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EMENTA: Mantém o Auto de Infração nº 10524/2014 e dá outras providências. 

  

 
DECISÃO 

                                 

                                      A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 21, realizada no dia 

30 de novembro de 2016, apreciando o Auto de Infração nº 10254/2014 da autuada Ser Educacional S/A; 

considerando que o auto de infração em referência foi lavrado por infringência a alínea “a”, do art. 6º da Lei 

nº 5.194/66; Considerando que em sua defesa a autuada apresentou diversas ARTs para o processo, porém, a 

Gerência de Fiscalização – GFI entendeu que as mesmas regularizavam parcialmente o auto, uma vez que não 

foram identificadas ARTs para os serviços de Projetos de instalações de redes telefônicas e lógicas, SPDA e 

climatização; e a execução de instalações de rede telefônicas e lógicas, instalações hidrossanitárias, SPDA e 

climatização; Considerando que a Divisão de Fiscalização expediu outro Auto de Infração nº 10255/2014, 

para a mesma obra, pessoa jurídica e capitulação, apenas para os serviços da área de engenharia mecânica. 

Entretanto, de acordo com o princípio “non bis in idem”, que estabelece que ninguém poderá ser punido mais 

de uma vez por mesma infração, antes do transitado em julgado, bem como o § 3º do art. 11 da Resolução nº 

1.008/04, do Confea que dispõe que não é permitida a lavratura de novo auto, referente à mesma obra, serviço 

ou empreendimento, antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração; e considerando o parecer do 

Conselheiro Relator Jorge Wanderley Souto Ferreira que vota favoravelmente a manutenção da multa 

aplicada, com as devidas correções monetárias como a regularização da infração, bem como orientar a 

CEEMMQ para cancelar o Auto de Infração nº 10255/2014, por vício do ato processual, DECIDIU por 

unanimidade, aprovar a manutenção do Auto de Infração em referência, bem como orientar a CEEMMQ 

para cancelar o Auto de Infração nº 10255/2014, por vício do ato processual. Coordenou a sessão o Eng.º 

Civil José Noserinaldo Santos Fernandes – Coordenador Adjunto. Votaram favoravelmente os 

conselheiros Francisco José Costa Araújo, Jorge Wanderley Souto Ferreira, Jurandir Pereira Liberal, 

Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição do titular), Luís Caetano do Nascimento Júnior, Marcos 

Antônio Muniz Maciel, Maurício Renato Pina Moreira e Silvio Porfírio de Sá.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 30 de novembro de 2016. 

 

 

Eng.º Civil José Noserinaldo Santos Fernandes 

Coordenador Adjunto da CEEC 
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