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Ref. Sessão. Plenária Ordinária Nº 688 

DECISÃO. PL Nº 31/2020 

Processo Prot. 123584/2013 

Interessada: ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS LTDA 

Assunto: Recurso ao plenário. 
 

 

 

EMENTA: Aprova por unanimidade o parecer que nega provimento ao 

mérito, com aplicação de penalidade estabelecida no patamar 

mínimo, com seu valor atualizado nos termos da legislação vigente. 

 

                             DECISÃO 

 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PB, em sua Sessão Plenária Nº 

688, de 08 de junho de 2020, considerando o recurso interposto pela interessada acerca da decisão 

Nº 284/2015, da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, que negou provimento ao 

mérito com aplicação de penalidade no patamar máximo, em decorrência da falta de “ART” de 

contrato de obra/serviço relativa à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

sistemática sobre equipamentos de controle de acesso, para o hospital da UNIMED/JP, localizado na 

Av. Min. José Américo de Almeida, 1450 – Torre – João Pessoa/PB; Considerando que a empresa 

apresentou defesa e alega que os serviços executados são de caráter elementar não exigindo a ART 

e que os equipamentos objeto da manutenção são beneficiados por um contrato de manutenção 

com valores fixos e mensais; Considerando que a empresa apresentou nova defesa na fase de 

notificação alegando os motivos apresentados na primeira defesa; Considerando o teor do parecer 

exarado pelo relator a luz da legislação, nos termos: “........Ementa: INTERESSADO: ENGER-

EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA. PROTOCOLO: JPA0009658213. AUTO DE INFRAÇÃO: 68648 

ou JPA0009658213. Lavrado em 25 de junho de 2013, por infração ao art. 1º da Lei6.496/77, por 

falta de "ART" de contrato de obra/serviço relativa à "prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva sistemática sobre equipamentos de controle de acesso". Relatório: Lavratura 

de auto de infração contra a pessoa jurídica ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS LTDA, mediante 

o Auto de Infração nº 68648/13, lavrado em 25 de junho de 2013, por infração ao art. 1º da Lei 

6.496/77, por falta de “ART” de contrato de obra/serviço relativa à “prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva sistemática sobre equipamentos de controle de acesso”. Análise: 

Auto de Infração nº 68648/13, lavrado em 25 de junho de 2013, por infração ao art. 1º da Lei 

6.496/77, por falta de “ART” de contrato de obra/serviço. Fundamentação: Considerando que a 

empresa apresentou Defesa a qual fora recebida em 16/05/2013 alegando dentre outros motivos 

que os serviços ora executados são de caráter elementar não exigindo a ART, informa, ainda, que os 

equipamentos objeto da manutenção (04 portões automáticos, 01 cancela automática. e 01 porta 

social automática), são “beneficiados” por um contrato de manutenção com valores fixos e mensais. 

A empresa foi notificada do AUTO DE INFRAÇÃO via Aviso de recebimento - AR – em 30/11/14 e 

inconformada com a autuação apresentou nova defesa (recebida em 12/12/2014) na fase de 

notificação alegando os mesmos motivos da primeira e queixando-se de que não havia tido 

respostas em relação a primeira correspondência de defesa, anexando para tanto o contrato entre a 

Unimed e a Enger e cópia da carteira profissional 160647763-3 – Eng. Mec. Ronald Escorel Borges 

Filho; Considerando que a atividade fim do serviço executado é da disciplina de eletrotécnica e por 

pertinência cabe a esta câmara especializada deliberar a respeito do tema; Considerando que 

consta nos registros deste Conselho como RT em eletrotécnica desta empresa, o senhor CARLOS 

EDUARDO DOS SANTOS COSTA - RNP 1606072536,residente nesta, habilitado portanto a emitir tal 

Anotação; Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 6.496, de 07 de dezembro de 1977: “Todo 

contrato, escrito ou verbal,para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 

profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à anotação de 

responsabilidade técnica – ART”; Considerando que a empresa na data de 11.12.2019, a empresa 

apresentou e registrou a ART PB20190289901, REGULARIZANDO o fato gerador do auto de infração 

68648 ou JPA0009658213; Voto: Diante das considerações e verificação da documentação apensada 

ao processo, não sendo constatada defesa apresentada no prazo pelo(a) infrator(a) voto pela 

MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, com multa estabelecida, reduzida, no patamar MÍNIMO, 

visto que a autuada regularizou o fato gerador da infração, nos termos da Lei N.º 5.194/66, alínea 

“e” do Art.73. Esta é a nossa deliberação, Salvo melhor Juízo. Maria Aparecida Rodrigues Estrela -

Engª Civil e de Segurança do Trabalho- CREA 1605890880. Data: 08/06/2020. Conselheira: MARIA 
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APARECIDA RODRIGUES ESTRELA.”, DECIDIU aprovar por unanimidade o parecer. Presidiu a Sessão 

o Eng. de Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, presidente em exercício do 

Conselho estando presentes os Conselheiros Regionais: Mª APARECIDA RODRIGUES ESTRELA, 

JOSÉ JEFERSON JERÔNIMO VIEIRA, FABIANO LUCENA BEZERRA, SUENNE DA SILVA 

BARROS, ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, FRANKLIN MARTINS PEREIRA 

PAMPLONA, LUIZ VALLADÃO FERREIRA, RUY FREIRE DUARTE, LUIZ ALBUQUERQUE 

FARIAS JUNIOR, FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, RONALDO SOARES GOMES, 

FELIPE QUEIROGA GADELHA, MARCOS ANTONIO RUCHET PIRES, AYRTON LINS FALCÃO 

FILHO, WALDEMIR LOPES DE ANDRADE JUNIOR, TIAGO MEIRA VILAR, SEVERINO 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, EVELYNE EMANUELLE PEREIRA LIMA, JOÃO ALBERTO 

SILVEIRA DE SOUZA, ADERALDO LUIZ DE LIMA, ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, 

LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, PAULO HENRIQUE DE MIRANDA MONTENEGRO, 

ADILSON DIAS DE PONTES, ALYNNE PONTES BERNARDO, FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO 

NETO, RIENZY DE MEDEIROS BRITO, RICARDO HALULE CRISPIM, GLÁUCIA SUZANA 

BATISTA PEREIRA, JOSÉ CARLOS FERNANDES DE MOURA, GUILHERME SÁ ABRANTES DE 

SENA, ALINE COSTA FERREIRA, ANA PAULA DA ANUNCIAÇÃO PINHO, JOSÉ LEANDRO  DA 

SILVA NETO e KÁTIA LEMOS DINIZ; do suplente JOSÉ AGNELO SOARES substituindo 

regimentalmente o titular. 

 

Cientifique-se e Cumpra-se 

 

João Pessoa, 08 de junho de 2020 

 

 

Eng.Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES 

-Presidente em exercício- 

 

 


