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EMENTA: Aprova o parecer e voto do relator, pelo indeferimento do recurso 
encaminhado pela Pessoa Jurídica denominada Incorporadora Melo Rodrigues 
Ltda., com voto pela manutenção do Auto de Infração nº 10342/2016, 
capitulado no artigo 1º da Lei nº 6.496/77, e cobrança da multa com as devidas 
correções monetárias.  
 
 

                                            DECISÃO 
                                 
                                           O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
– Crea-PE, reunido em 13 de abril de 2022, em Sessão Ordinária, 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 relatório e voto do relator, Conselheiro 
Audenor Marinho de Almeida; considerando que o processo se refere à análise do Auto de Infração nº 
10342/2016, lavrado em 08/04/2016, em desfavor da empresa Incorporadora Melo Rodrigues Ltda., 
referente à ausência de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART para a atividade técnica 
de montagem de equipamentos de transportes e elevação para o reparo na fachada do Ed. Arthur 
Rodrigues, executado no ano de 2016, infringindo, desta forma, o artigo 1º, da Lei Federal 6.496/77; 
considerando as exigências contidas no artigo 1º da Lei Federal 6.496/77, onde diz: “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 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 que foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a regularização da infração, ou 
seja, apresentar a ART correspondente à atividade técnica desenvolvida, bem como, efetuar o pagamento 
da multa, ou para apresentar defesa; considerando que a infração foi encaminhada para julgamento à 
revelia do autuado para a Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, a qual realizou o 
julgamento em 25/05/2016; considerando que a empresa apresentou defesa, em 22/04/2017, solicitando o 
cancelamento do auto de infração, alegando que já consta para o serviço a ART necessária, nesse caso a 
de nº 101745022011; Considerando que o auto de infração é referente à atividade técnica de montagem de 
equipamentos de transportes e elevação para o reparo na fachada do Ed. Arthur Rodrigues, mas a ART nº 
101745022011, apresentada pela autuada, é relativa ao Projeto nº 1102091555 – Dimensionamento dos 
andaimes suspensos da obra do Ed. Arthur Rodrigues, registrada em 16/02/2011; considerando que, 
nesses termos, a ART já existente não regulariza o auto de infração nº 10342/2016, após a sua lavratura; 
considerando que 08/05/2019 a CEEMMQ, aprovou a manutenção do auto em questão; considerando o 
disposto no Art. 4º e seu parágrafo primeiro, da Resolução 1.025/09, do Confea: “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 do valor da ART ensejará as 
sanções legais cabíveis, considerando o parecer e voto do relator, pela manutenção da multa aplicada, 
com as devidas correções monetárias pertinentes e a manutenção do auto de infração, uma vez que não foi 
regularizada a falta cometida, após a lavratura do auto de infração, DECIDIU, por unanimidade, com 29 
(vinte e nove) votos, aprovar o relatório e voto do relator, pelo indeferimento do recurso encaminhado 
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pela Pessoa Jurídica denominada Incorporadora Melo Rodrigues Ltda., com voto pela manutenção do 
Auto de Infração nº 10342/2016, capitulado no artigo 1º da Lei nº 6.496/77, e cobrança da multa com 
as devidas correções monetárias. Votaram os Conselheiros: Alexandre Monteiro Ferreira Barros, 
Andres Luís Troncoso Galvão, Audenor Marinho de Almeida, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, 
Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Edinaldo Barbosa de Souza, 
Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanoel Silva Araújo, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de 
Barros Camara Valeriano, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes 
Costa, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Noserinaldo Santos Fernandes, José Jeferson do Rego Silva,  
Luiz Fernando Bernhoeft, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos José Chaprão, Mário Ferreira de 
Lima Filho, Maycon Lira Drummond Ramos, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Oliveira de Almeida, 
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, 13 de abril de 2022 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena 
Presidente do Crea-PE 


