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EMENTA: Arquiva o Auto de Infração nº 12209/2012 em nome de Manoel 

Bernardo da Silva, por vício processual de origem. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 014/2017, 

realizada no dia 02 de agosto de 2017, apreciando o Ofício nº 1614/2017, do Confea, o qual restituiu o 

processo de Auto de Infração nº 12209/2012, deste Regional para que seja restabelecido a normalidade 

processual, devendo serem refeitos todos os atos a partir da apreciação da Câmara Especializada de 

Engenharia Civil – CEEC até a apresentação do recurso dirigido ao Federal, contra a decisão do Plenário 

do Crea-PE; considerando o parecer exarado pelo Conselheiro Eli Andrade da Silva, cujo teor segue a 

seguir transcrito: “Trata o presente, acerca da restituição de processo por parte do Confea, a fim de que 
seja restabelecida a sua normalidade processual, tendo em vista que o colegiado desta CEEC, não se 
apercebeu da falta da emissão de documento, relativo à sua decisão quanto ao relatório e voto 
fundamentado do conselheiro regional, conforme previsto regimentalmente. Diante deste feito, apesar 
do processo ter seguido adiante, inclusive com recurso ao plenário deste regional, onde foi mantida a 
decisão, novamente não foi apercebida a falha, tendo por consequência o mesmo sido encaminhado ao 
plenário do Confea, onde se detectou a anormalidade processual, fato este que implicou no seu retorno 
para seu trâmite normal. Contudo, ao analisarmos mais detidamente os elementos que compõe os fatos, 
vislumbramos que não havia como irregular apenas a falta da decisão a ser emitida pela Câmara 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC, do Crea/PE, mas também a necessidade de se apreciar os 
demais fatos e atos praticados por outras instâncias, como adiante daremos ciência. Primeiramente, 
verificamos que houve uma notificação in loco, no dia 24/03/2011. Porém, não se sabe se por inércia, 
decorridos 370 (trezentos e setenta) dias, ou seja, no dia 28/03/2012, este conselho emitiu o Auto de 
Infração 12.209/2012, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para regularizar a infração ocorrida, o qual 
foi postado em 25/04/2012 e chegou ao destino em 27/04/2012. Observa-se que a notificação inicial, 
define que o autuado estava no exercício ilegal da profissão, tendo o Auto de Infração definido que o 
objeto é Projeto de Cálculo Estrutural, Execução de Serviço Técnico de Cálculo Estrutural, Projeto de 
Instalações Elétricas Prediais, Execução de Serviço Técnico de Instalações Elétricas Prediais, Projeto 
de Instalações Hidrossanitárias, Execução de Serviço Técnico de Instalações Hidrossanitárias, Projeto 
de Arquitetura de Edificações, Execução de Serviço Técnico de Arquitetura de Edificações. Ora, como 
pode a fiscalização deste conselho fazer tais assertivas. Entendo que a capitulação inicial haveria de ser 
a execução dos serviços e nunca o de projetos, tal como foi dito naquele documento. Em segundo lugar, 
verificamos que logo em seguida ao recebimento do Auto de Infração, o notificado apresentou defesa, 
dia 09/05/2012, alegando não possuir renda suficiente para que pudesse regularizar o empreendimento. 
A partir daí, o Crea/PE permaneceu em silêncio e com o processo paralisado por 789 (setecentos e 
oitenta e nove) dias – dia 07/07/2014, ou seja, mais de dois anos consecutivos. Naquela data o mesmo 
foi instruído e encaminhado à CEEC, sendo julgado em 30/07/2014. Ainda assim, a decisão proferida 
por aquela instância e emitida em 09/12/2014, só foi emitida em 06/01/2015, tendo-se dado ciência ao 
Sr. Manoel Bernardo da Silva em 08/01/2015. Portanto, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias a serem 
somados aos prazos. Como sabem, processos administrativos podem prescrever caso não sejam 
movimentados por prazos superiores a 3 (três) anos, o que ainda não viria a ser o caso em pauta, 
apesar de ter estado no limiar do fato. Em terceiro lugar, naquela oportunidade, tendo havido decisão 
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da CEEC e o senhor Manoel Bernardo da Silva ter sido notificado daquela decisão, o processo foi 
encaminhado agora ao plenário para acatar possível recurso por parte do mesmo. E assim ele o fez, 
conforme verificamos nos autos deste processo. Ocorre que o autuado fez defesa tempestiva em 
14/01/2015, cujas alegações não foram diligenciadas para que assim se tivesse a comprovação ou não 
do que foi dito pelo mesmo. Muito antes pelo contrário, desprezando-se as assertivas de que o autuado 
era carente de recursos, que o imóvel não era dele e que o mesmo se encontrava no local e na hora 
errada, estava este conselho em principio lhe impondo culpa e em seguida aplicando-lhe pena 
pecuniária inalcançável, pois este era um aposentado com renda de aproximadamente R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta) reais mensais, conforme extrato de proventos pagos pelo INSS acostado ao 
presente processo. Finalmente, resta dizer que vencido todas as etapas anteriores, como aqui visto e 
relatado, mais uma vez o Sr. Manoel Bernardo da Silva não obteve êxito em sua defesa frente ao 
plenário do Crea/PE, fazendo com que este processo seguisse para o Confea, onde se verificou a 
irregularidade processual inicial que o fez retornar à sua origem. Por outro lado, entende este relator 
que diante da inércia processual deste conselho, referente ao tempo para realizar suas ações, junto ao 
inadequado enquadramento relativo ao exercício ilegal da profissão, já que afirmou que o notificado 
elaborou projeto de engenharia, não enquadrando como execução dos serviços fiscalizados, e 
finalmente, pelo falta de diligencias frente às alegações encaminhadas pelo julgado em sua defesa, cuja 
realização neste momento se torna praticamente impossível se determinar, periciar ou investigar, opino 
no sentido de que o presente processo deva ser extinto, haja vista os seus vícios de origem.”, DECIDIU, 

por unanimidade, pela extinção do Auto de Infração nº 12209/2012, tendo em vista os seus vícios de 
origem, conforme parecer do relator. Coordenou a sessão o Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
– Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eli Andrade da 

Silva, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, Hermínio Filomeno da Silva 

Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Liliane 

Barros M. de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres 

Viana, Raul César de Andrade, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira e Sylvio Romero 

Gouveia Cavalcanti.  
 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 02 de agosto de 2017. 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 

 


