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EMENTA: Aprova o cancelamento dos Autos de Infração nº

s 
10085/2016 e 

9900018705/2016, lavrados contra Sérgio Osório de Cerqueira e Helder 

Cordeiro de Barros, respectivamente, por improcedência. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 018/2017, 

realizada no dia 04 de outubro de 2017, apreciando os autos de infração nº
s 

10085/2016 e 

9900018705/2016, lavrados contra Sérgio Osório de Cerqueira e Helder Cordeiro de Barros, 

respectivamente; considerando que o auto nº 10085/2016 refere-se à ausência de placa visível e legível 

ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos na execução de obras, instalações 

e serviços de engenharia, infringindo, desta forma, o artigo 16, da Lei nº 5.194/66; considerando que o 

relatório de fiscalização constante no auto nº 10085/2016 faz referência à ausência da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART da execução da reforma de um prédio e dos referidos projetos, 

divergindo, desta forma, do auto lavrado em função da ausência de placa regulamentar de identificação 

do projeto estrutural de autoria do autuado, o que torna o auto improcedente, devido à divergência 

apresentada; considerando, por outro lado, o auto de infração nº 9900018705/2016, no qual o 

profissional deixou de registrar a ART, referente à atividade Técnica desenvolvida, infringindo, assim, o 

artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77; considerando, no entanto, que o agente fiscal informou sobre o 

esclarecimento do proprietário da obra, o qual terceirizou os serviços ao então Diretor de Infraestrutura 

de Sairé/PE, o Sr. José Ferreira Filho, que foi exonerado do referido cargo, o que torna este auto também 

improcedente; considerando por fim, os relatórios e votos fundamentados, exarados pela Conselheira 

Eloisa Basto Amorim de Moraes, favoráveis ao cancelamento dos autos de infração supracitados, pelos 

motivos acima expostos, DECIDIU por unanimidade, aprovar o cancelamento dos Autos de Infração 

supracitados, por improcedência, conforme pareceres da relatora. Coordenou a sessão o Eng. Civil 

Clóvis Arruda d’Anunciação – Coordenador. Votaram os seguintes Conselheiros: Edmundo 

Joaquim de Andrade, Eli Andrade da Silva, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Francisco Rogério 

Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jayme Gonçalves dos Santos, Jorge Wanderley 

Santos Ferreira, José Noserinaldo Santos Fernandes, Liliane Barros M. de A. Maranhão, Marcos Antônio 

Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Roberto Lemos Muniz, Romilde 

Almeida de Oliveira, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 04 de outubro de 2017. 

 

 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 

Reunião : Ordinária                  N°: 018/2017  
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Referências : Autos de Infração nº
s
 10085/2016 e 9900018705/2016. 

            
Interessados : Sérgio Osório de Cerqueira e Helder Cordeiro de Barros.  


