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EMENTA: Solicitar a Presidência do Crea-PE a suspensão imediata do 

procedimento relativo ao registro das atividades dos profissionais através da 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, sem que haja análise prévia das 

atividades as quais se pretende anotar, em consonância com as atribuições 

profissionais dos mesmos 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. 015/2017, 

realizada no dia 16 de agosto de 2017, apreciando o recente procedimento implantado pelo Crea-PE, 

para liberação de ARTs, sem análise prévia, conforme amplamente divulgado no seu endereço 

eletrônico;  considerando que se verificou que o Crea-PE passou a efetuar os registros das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs), sem que houvesse análise prévia das atividades e tampouco, da 

correlação relativa das mesmas com as atribuições dos profissionais que se propõem a fazer tais 

registros; considerando que este Regional alegou que a ação, foi em decorrência do acúmulo de serviços 

ocasionados pela criteriosa análise realizada anteriormente, de modo que a mesma não seria mais 

praticada visando dar celeridade ao processo; considerando que o Regional ainda alegou, que se 

futuramente viesse a ser detectado algum erro ou registro pelo qual o profissional não tivesse atribuição 

para realizar determinado registro, o mesmo seria cancelado e o profissional arcaria com pretensas 

despesas e responsabilidade dos atos praticados; considerando que o órgão competente para alterar este 

tipo de procedimento é afeto às câmaras especializadas, conforme disposto na Lei nº 5194/66, em seu 

Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas: e) elaborar as normas para a fiscalização das 

respectivas especializações profissionais, bem como no Regimento Interno deste conselho profissional 

no Art. 51. A câmara especializada é o órgão decisório da estrutura básica do Crea que tem por 

finalidade apreciar e DECIDIR os assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional, e 
sugerir medidas para o aperfeiçoamento das atividades do Conselho Regional; considerando que este 

Conselho Regional, por meio do seu executivo, na data identificada de 11 de agosto de 2017, alterou 

parte do procedimento fiscalizatório, já que a ART está prevista na Lei nº 6496/77, a qual permite o 

Sistema fiscalizar o exercício profissional, sem submeter à apreciação das câmaras especializadas que o 

compõe; considerando que se o Crea-PE continuar a agir com esta permissividade, estará colocando em 

risco o exercício profissional, já que não haverá filtro nas anotações iniciais; considerando também, que 

se hoje não há como se analisar previamente as solicitações dos profissionais e empresas, a alternativa 

seria agregar outros servidores para o desempenho da função, com treinamento para que os mesmos 

possam dá celeridade ao processo; considerando que à partir do momento em que o profissional estiver 

de posse de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de determinada atividade, devidamente 

registrada, dificilmente o mesmo abrirá mão do direito de fazer uso do documento e na ocasião de ser 

constatada possível inconsistência ou irregularidade, ocasionada por posterior fiscalização ou 

questionamento oriundo de certamente licitatório, possivelmente o assunto passaria para a esfera 

judicial; considerando por fim, que dificilmente no futuro, este Conselho detectaria irregularidades nas 

ARTs anteriormente registradas, de modo que acarretaria que as Câmaras Especializadas passariam 

apenas a analisar as nulidades desses registros, algo que não teria o menor sentido, DECIDIU, por 

maioria, com 1 (uma) abstenção: 1) Encaminhar a Presidência do Crea-PE, a decisão desta CEEC, 
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solicitando a suspensão imediata do procedimento relativo ao registro das atividades dos profissionais 

sem que haja análise prévia das atividades as quais pretende anotar, em consonância com as suas 

atribuições profissionais; 2) Retirar o aviso existente no endereço eletrônico deste Conselho; 3) 

Comunicar aos profissionais e empresas, o retorno ao procedimento anterior, ou seja, análise prévia das 

ARTs; e 4) Se constada a necessidade de alteração do procedimento  de liberação de ART, que o mesmo 

seja preliminarmente discutido junto às câmaras especializadas. Coordenou a sessão o Eng. Civil Eli 
Andrade da Silva – Coordenador Adjunto. Votaram os seguintes Conselheiros: Eli Andrade da Silva, 

Eloisa Basto Amorim de Moraes, Fernando Antônio Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, Francisco 

Rogério Carvalho de Souza, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo 

Santos Fernandes, Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Pedro Fazio Soares, Ramon 

Fausto Torres Viana, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira e Silvio Porfírio de Sá. Absteve-

se de votar o conselheiro Hermínio Filomeno da Silva Neto.  

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 16 de agosto de 2017. 

 

 

Eng. Civil Eli Andrade da Silva 
Coordenador Adjunto da CEEC 

 


