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 EMENTA: Aprova a Proposta nº 006/2022-DIR, que versa sobre a 

renovação da delegação de competência à GFI, para efetuar o arquivamento 

de autos de infração pagos/quitados, com/sem a regularização do fato 

gerador, cujo processo esteja com decisão de tramitado em julgado. 

 

 

   DECISÃO 

 
       O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido em 10 de agosto 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; 

apreciando a Proposta nº 006/2022-DIR, que versa sobre a renovação da delegação de competência à 

GFI, para efetuar o arquivamento de autos de infração pagos/quitados, com/sem a regularização do fato 

gerador, cujo processo esteja com decisão de tramitado em julgado, conforme a seguir: “Situação 

Existente: considerando o disposto no inciso XIX, do art. 9º do Regimento do Crea-PE, no tocante às 

competências do Plenário deste Regional, conforme transcrito abaixo: XIX – apreciar, decidir ou dirimir 

questões relativas à modalidade profissional que não possua câmara especializada; considerando que 

atualmente o Crea-PE possui apenas 6 (seis) Câmaras Especializadas, a saber: Câmara Especializada de 

Engenharia Civil – CEEC; Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE; Câmara 

Especializada de Agronomia – CEAG; Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica e 

Química – CEEMMQ; Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – CEEST; e, 

Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas – CEGEM; considerando que o Crea-PE, no 

exercício das funções públicas que lhe são outorgadas pela Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

fiscaliza o exercício das profissões da engenharia e agronomia, geologia, geografia e meteorologia, 

surgindo assim solicitações que necessitam de apreciação por Câmaras Especializadas de todas as 

modalidades abrangentes pelo Sistema; e, considerando, por fim, que este Regional não possui Câmaras 

Especializadas das modalidades de Meteorologia, Agrimensura e Geografia, havendo, portanto, a 

obrigatoriedade do cumprimento do inciso XIX, do art. 9º, do Regimento deste Conselho. Proposição: 

diante do exposto, propõe-se ao Plenário do Crea-PE: I. Renovara delegação competência à Gerência de 

Fiscalização do Crea-PE para proceder o arquivamento de autos de infração que tenham sido 

pagos/quitados, com ou sem a regularização do fato gerador, pertinentes às modalidades às modalidades 

profissionais que não possuem Câmaras Especializadas instaladas no âmbito deste Crea-PE; e, II. 

Determinar que a GFI encaminhe mensalmente ao Plenário do Crea-PE, relação contendo todos os tipos 

de autos elencados acima, arquivados no mês anterior, para conhecimento, acompanhamento e 

homologação, bem como que após passado o período do processo ser transitado em julgado, seja 

promovida nova ação fiscalizatória caracterizando a reincidência da infração, ou seja, uma nova multa 

que poderá ser cobrada em dobro. Justificativa: conforme calendário oficial, as sessões plenários 

ocorrem apenas 1 (uma) vez por mês e nessa ocasião são apreciados processos de vários assuntos, 

acarretando na concentração excessiva de processo na referida instância julgadora; além disto, é 

importante destacar que em virtude da Plenária ser realizada apenas mensalmente, a inclusão na pauta 

da referida reunião dos processos de autos de Infração cujo encaminhamento seja pelo arquivamento, 
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ocasiona impacto no tempo de espera para a conclusão das demais demandas e processos pertinentes às 

modalidades em tela, tornando o trâmite moroso para os profissionais interessados, podendo ocasionar 

prejuízos aos mesmos. Frisa-se ainda, que com a delegação de competência à GFI ora proposta, 

proporcionará ao Pleno deste Conselho, não só mais espaço para outras discussões relativas ao Sistema 

e de interesse da sociedade, mas também trará maior celeridade aos trâmites administrativos, gerando, 

consequentemente, satisfação aos profissionais e empresas das áreas supracitadas.            

Fundamentação Legal: Regimento do Crea-PE; e, Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.           

Sugestão de Mecanismos para Implementação. Envio da presente proposta ao Plenário do Crea-PE, 

para apreciação; considerando o parecer e voto da relatora que sugere a aprovação da referida proposta, 

DECIDIU, por unanimidade, com 34 (trinta e quatro) votos, aprovar a Proposta nº 006/2022-DIR, 

que renova a delegação de competência à GFI, para efetuar o arquivamento de autos de infração 

pagos/quitados, com/sem a regularização do fato gerador, cujo processo esteja com decisão de 

tramitado em julgado. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro – 1º Vice-

Presidente. Votam os Conselheiros: Adriana Palmério Silva, Alberto Lopes Peres Júnior, Alexandre 

Monteiro Pereira Barros, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cláudia 

Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque 

Segundo, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Fernando Henrique 

Ferreira de Alves Neto, Giani de Barros Camara Valeriano, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo 

Arantes Costa, João Alberto Gominho Marques de Sá, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Noserinaldo 

Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira Liberal, Luiz Fernando Bernhoeft, Luiz 

Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Marcos da Silva Neto, Marcos José Chaprão, 

Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão  Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina 

Celli Lins de Oliveira, Rildo Remígio Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, Roseanne Maria Leão Pereira 

de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Silvania Maria da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

Não houve abstenção. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife-PE, 10 de agosto de 2022. 

 

 

Engenheiro Civil Stênio de Coura Cuentro  

 1º Vice-Presidente 
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