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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil
Reunião Extraordinária
Decisão da C. Especializada
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Nº 190
CEEC/SE Nº. 809/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
CLAUDIO ANTONIO DACIO

EMENTA:
CANCELAMENTO
ARQUIVAMENTO do processo.

do

auto

e

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1648557/2014, que trata do Auto de Infração nº 1411064 / 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 autuado em questão realizou obras de edificação de imóvel para fins
residenciais com 03 pavimentos, tipo condomínio, com área estimada de 900m2, em fase de
alvenaria e estrutura; considerando que não foram encontradas ART(s) das atividades
referentes à execução de rede hidrossanitária, telefonia, sistema de prevenção e combate a
incêndio, instalação elétrica de baixa tensão; considerando que a infração fora enquadrada
como exercício ilegal por pessoa física e fora capitulada pelo Art.6, alínea “a” da Lei 5.194/66
que dispõe: “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:” (grifo nosso); considerando que o autuado é uma pessoa física leiga, ou
seja, sem registro no conselho; considerando que o autuado apresentou defesa tempestiva
escrita, anexada ao processo, pela engenheira Ana Maria Macedo Raupp, onde declara que a
execução dos serviços de rede elétrica, hidrossanitária, telefônica e combate a incêndio, estão
implícitos na atividade construção em alvenaria/concreto; considerando que a defesa
apresentou as ART(s) dos projetos, estrutural, elétrico de baixa tensão, hidrossanitário /
prevenção
e
combate
a
incêndio,
respectivamente
00027041262750008323,
00027032744910034123, 00027044762920020823; considerando que o autuado, pessoa
física leiga, contratou uma responsável técnica registrada no CREA/SE para a execução dos
serviços referentes à construção do imóvel conforme ART 00027098584445013223, onde
dispõe em sua observação: “Construção de um Prédio de 03 pavimentos sendo um Térreo e
mais dois andares sendo entorno de 200,00 m2 por andar.”; considerando que havia
responsável técnico para a execução da obra, todavia houve falha no preenchimento da ART
00027098584445013223, por parte da engenheira Ana Maria Macedo Raupp, ao não
discriminar corretamente as atividades a serem executadas, pois consta apenas a atividade de
execução de construção em alvenaria/concreto; considerando que o responsável técnico deu
entrada com a ART de substituição, para a correta adição das atividades faltosas, porém esta
não foi registrada, ou seja, paga; considerando que a falha fora do profissional; considerando
que o autuado contratara equipe multidisciplinar, composta por profissionais com registro no
sistema CREA, para a elaboração e execução do imóvel, DECIDIU, por unanimidade, pelo
CANCELAMENTO do auto e ARQUIVAMENTO do processo. Visto que o autuado, pessoa física
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leiga, contratara equipe de engenharia multidisciplinar, para o a elaboração e execução do
imóvel. Bem como notificar a Engenheira Civil Ana Maria Macedo Raupp no sentido de fazer a
reemissão da ART de substituição e pagamento da mesma. 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.

