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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil
Reunião Ordinária
:
Decisão da C. Especializada :
Referência:
:
Interessado:
:

Nº 576
CEEC/SE Nº. 625/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
ROBERTO BERNARDINO DA COSTA.
EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1656132/2015, que trata de Auto de Infração nº 71064 / 2015;
considerando a Resolução 1.008/04 do 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 de edificação em fase de alvenaria, localizada no
Município de Barra dos Coqueiros, Loteamento Marivan, Bairro Centro, nº 474, Rua “4”, ao
qual em fiscalização no local, não foram encontrados projetos ou documentos que indicassem
a participação de profissional habilitado como Responsável Técnico pelas atividades referentes
à execução de serviço e elaboração de projeto, de estrutura em concreto armado, edificação
em alvenaria, instalação elétrica de baixa tensão e rede hidrossanitária; 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, não localizou Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART referente às atividades supracitadas; considerando que o autuado é uma pessoa
física leiga sem registro no CREA/SE; 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 a infração
fora enquadrada como “pessoa física leiga executando atividade técnica” e capitulada pela
alína “a”, do art. 6º da Lei 5.194/66, 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 74 do
CONFEA, de 27 de agosto de 2004, que dispõe sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº
5.194/66, 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 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, ao qual, a engenheira civil Midian Silva de Rezende, de registro no CREA/SE nº
270510965-0, apresenta sua ART SE20150021501, referente às atividades apontadas em
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documento de fiscalização, e com isso, a Responsável Técnica da obra solicita a retirada da
multa em virtude da regularização, devido ao proprietário da obra não ter conhecimento de ter
um profissional responsável pela obra; considerando, que a ART supracitada fora
registrada/paga em 06 de agosto de 2015, onde, consta no documento data de início do
serviço em 31/07/2015 e data de fim em 31/08/2015; 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 o autuado sanou o fator gerador após
a lavratura do Auto de Infração; considerando o disposto no § 2º, do art. 11 da Resolução
1.008/04 do CONFEA, que estabelece: “§ 2º Lavrado o auto de infração, a regularização da
situação não exime o autuado das cominações legais”; (grifo nosso); considerando, que o
valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 71064/2015 em epígrafe foi de R$1.788,72,
e que a multa à época da autuação, em 29 de abril de 2015, encontrava-se regulamentada
pela Resolução nº1.058, de 26 de setembro de 2014, art. 1º, alínea “d”, nos valores que vão
de R$ 894,36 (oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) a R$ 1.788,72 (um
mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos); considerando o art. 43 e seu
inciso V da Resolução 1.008/04 do CONFEA, que dispõe: “Art. 43. As multas serão aplicadas
proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse
público a que se destina, observados os seguintes critérios: (...) V - regularização da falta
cometida”; 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
71064/2015 com base artigos supracitados. Em tempo, reduzo o valor da MULTA PARA O
VALOR MÍNIMO com a adição dos acréscimos legais, tendo em vista o saneamento do 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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