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EMENTA: Desaprova o relatório e voto do relator, pelo 
indeferimento do pleito, deferindo, portanto, a solicitação de emissão 
de CAT nº 2220483160/2018, requerida pelo profissional 
Engenheiro Civil João Joaquim Guimarães Recena. 
 
 

                                           DECISÃO 
                                 
                                           O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco – Crea-PE, reunido em 11 de maio 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 do relator, Conselheiro Audenor Marinho de Almeida; considerando que 
o processo se refere à análise de solicitação de Certidão de Acervo Técnico-CAT nº 
2220483160/2018, requerida pelo profissional João Joaquim Guimarães Recena, RNP nº 
1806405385, Engenheiro Civil com atribuições regidas pelos artigos 28, exceto alínea ‘g’ e 
artigo 29, exceto alínea ‘a’ do Decreto Federal nº 23569/33; considerando que consta registrada 
na CAT solicitada, a atividade técnica de “coordenação” e o resumo do contrato de “serviços de 
consultoria e gerenciamento à Unidade de Coordenação de Programa - UCP do Programa 
Nacional de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR Nacional no Estado de Pernambuco 
conforme Consórcio TPF Engenharia – Ecoplan”; considerando que a CAT contém o registro da 
ART inicial nº 0122504032015 e mais 10 (dez) ARTs adicionais; considerando que no processo 
constam ainda os atestados de capacidade técnica emitidos pela contratante do serviço e o 
extrato do profissional; considerando que, de acordo com o artigo 57 da Resolução nº 
1.025/2009, é facultado ao profissional requerer o registro do atestado de capacidade técnica por 
parte de seu contratante, com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos; considerando que o § 1º do 
artigo 59 da resolução em comento determina que somente será objeto de registro pelo CREA o 
atestado que apresentar os dados mínimos indicados no Anexo IV; considerando que o Atestado 
de Capacidade Técnica apresentado pelo profissional faz referência às atividades de 
coordenação e supervisão; considerando que o artigo 61-A da supracitada Resolução, acrescido 
ao texto normativo no ano de 2017, determina: ‘Art. 61-A. O atestado que referenciar serviços 
de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica deverá relacionar os demais 
profissionais da equipe e suas respectivas ARTs; considerando que o item 6 do Atestado, 
relativo à equipe técnica, relaciona os profissionais envolvidos no serviço, não indicando, 
todavia, as ARTs de 3 (três) dos profissionais que atuaram no contrato; considerando que a 
Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, deste Regional, emitiu decisão deferindo o 
requerimento do profissional quanto à emissão da CAT com atestado, constando na decisão que 
“a instrução técnica elaborada pelo Assistente Técnico do CREA-PE não apresentou nada que 
se oponha ao pleito do requerente”, o que não é correto afirmar, haja vista constar na instrução 
técnica que “analisando o atestado identificamos a ausência de informações exigidas pela 
Resolução nº 1.025/2009, o que demandou o envio desse processo para análise da câmara 
especializada” bem como a citação: “O Atestado não atende plenamente ao disposto no artigo 
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61-A, da Resolução nº 1.025/2009, uma vez que não relaciona as ARTs de todos s profissionais 
no quadro relativo a Equipe Técnica”; considerando que a CAT solicitada é do tipo com 
atestado, por isso a necessidade da análise de conformidade com os dispositivos normativos 
citados anteriormente; considerando que a Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, 
requisitada para emitir parecer no processo, por conta da existência de profissionais de suas 
modalidades envolvidos no serviço, emitiu decisão indeferindo o pleito do requerente apoiada 
na fundamentação legal supra citada; considerando o disposto no art. 63 da Resolução nº 
1.025/2009: Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efetuar a análise 
do requerimento e a verificação dos dados do atestado em face daqueles constantes dos 
assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas; considerando que, até o momento de 
elaboração da instrução técnica do processo, tramitavam na Coordenação de Análise Técnica 06 
(seis) solicitações de Certidão de Acervo Técnico deste contrato, incluindo a do interessado em 
questão; considerando que, na ausência das ARTs de 3 (três) dos 5 (cinco) profissionais 
envolvidos no serviço, além do requerente, prejudica o exercício da atribuição precípua de 
fiscalização por parte do CREA-PE; considerando o parecer do relator que diante do exposto, 
ressalvadas as prerrogativas dos direitos individuais garantidos na constituição federal desse 
país, sobre as quais não poderá se aprofundar o Relator, por não ser operador do Direito, votou 
para que seja indeferido o pleito do requerente, não devendo ser registrada a Certidão de Acerto 
Técnico com Atestado, por este último não atender ao disposto no artigo 61-A da Resolução nº 
1.025/2009, uma vez que não relaciona as ARTs de todos os profissionais no quadro relativo à 
Equipe Técnica, DECIDIU, por maioria, com 17 (dezessete) votos desfavoráveis contra 15 

(quinze) votos favoráveis, rejeitar o parecer e voto do relator, deferindo, portanto, a 
solicitação de emissão de CAT requerida pelo profissional. Presidiu a Sessão o Engenheiro 
Civil Adriano Antonio de Lucena, Presidente. Votaram favoravelmente os Conselheiros: 
André da Silva Melo, Andres Luís Troncoso Gomez, Audenor Marinho de Almeida, Cássio 
Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Clóvis Correa de Albuquerque 
Segundo, Emanuel Silva Araújo, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, 
Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Marcos José Chaprão, Mário Ferreira de Lima Filho, 
Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Silvânia Maria da Silva e Valdemir Francisco Barbosa. 
Votos contrários dos Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, 
Alexandre Monteiro Ferreira Barros, Carlos Magomante da Silva Júnior, Eloisa Basto Amorim 
de Moraes, Hugo Ricardo Arantes Costa, José Jeferson do Rêgo Silva, José Noserinaldo Santos 
Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Moura de Santana, Maycon Lira Drummond Ramos, 
Mozart Bandeira Arnaud, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Rildo 
Remígio Florêncio, Severino Moraes Gomes Filho, e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 
Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Cláudia Maria Guedes Alcoforado, João Alberto 
Gominho Marques de Sá e Thomas Fernandes da Silva. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 11 de maio de 2022 
 
 
 

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do Crea-PE 


