
 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL – CEEC  
 

 
 

 

 
Av. Agamenon Magalhães, 2.978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Tel.: (81) 3423-4383 – Fax: (81) 3423-8480.  

Home page: WWW.creape.org.br   e-mail: apoio@creape.org.br 
 

 

 
EMENTA: Solita que a Divisão de Fiscalização do CREA-PE faça as 
correções necessárias para o auto em questão.  
 

DECISÃO 
                                 
                                         A Câmara Especializada de Engenharia Civil - CEEC do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 08, realizada 
no dia 25 de maio de 2016, apreciando o auto de infração n. 10.295/2011 em nome da Única Soluções 
Ambientais Ltda, bem como, o parecer o do Conselheiro relator Eng. Civil Sylvio Porfírio de Sá 
transcrito a seguir: “Ao analisar o referido processo, verifica-se que tanto no Termo de Notificação 

93484 (folha 01), como no Auto de infração 10295/2011 (folha 15), não constam de forma precisa a 

identificação das atividades que são desempenhadas pelo autuado, em desacordo com a Legislação 

pertinente á matéria. Observa-se que apenas no termo de notificação foi consignado, que a empresa 

encontra-se executando serviços de engenharia sem registro do CREA. Não houve o competente 

detalhamento das atividades profissionais efetivamente desempenhadas pelo autuado. O auto de 

infração deve descrever os fatos com suficiente especialidade. Uma vez que o processo com instauração 

imprecisa quanto á qualificação do fato e sua ocorrência no tempo e no espaço leva sua nulidade. Para 

que uma empresa possa ser autuada, por falta de registro, deverá ficar comprovado o efetivo exercício 

das atividades fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. Diante do exposto, visando evitar tendentes a 

ensejar a nulidade do processo, bem como, viabilizar a inscrição na dívida ativa e valendo-se da 

prerrogativa conferida á administração pública de poder rever seus atos quando apresentarem-se 

eivados de viços de legalidade, é imperioso que o setor competente sane o vício apresentado, no que se 

refere á indicação das atividades efetivamente desempenhadas pelo autuado. Solicito ao chefe do 

departamento de fiscalização que seja feita correções, conforme relato acima”. DECIDIU por 
unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro relator, devendo o auto supracitado ser encaminhado a 
Divisão de Fiscalização para atender a solicitação do relator.. Coordenou a sessão o Eng.º Civil Clóvis 
Arruda d’Anunciação - Coordenador. Votaram favoravelmente os conselheiros Eli Andrade da 
Silva, Francisco José Costa Araújo, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jorge Wanderley Souto Ferreira, 
José Noserinaldo Santos Fernandes, Marcos Antônio Muniz Maciel, Maurício Renato Pina Moreira e 
Norman Barbosa Costa.  

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife, 25 de maio de 2016. 
 

Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 
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