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Nº 576
CEEC/SE Nº. 627/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP.
EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1657547/2015, que trata de Auto de Infração nº 115104 / 2015;
considerando a Resolução n° 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 a obra localizada na Rua Laranjeiras, nº 53, Bairro Centro,
Município de Aracaju, onde, em fiscalização no local fora constatado que a pessoa jurídica
PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP de CNPJ 02.336.306/0001-49, encontravase exercendo suas atividades na construção de prédio comercial com 02 pavimentos, em fase
de estrutura e área aproximada de 349,42m2, sem para tanto afixar a placa de identificação
profissional; considerando, que a interessada possui registro ativo no CREA/SE sob o nº
000000059-0, bem como profissional legalmente habilitado como responsável técnico, o
engenheiro civil Gilmair Soares de Santana de RNP 2700159187; considerando que a infração
fora enquadrada como “falta de placa por pessoa jurídica” e capitulada pela Lei 5.194/66, art.
16º que dispõe: “Art. 16 - Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de
qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis 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”; (grifo
nosso); considerando a Resolução nº 407/96 do CONFEA, art. 1º - “O uso de placas de
identificação do exercício profissional é obrigatório de acordo com o art. 16 da Lei 5.194/66” e
art. 2º - “Os infratores estão sujeitos a pagamento de multa prevista no Art. 73, alínea "a", da
Lei 5.194/66”; (grifo nosso); considerando, que o autuado não apresentou defesa no prazo
estipulado pelo Parágrafo Único do artigo 10 da Resolução 1.008/2004, que dispõe: “Parágrafo
único. Da penalidade estabelecida no auto de infração, o autuado pode apresentar defesa à
câmara especializada, que terá efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data do
recebimento do auto de infração;” (grifo nosso); considerando o disposto no art. 20 da
Resolução 1.008 do CONFEA, que estabelece: “Art. 20 - A câmara especializada competente
julgará à revelia o autuado que não apresentar defesa, garantindo-lhe o direito de ampla
defesa nas fases subsequentes”; (grifo nosso); considerando, que o valor da penalidade
aplicada no Auto de Infração 115104/2015 em epígrafe foi de R$536,62, e que a multa à
época da autuação, em 15/04/2015, encontrava-se regulamentada pela Resolução nº1.058,
de 26 de setembro de 2014, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 178,87 (cento e
setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) a R$ 536,62 (quinhentos e trinta e seis reais e
sessenta e dois centavos); considerando que não houve saneamento do fator gerador;
considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam
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de fé pública; considerando a verificação da documentação apensada ao processo e não sendo
constante defesa apresentada no prazo pelo infrator, DECIDIU, por unanimidade, pela
MANUTENÇÃO da penalidade do Auto de Infração 115104/2015 no VALOR MÁXIMO DA MULTA
com a adição dos acréscimos legais e com base nos artigos supracitados, tendo em vista o não
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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