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EMENTA: Aprova os registros de ARTs fora de época – RAT, em nome dos 

profissionais Roberto Lemos Muniz, Ricardo Luiz de Azevedo, Humberto 

Pinto Silva e Henrique Pinto Silva. 

 

 

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 as solicitações de registros de ARTs fora de época – 

RATs, em nome dos profissionais Roberto Lemos Muniz, Ricardo Luiz de Azevedo, Humberto Pinto 

Silva e Henrique Pinto Silva, protocoladas neste Regional sob os nº
s
 200061929/2017, 200062300/2017, 

200061923/2017, 200062163/2017 e 200061340/2017, respectivamente, todos relativos à atividades 

desenvolvidas em outro estado da federação nacional; considerando que, para análise dos presentes 

processos, foram utilizadas como base, especificamente, a Resolução nº 1.025/2009, combinada com a 

Resolução nº 1.050/2013, que juntas estabelecem normas a serem aplicadas à matéria; considerando que 

a Resolução nº 1.050/2009 trata do trâmite e dos requisitos aplicáveis ao caso, para que seja efetuada a 

regularização do registro de obras e serviços realizados por profissionais do Sistema Confea/Crea; 

considerando que tal fato está declarado por meio da documentação acostada aos processos, em especial  

frente ao atestado emitido pelo contratante, onde se encontram explicitados os dados dos solicitantes 

como participantes dos trabalhos; considerando que foi também verificado que o objeto contratado 

engloba gerenciamento, supervisão e fiscalização de serviços, onde se inserem atividades realizadas 

tanto no local da obra, quanto na sede da empresa contratada como por exemplo: exame de 

reivindicações , controle físico financeiro, revisão de quantitativos, dentre outros; considerando que, 

diante dos fatos apresentados, considera-se também o que está disposto na Resolução nº 1.025/2009, 

quando trata as atividades realizadas, já que os processos não tratam de execução de obras, e sim, de 

atividades de intelecto humano; considerando, portanto, o contido no inciso II, do art, 42, da Resolução 

nº 1.025/2009, em cujo caput do artigo trata do registro de atividade que abrangem diversas jurisdições 

que cita: “II – a ART referente à prestação de serviços, cujo objeto encontra-se em outra unidade da 

federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada a atividade 

profissional”; considerando ainda, que trata-se da prestação de serviços e não da execução de obras, fato 

este que o legislador diferenciou quanto ao tratamento a ser dado, caracterizando a atividade para que 

seja definido o local de registro, que é um ato próprio do profissional legalmente habilitado, que de sua 

livre e espontânea vontade, escolha o local para registro da atividade exercida; e considerando, por fim, o 

relatório e voto fundamentado exarado pelo Conselheiro Eli Andrade da Silva, favorável ao deferimento 

do pleito, DECIDIU, por maioria, deferir os registros de ARTs fora de época – RATs supracitados, 

conforme parecer do relator, com uma abstenção do Conselheiro Roberto Lemos Muniz. 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 

Reunião : Ordinária                  N°: 018/2017  

Decisão  : 254/2017-CEEC/PE 

Item da Pauta : 4.3. e 4.4. 

Referência : Protocolos n.
º
 200061929/2017, 200062300/2017, 200061923/2017, 

200062163/2017 e 200061340/2017. 

  

Interessados : Roberto Lemos Muniz, Ricardo Luiz de Azevedo, Humberto Pinto Silva e 

Henrique Pinto Silva. 
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Maciel, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, 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 

 


