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Nº 190
CEEC/SE Nº. 808/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
BRENO DIOGO LIMA COSTA

EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1651118/2014, que trata do Auto de Infração nº 300102 / 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 que o profissional fora autuado por ser responsável técnico pela reforma do
posto de gasolina, na fase de alvenaria e estrutura, e de área estimada de 60,58m2, sem para
tanto afixar a placa de identificação profissional; considerando que a Resolução nº 407/96
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 apresentou defesa tempestiva escrita, anexada ao processo, pelo engenheiro Breno
Diogo Lima Costa, onde declara que a placa de obra fora afixada dentro do prazo limite
estabelecido de 10 dias; considerando que o autuado declara que a obra começou sua
mobilização no dia 08 de setembro de 2014 e a placa fora afixada no dia 15 de setembro de
2014, totalizando menos de 10 dias após o início das obras, conforme foto anexada ao
processo; considerando que a obra referente ao projeto e execução da obra de reforma do
posto Bel, teve seu início no dia 01/09/2014, conforme a ART-0001000028942; considerando
que a infração fora capitulada pela Lei 5.194/66, art. 16º que dispõe: “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 que conforme a resolução 1047/13
CONFEA, que revoga artigos pertinentes à obrigação de notificação, de 28 de maio de 2013,
art 1º que dispõe: “Revogar os arts. 7º e 8º e o inciso VIII do art. 47 da 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, publicada no D.O.U, de 13
de dezembro de 2004, Seção 1, pág. 142/143”; considerando que houve saneamento do fator
gerador, conforme foto anexada pela defesa; considerando que os agentes de fiscalização dos
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conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública, DECIDIU, por maioria, pela
MANUTENÇÃO do Auto de Infração 300102 / 2014, em epigrafe, com base nos artigos
supracitados no 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, Luiz Diego vieira Lopes, Jose Vieira Andrade e Júlio Cezar Silveira Prado. Votos
contrários dos Eng. Civis Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 19 de setembro de 2016.

