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AUTO DE INFRAÇÃO
AGNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1651040/2014, que trata do Auto de Infração nº 302102 / 2014,
considerando a Resolução n° 1008/04 CONFEA, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
os procedimentos para a instauração, instrução e julgamento dos processos de infração;
considerando que o autuado em questão se encontrava exercendo atividade na obra de
reforma com acréscimo superior em fase de alvenaria/reboco com 15 apartamentos e área
estimada de 105,00m²; considerando que em fiscalização no local, não foram encontrados os
projetos, nem as devidas Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART), assim como não
fora constatado a presença de um Responsável Técnico pelas atividades de elaboração de
projeto assim como execução dos serviços de edificação em alvenaria, e estrutura em
concreto armado; considerando que as atividades acima mencionadas são atividades técnicas,
e como tal, necessitam da participação efetiva, bem como, autoria declarada de profissional
habilitado e registrado em conselho; considerando que em consulta ao banco de dados do
CREA/SE a referida ART também não fora encontrada; 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: “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 CONFEA, de 27
de agosto de 2004, sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966, relativos a infrações, Art. 1° inciso II, que dispõe: “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 as últimas Decisões Plenárias do CONFEA, que mantém o mesmo
entendimento para a capitulação e linha de autuação quanto à capitulação, tendo por base o
Art.6 alínea “a” da Lei 5.194/66. A título de exemplo, cito a Decisão PL N°0094/2015;
considerando que o autuado apresentou defesa tempestiva escrita, anexada ao processo, onde
declara, que a obra fora notificada em 12/09/2014 e fora regularizada dentro do prazo exigido
através das RRT(s) 0002757361, 0002757405, 0003367415, 0003367434 referentes
respectivamente à elaboração de projeto arquitetônico, execução do projeto arquitetônico,
ambas em 29/09/2014, elaboração de projeto estrutural, e execução de projeto estrutural,
ambas em 07/04/2015 pela responsável técnica Sra. Deise Ávila Carvalho; considerando que
a defesa no intuito de explicar que a obra fora regularizada dentro do prazo, cita o art. 9º da
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Resolução 1.008 CONFEA que diz o seguinte: “Esgotado o prazo concedido ao notificado sem
que a situação tenha sido regularizada, compete à gerência de fiscalização do Crea determinar
a lavratura do auto de infração, indicando a capitulação da infração e da penalidade”; (citação
da defesa); considerando que a defesa ainda declara, que a edificação fora regularizada
conforme exigência da fiscalização e pede a retirada da multa, já que todos os fatos geradores
foram sanados; considerando que a citação ao art. 9º mencionada pela defesa teve o seu
caput ALTERADO pelo art.2º da Resolução 1.047, de 28 de maio de 2013, ficando assim sua
nova redação: Art. 9º Compete ao agente fiscal a lavratura do auto de infração, indicando a
capitulação da infração e da penalidade.” (NR); considerando que o autuado regularizou a
falta cometida com a contratação de responsável técnico habilitado, apenas após a lavratura
do auto de infração, que se deu em 28/03/2015; considerando que houve saneamento do
fator gerador; considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização
profissional gozam de fé pública, DECIDIU, por unanimidade, pela MANUTENÇÃO da
penalidade aplicada ao auto de infração em epígrafe, com base nos artigos supracitados. Em
tempo sugiro a redução do valor da multa para o valor mínimo 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, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo
Francisco de Souza, Fernando Antônio Dantas Junior, Luiz Diego vieira Lopes, Jose Vieira
Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Paulo Roberto Monteiro Junior, Ronald Vieira Donald e
Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 19 de setembro de 2016.

