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

arquivamento do auto de infração capitulado pelo art. 59 da Lei nº 
5.194/66, lavrado em desfavor da pessoa jurídica denominada Carlos 
Adriano da Silva Refrigeração – ME, em função de vício processual. 

 
  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 Emanuel Araújo 
Silva; considerando que O presente processo refere-se à Pessoa Jurídica, com objeto social 
relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, que 
exerce atividade técnica nos termos da Lei nº 5.194/66, e que não possui registro no Crea, infringindo, 
desta forma, o artigo 59, da Lei Federal 5.194/66; considerando a base legal Lei Federal nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966; Lei Federal 6.496/77; Resolução do Confea nº 1.008, de 9 de dezembro de 
2004; Resolução do Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009; considerando que em 05/03/2012, foi 
emitido o Termo de Notificação nº 96442, em desfavor da empresa Carlos Adriano da Silva 
Refrigeração ME, por infringência ao Art. 59, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, onde foi concedido ao 
notificado o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar a regularização da infração, ou seja, 
providenciar o registro da empresa, junto ao Crea/PE, ou para apresentar defesa; considerando que em 
03/04/2012, a empresa autuada solicitou o prazo de 30 dias para regularizar a situação junto ao 
Crea/PE, informando ainda que pretende alterar uma cláusula do Contrato Social. Em 24/04/2012, foi 
emitido o Ofício nº 13703/2012-GFI, informando à empresa autuada sobre o deferimento do prazo 
solicitado, onde foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a infração, ou para apresentar 
defesa; considerando que em 07/11/2013, o processo foi enviado à Assessoria Jurídica para inscrição 
na dívida ativa; considerando que em 27/10/2015, a Assessoria Jurídica emitiu o Parecer nº 240/2015-
AJU, apontando os vícios do ato processual; considerando que em 08/06/2017, foi solicitada à 
Assessoria Jurídica uma orientação concernente aos procedimentos administrativos que devem ser 
adotados, visando sanar os vícios apontados; considerando que em 10/04/2018, atendendo ao 
solicitado, a Assessoria Jurídica informou que deve ser diligenciado pelo fiscal para que descreva qual 
atividade deve ser exercida pelo autuado de forma específica. Em 08/05/2019, foi solicitada a 
realização de uma diligência para que fosse informado se o auto de infração foi lavrado após 
constatação, em campo, do desenvolvimento de atividades de engenharia, por parte da empresa, ou se 
foi lavrado através de Consulta à Receita Federal; considerando que em 29/05/2019, em atendimento 
ao solicitado, o Agente informou que, devido ao tempo em que o processo teve início, não lembra se o 
Termo de Notificação foi lavrado após constatação em campo ou se foi através de consulta à Receita 
Federal; considerando o disposto nos incisos IV e V, artigo 11, da Resolução 1.008/2004, do Confea; 
considerando que o auto de infração deve descrever os fatos com suficiente especificidade, uma vez 
que o processo com instauração imprecisa quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, no tempo e 
no espaço, leva a sua nulidade. Como o auto de Infração apenas foi consignado, de forma genérica, 
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que a empresa presta serviço de manutenção e instalação de split. Diante do exposto, somos de parecer 
favorável para nulidade do processo em virtude do seu vício processual, DECIDIU, com 26 (vinte e 
seis) votos, aprovar o relatório e voto do relator, pela manutenção do auto de infração, lavrado em 
desfavor da pessoa jurídica Carlos Adriano da Silva Refrigeração – ME, em função de vício 
processual. 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, Giani de Barros 
Câmara Valeriano, Gustavo de Lima Silva, Hugo Ricardo Arantes Costa, José Adolfo Azevedo 
Ximenes, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Maycon Lira Drummond 
Ramos, Nailson Pacceli Nunes de Oliveira, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva 
Fonseca, Ronaldo Borin, 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 


