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 EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator, pelo cancelamento e 

arquivamento do auto de infração capitulado pelo art. 1º da Lei nº 
6.496/77, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada Braço Forte 
Construções e Serviços Eireli - ME, em função do vício processual 
apontado e de sua improcedência. 

 
 

  DECISÃO 
 

 

     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 09 de fevereiro de 2022, em Sessão Ordinária, 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; considerando o parecer e voto do relator, Conselheiro André da Silva 
Melo; Considerando que é de responsabilidade do Crea-PE a fiscalização do exercício e da atividade 
das profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA, no Estado de Pernambuco, conforme Lei 
Federal 5.194/66; considerando as exigências contidas na Lei Federal 6.496/77, em especial o artigo 
1º, onde diz que: “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 Auto de Infração nº 9900053025/2021 
foi lavrado em 06/04/2021, contra a empresa Estrutural Serviços Eireli - ME., por infringência ao 
artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77, referente ao “1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 231/2020 celebrado 
entre o Município de Petrolina e a Empresa Estrutural Serviços Eireli-ME”; considerando o AR, 
datado de 05/05/2021; considerando que, 04/08/2021, a CEEC julgou o processo procedente, à revelia 
do autuado; considerando o recurso apresentado pela empresa autuada: “Apresentação de ART 
complementar à ART PE20200535615 registrada no dia 12/05/2021, referente ao Auto de Infração 
9900053025/2021;” considerando que a ART Nº PE20210626816 regularizou a infração, 
posteriormente à lavratura do auto, em 12/05/2021; considerando os serviços anotados na referida 
ART: “Referente ao 1º Termo aditivo de prazo de execução e acréscimo de valor do contrato 
231/2020, das obras de construção de salas de aula da Escola Municipal Professor Anezio Leão, no 
município de Petrolina-PE;” considerando, no entanto, o descrito no Art. 11, inciso IV, da Resolução 
nº 1.008/04, do Confea: “Art. 11. O auto de infração, grafado de forma legível, sem emendas ou 
rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações: [...] IV - Identificação da obra, serviço 
ou empreendimento, com informação sobre a sua localização, nome e endereço do contratante, 
indicação da natureza da atividade e sua descrição detalhada;” considerando, desta forma, que o Auto 
de Infração nº 9900053025/2021 não atende ao que preceitua o inciso IV, do Art. 11, da Resolução nº 
1.008/04, do CONFEA, caracterizando, desta forma, vício do ato processual. Não há a descrição 
detalhada da atividade realizada pelo autuado. Há apenas menção referente à ausência do registro do 1º 
Termo Aditivo ao Contrato Nº 231/2020, sem descrever a obra ou o serviço fiscalizado; considerando 
o descrito no Art. 47, inciso III, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA: “Art. 47. A nulidade dos atos 
processuais ocorrerá nos seguintes casos I – [...]; II – [...]; III – falhas na identificação do autuado, da 
obra, do serviço ou do empreendimento observadas no auto de infração.” Após análise do processo e 
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da legislação pertinente, expressamos: O Auto de Infração nº 9900053025/2021 não atende ao que 
preceitua o inciso IV, do Art. 11, da Resolução nº 1.008/04, do CONFEA, caracterizando, desta forma, 
vício do ato processual. Não há a descrição da atividade realizada pelo autuado. Foi descrito, de forma 
genérica: “Em fiscalização de rotina e consulta ao diário oficial do município de Petrolina 
Encontramos o 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 231/2020 celebrado entre o município de Petrolina e 
a Empresa Estrutural Serviços EIRELI-ME. (data da assinatura:12/03/2021) em consulta ao Sitac não 
encontramos a ART correspondente, fato que originou a lavratura do auto de infração. Observação: 
apresentar a ART do 1º Termo Aditivo ao contrato Nº 231/2020”, sem descrever a obra ou serviço 
realizado pela empresa autuada. Vejamos o que diz o Art. 47, inciso III, da Resolução nº 1.008/04, do 
CONFEA: “Art. 47. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: I – [...]; II – [...]; III 
– falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observadas no auto de 
infração;” Diante do exposto, meu parecer é pelo seu CANCELAMENTO e ARQUIVAMENTO, em 
função do vício processual apontado. Diante do exposto, meu parecer é pelo seu CANCELAMENTO 
e ARQUIVAMENTO, em função do vício processual apontado e de sua improcedência, DECIDIU, 
com 30 (trinta) votos, aprovar o relatório e voto do relator, pelo cancelamento e arquivamento do 
auto de infração lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada Braço Forte Construções e 
Serviços Eireli - ME., em função do vício processual apontado e de sua improcedência. Não houve 
abstenções. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena – Presidente. Votam os 
Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre Monteiro Ferreira 
Barros, André da Silva Melo, Audenor Marinho de Almeida, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, 
Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edilberto Oliveira de 
Carvalho Barros, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Francisco de Assis de 
Andrada Jurubeba, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Fernando Henrique Ferreira de Alves Melo, 
Giani de Barros Câmara Valeriano, Hugo Ricardo Arantes Costa, Gustavo de Lima Silva, José Adolfo 
Azevedo Ximenes, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira 
Cruz, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacceli Nunes de Oliveira, 
Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, 
Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Silvania Maria da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 09 de fevereiro de 2022.  
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente do Crea-PE 


