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. Dando 668 

sequencia à pauta, a Sra 1ª Vice-Presidente passou ao item 3.37. Auto de Infração nº 10853/2013 669 

(CEEC). Autuado: Construdados Desenhos Técnicos e Representações de Madeiras Ltda. Assunto: 670 

Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro 671 

Nilson Jorge Pimentel Filho. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que 672 

a Câmara Especializada de Engenharia Civil-CEEC votou a revelia o processo; considerando que a 673 

Acessoria Jurídica do CREA encontrou vícios processuais apontados no Parecer Nº 114/2015-674 

ASSJU, em 10/07/2015; considerando que a Instrução técnica considerou conter vício do ato 675 

processual mesmo após diligenciado agente fiscal em 21/09/2021. Sou favorável ao arquivamento do 676 

auto de infração.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo 677 

aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. Não houve abstenção. 3.38. Auto de 678 

Infração nº 10113/2015 (CEEC). Autuado: R1 Cursos Técnicos Eireli – EPP – Grau Técnico 679 

Caruaru. Assunto: Recurso - Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. 680 

Relator: Conselheiro Nilson Jorge Pimentel Filho. O Senhor Relator apresentou o seguinte 681 

relatório: “Considerando que o Auto de Infração em referência foi lavrado em desfavor do 682 

interessado relativo a em consideração fiscalização de Obra de “Reforma para Adequação de Salas 683 

de Aulas no Pavimento semi-enterrado do centro de ensino Grau Técnico na Cidade de Caruaru; 684 

considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil-CEEC manteve o auto de infração e a 685 

multa aplicada em 15/07/2022; considerando que o interessado apresentou recurso com ART 686 

nº103929012015 no qual não corresponde aos serviços prestados, pois o objeto desta ART descreve: 687 

“Avaliação Misto 200 Metro(s) Quadrado(s) resumo do contrato; consultoria para definição da 688 

possibilidade de demolição de alvenaria específica, constante em planta baixa da sobreloja do Grau 689 

Técnico no endereço citado”; considerando que a o objeto da ART apresentada difere do objeto da 690 

fiscalização realizada. Sou favorável a manutenção do Auto de Infração, bem como, a aplicação da 691 

multa e suas correções.” O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo 692 

aprovado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção. 3.39. Auto de 693 

Infração nº 9900017456/2016 (CEEC). Autuado: Antonio Ferrer de Morais. Assunto: Recurso - 694 

Infração a alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Nilson Jorge 695 

Pimentel Filho. O Senhor Relator apresentou o seguinte parecer: “Considerando que a Câmara 696 
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Especializada de Engenharia Civil-CEEC votou a revelia em 15/03/2017; considerando que o 697 

interessado apresentou defesa intempestiva em 25/07/2017 apresentando uma ART nº 389078; 698 

considerando que a instrução técnica concluiu que a ART não é da obra em questão. Sugiro ser 699 

mantido o auto de infração, bem como, a multa com valores estabelecidos e seus valores corrigidos.” 700 

O relatório foi encaminhado à apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por 701 

unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos. Não houve abstenção.  3.40. Auto de Infração nº 702 

9900017802/2016 (CEEC). Autuado: José Eduardo de Carvalho. Assunto: Recurso - Infração a 703 

alínea “a” do art. 6º, da Lei Federal nº 5.194, de 1966. Relator: Conselheiro Nilson Jorge Pimentel 704 

Filho. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “Considerando que a Câmara 705 

Especializada de Engenharia Civil-CEEC julgou à revelia em 15 de março de 2017; considerando 706 

que em 22/03/18 houve diligência de fiscalização na obra e constatou que a obra não pertence ao 707 

Interessado. Sou favorável ao cancelamento do Auto de Infração. O relatório foi encaminhado à 708 

apreciação e, em seguida, à votação sendo aprovado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos. 709 

Não houve abstenção. 4. Encerramento. E, nada mais havendo a ser tratado,  a Senhora 2ª Vice-710 

Presidente declarou encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.942, às 20h49. Para registro, informo 711 

que esta ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro 712 

Civil PEDRO PAULODA SILVA FONSECA _______________________________ e pelo 713 

Engenheiro Civil Engenheira Civil GIANI DE BARROS CÂMARA ALERIANO – 2ª Vice-714 

Presidente ____________________________, a fim de produzir seus efeitos feitos legais.  715 
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