SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil
Reunião Ordinária
:
Decisão da C. Especializada :
Referência:
:
Interessado:
:

Nº 576
CEEC/SE Nº. 623/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
EDGAR FERNANDES SILVEIRA FILHO.
EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1629500/2014, que trata de Auto de Infração nº 23376376 / 2014;
considerando a Resolução n° 1.008/04 CONFEA, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre os procedimentos para a instauração, instrução e julgamento dos processos de infração;
considerando ação fiscalizatória à obra localizada no município de Aracaju, Av. Barão Maruim,
Bairro Centro, referente à reforma com acréscimo de pavimento superior para construção de
uma clínica médica, com 02 pavimentos e em fase de alvenaria, onde, em fiscalização no local
não foram encontrados os projetos, nem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, bem como como não fora constatada a presença de profissional habilitado como
Responsável Técnico, pelas atividades referentes à execução de serviço e elaboração de
projeto de edificação, acessibilidade, estrutura em concreto armado, rede hidrossanitária,
elaboração de projeto de sistema de proteção contra incêndio e catástrofes (NR23), e
execução do serviço de instalação elétrica em baixa tensão para fins comerciais;
considerando, que segundo consta nos autos, a fiscalização em consulta ao banco de dados do
CREA/SE à época da elaboração do relatório e auto de infração, encontrou a ART nº
00027009044430025023, do Técnico em Eletrotécnica Adalberto Rocha dos Santos com
registro no CREA/SE nº270090444-3, referente a Elaboração de Projeto Elétrico Comercial em
Baixa Tensão da obra em questão, todavia, a referida ART não contempla as atividades
supracitadas; considerando que os serviços supracitados são atividades técnicas, e como tal,
necessitam da participação efetiva, assim como, autoria declarada de profissional habilitado e
registrado em Conselho; considerando que o autuado é uma pessoa física leiga sem registro
no CREA/SE; considerando que a infração fora enquadrada como “pessoa física leiga
executando atividade técnica” e capitulada pela Lei 5.194/66, art. 6º alínea “a” que dispõe:
“Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados,
reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos
Regionais”; considerando a Decisão Normativa Nº 74, de 27 de agosto de 2004 que dispõe
sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, relativos a
infrações, em seu Art. 1° inciso II: “Art. 1º - Os Creas deverão observar as seguintes
orientações quando do enquadramento de profissionais, leigos, pessoas jurídicas constituídas
ou não para executarem atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema
Confea/Crea, por infringência às alíneas “a” e “e” do art. 6º, arts. 55, 59 e 60 da Lei nº 5.194,
de 1966: I - profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea executando atividades sem
possuir o registro no Crea estarão infringindo o art. 55, com multa prevista na alínea “b” do
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art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966; II - pessoas físicas leigas executando atividades privativas
de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea estarão infringindo a alínea “a” do art.
6º, com multa prevista na alínea “d” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966;” (grifo nosso)
considerando que o autuado apresentou defesa tempestiva escrita e anexada ao processo,
onde solicita o cancelamento do auto de infração, e para isso, explica que desde o início da
obra, esta já possuía os projetos assinados pela Arquiteta Aline Vieira Dantas de registro CAU
64724-1 e pelo Engenheiro Civil Augusto Cesar Lima dos Santos de registro CREA/SE
00027052954610002223, assim como declara, que a ART do projeto de incêndio já deve estar
no sistema do CREA; considerando que o autuado apresenta em sua defesa, conforme as
folhas 12 e 15 anexadas ao processo, a ART 27052954610002223 do Engenheiro Civil Augusto
Cesar Lima dos Santos e a RRT 2192750 da Arquiteta Aline Vieira Dantas, referente às
atividades solicitadas em documento de fiscalização com exceção Responsabilidade Técnica
correspondente a elaboração de projeto de proteção contra incêndio e catástrofe (NR23);
considerando o disposto no art 4º e no parágrafo § 1º da Resolução 1.025/09 CONFEA, que
explica: “Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do
Crea e o recolhimento do valor correspondente § 1º O início da atividade profissional sem o
recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis”; considerando que a RRT
2192750 e ART 27052954610002223 foram registrada/pagas após a lavratura do documento
de fiscalização, bem como ao analisar essa última, fora percebido que a anotação possui como
período da obra de 26/04/2014 a 30/12/2014, referente à “execução de ampliação e reforma
de imóvel comercial com dois pavimentos e área total de 385,00m2”, ou seja, o início da
Responsabilidade Técnica se deu após a ocorrência da fiscalização e lavratura do Auto de
Infração; considerando que em nova consulta ao banco de dados do CREA, fora encontrada a
ART 27059944080018423 do Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Edificações Marcelo
Santos de Souza, com registro no CREA/SE nº 270599440-8, referente ao “levantamento
cadastral do sistema de proteção contra incêndio, desenho e relatório de SPDA, da Clínica
Santa Sophia, situada à Av. Barão de Maruim, 940 - Centro - Aracaju-se”, todavia, não
contempla a pendência devido à falta de Responsabilidade Técnica pela elaboração do projeto
de sistema de proteção contra incêndio e catástrofe (NR23), apontada em documento de
fiscalização, visto que houve a Reforme a Ampliação de Imóvel Comercial; considerando que o
valor da penalidade aplicada no auto de infração 23376376/2014 em epígrafe foi de R$
1.681,84, e que a multa à época da autuação, em 14/04/2014, encontrava-se regulamentada
pela Resolução 1.049, de 27 de setembro de 2013, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de
R$ 840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) a R$ 1.681,84 (um mil
seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos); considerando que não houve
saneamento integral do fator gerador, visto que, apesar da obra fiscalizada em epígrafe se
tratar da reforma e ampliação de um edifício comercial, não fora encontrada a
Responsabilidade Técnica referente ao projeto Sistema de Proteção Contra Incêndio e
Catástrofe (NR23); considerando que o valor da penalidade aplicada no auto de infração
23376376/2014 em epígrafe foi de R$ 1.681,84, e que a multa à época da autuação, em
14/04/2014, encontrava-se regulamentada pela Resolução 1.049, de 27 de setembro de 2013,
art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta
e quatro centavos) a R$ 1.681,84 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro
centavos); considerando que sobre o princípio da proporcionalidade no âmbito do exercício do
poder de polícia, exara José dos Santos Carvalho Filho, consagrado doutrinador de Direito
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Administrativo, “in verbis”: “Aplica-se, da mesma forma, o princípio em tela quando a lei
prevê a punição por meio de multa, fixando um valor mínimo e um valor máximo. O
administrador não é inteiramente livre para fixar o valor da multa, ao contrário, cabe-lhe a
aplicação a sanção em conformidade com a natureza da infração, exigindo-se lhe, assim,
observância à proporcionalidade punitiva.”; considerando, então, que por ter havido a
regularização de mais uma parcela de objetos discriminados, há motivação para aplicação da
multa em seu valor mínimo, ainda que não exima o interessado de regularizar o outro fato
gerador; considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização
profissional gozam de fé pública; considerando a verificação da documentação apensada ao
processo, DECIDIU, por unanimidade, pela MANUTENÇÃO da penalidade do Auto de Infração
23376376 / 2014 com base artigos supracitados. Em tempo, reduzo o valor MULTA PARA O
VALOR MÍNIMO com a adição dos acréscimos legais, tendo em vista por ter havido a
regularização de mais uma parcela de objetos discriminados, ainda que não exima o
interessado de regularizar o outro fato gerador. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil
Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade,
Isabella de Lima Veiga, Iara Machado Peixoto Sarmento, Jose Carlos Tavares Gentil, Júlio
Cezar Silveira Prado, Fernando Antônio Dantas Junior, Jose Vieira Andrade, Rosivaldo Ribeiro
Santos, Leonardo Medina Rosário, Dílson Luiz de Jesus Silva e Eduardo Francisco de Souza.
Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 01 de agosto de 2016.
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