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Nº 190
CEEC/SE Nº. 804/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
ALAMO CONSTRUCOES LTDA

EMENTA: CANCELAMENTO do auto de infração.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1661184/2015, que trata do Auto de Infração nº 39255 / 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, que em fiscalização indireta através de consulta ao banco de dados do CREA/SE
fora constatado pela fiscalização, que a pessoa jurídica ALAMO CONSTRUCOES LTDA de CNPJ
02.874.201/0001-43 com registro no CREA/SE nº 000000061-4, encontrava-se com seu
registro ativo no conselho, porém sem profissional habilitado anotado no seu Quadro Técnico;
considerando que a infração fora enquadrada como “pessoa jurídica sem profissional
habilitado” e capitulada pela alínea “e”, do art. 6º da Lei 5.194/66, que dispõe: “Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: ... e) a
firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições
reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência
do disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei”; considerando a Decisão Normativa
74/04, de 27 de agosto de 2004, art. 1º inciso “VI” que dispõe: “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: ... VI - pessoas jurídicas constituídas para executar
atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, com registro no
Crea, sem responsável técnico, ao executarem tais atividades estarão infringindo a alínea “e”
do art. 6º, com multa prevista na alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966”; (grifo
nosso) considerando que a autuada 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:
“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 fato desencadeante para a lavratura do documento de fiscalização fora a
ausência de profissional habilitado anotado no Quadro Técnico, todavia, desde 2005 o
Engenheiro Civil JUAN DANIEL VALDIVIA CONTRERAS com registro no CREA/SE nº
270497629-5 é Responsável Técnico pela interessada, ou seja, a autuada possuía profissional
habilitado à época da autuação; considerando o disposto no art. 52, inciso III, da Resolução
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1.008/04 do CONFEA: “Art. 52. A extinção do processo ocorrerá: ... III – quando o órgão
julgador concluir por exaurida a finalidade do processo ou o objeto da decisão se tornar
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”; considerando exaurida a finalidade
do processo, tendo em vista equívoco na lavratura do documento de fiscalização;
considerando que o auto de infração foi lavrado com os vícios apontados acima, DECIDIU,
por unanimidade, pelo CANCELAMENTO do auto de infração 39255/2015 em epígrafe com o
consequente Arquivamento do Processo, tendo em vista equívoco na lavratura do documento
de fiscalização, pois a interessada à época da lavratura possuía profissional habilitado e
devidamente indicado como Responsável Técnico desde 2005. 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, Luiz Diego vieira
Lopes, Jose Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo
Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 19 de setembro de 2016.

