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Nº 190
CEEC/SE Nº. 811/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES – EIRELI

EMENTA: ARQUIVAMENTO do processo.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1630527/2014, que trata do Auto de Infração nº 23376466 / 2014,
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 ação fiscalizatória, onde fora constatado pela fiscalização, que a pessoa jurídica
TAVARES MENDONÇA CONSTRUÇÕES - EIRELI, de CNPJ 13.351.218/0001-32 e registro no
CREA/SE 000000466-1, encontrava-se executando atividades da engenharia, em obra
localizada na Av. Ivo do Prado, nº 564, Bairro São José, município de Aracaju, referente à
reforma de imóvel para fins de Instituição de Ensino, com 02 pavimentos, em fase de
alvenaria/estrutura e área estimada em 776,76m2; considerando, que em fiscalização no
local, fora constatado que o engenheiro civil Marcos Fernandes Tavares Ferreira com registro
no CREA/SE nº270060558-6 era o responsável técnico pela obra fiscalizada em questão,
todavia, durante visita de fiscalização não foram encontrados projetos, nem a devida Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART, pelas atividades técnicas referentes à elaboração de
projeto de programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA (NR9), programa de condições
e meio ambiente de trabalho – PCMAT (NR18), tratamento de resíduos sólidos, execução de
sondagem, bem como na elaboração de projeto e execução de estrutura em concreto armado
e rede hidrossanitária; considerando, que o profissional acima mencionado é o Responsável
Técnico da interessada; considerando, que segundo consta nos autos, a fiscalização em
consulta ao banco de dados do CREA/SE à época da elaboração do relatório e auto de
infração, encontrou a ART 00027006055860005923, todavia, conforme consta em documento
de fiscalização, essa ART não contempla as atividades supracitadas; considerando que a
infração fora enquadrada como “profissional ou pessoa jurídica por falta de ART” e fora
capitulada pela Lei 6.496/77, art. 1º que dispõe: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à
Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica"(ART)”; (grifo
nosso); considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima está
capitulada na alínea “a”, do art. 73, da Lei nº 5.194/66; considerando que o valor da
penalidade aplicada no auto de infração 23376466/2014 em epígrafe foi de R$504,71, e que a
multa à época da autuação, em 29/04/2014, encontrava-se regulamentada pela Resolução
nº1.049, de 27 de setembro de 2013, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 168,24
(cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) a R$ 504,71 (quinhentos e quatro
reais e setenta e um centavos); considerando que a autuada não apresentou defesa no prazo
estipulado pelo Parágrafo Único do artigo 10 da Resolução 1.008/2004, que dispõe: “Da
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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, que dispõe: “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 diligencia a empresa no sentido de
oportunizar a apresentação dos documentos solicitados assim como informações sobre a obra;
considerando que a empresa foi contratada para execução de obra do SENAC após passar por
licitação; considerando que o SENAC, conforme edital, tinha a responsabilidade da entrega dos
projetos às licitantes; considerando que esta confirmação anula o fator gerador, visto que não
foi encontrado ou apresentado o PCMAT; considerando que os agentes de fiscalização dos
conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública; diante das considerações e
verificação da documentação, não se fez consistente o fato gerador para Manter o Auto de
Infração 23376466/2014, DECIDIU, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO do processo e
notificação de ciência da parte. 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.

