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EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1655617/2015, que trata do Auto de Infração nº 3191064 / 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 o artigo 73 da Lei n°5.194 de 1966, que estipula as multas a serem aplicadas às
pessoas físicas (profissionais e leigos) e às pessoas jurídicas que incorrerem em infração a
legislação profissional, de acordo com a gravidade da falta cometida; considerando que o
autuado em questão realizou obras de edificação de um imóvel comercial, com área estimada
de 300m², sem as ART’s referentes ao projeto e execução de edificações e hidro-sanitário,
assim como as ART’s referentes a execução do projeto estrutural e elétrico; considerando que
a infração foi 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 que o
autuado apresentou defesa tempestiva escrita, anexada ao processo, com apresentação da
ART de número SE20150005895, sobre a responsabilidade técnica do engenheiro civil Bruno
de Mendonça Mota, registrada em 09/03/2015 e com o saneamento do fato gerador;
considerando a Resolução n° 1.047/13 CONFEA, de 28 de maio de 2013, que altera a
Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para
instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades;
considerando que o registro da ART em 09/03/2014, se deu após o registro da ocorrência do
Auto lavrado em 20/02/2015, por infração à legislação profissional do sistema CONFEA/CREA,
sendo-lhe conferido o prazo de 10 dias para manifestação; considerando que o autuado não
apresentou prova concreta de que a obra estava paralisada, tal como: baixa na ART da
construtora anterior; considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de
fiscalização profissional gozam de fé pública, DECIDIU, por unanimidade, pela MANUTENÇÃO
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da penalidade aplicada ao auto de infração em epigrafe, 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.

