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EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1648413/2014, que trata do Auto de Infração nº 1211064 / 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 à obra de reforma e ampliação do Mercado Municipal
Horti/Fruti/Carne, com área estimada em 2.361,14m2, em fase de demolição, localizada na
av. Gov. João Alves, s/n, bairro Centro, município de Lagarto, ao qual fora constatado pela
fiscalização, que a pessoa jurídica RGM CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ 01.162.250/0001-90,
com registro no CREA/SE sob nº 000000054-1, encontrava-se exercendo atividades da
engenharia, todavia não foram encontradas no local os projetos nem a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART referente às atividades técnicas de execução de serviço e
elaboração do projeto de: demolição, acessibilidade, rede hidrossanitária e sistema de
prevenção e combate a incêndio; considerando registro fotográfico anexo na folha 12 do
processo; 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, localizou as ART’s
00027046934630015123 e 00027046934630014923, todavia a fiscalização informa que estas
anotações de responsabilidade não contemplam as atividades citadas em documento de
fiscalização; 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 estabelece: “Art. 1º
- 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 autuado apresentou defesa tempestiva, escrita e anexada ao
processo, ao qual justifica os motivos dos projetos não se encontrarem em obra durante a
fiscalização, bem como explica que não recebeu nenhum documento na obra referente à
fiscalização, só tomando conhecimento no dia 25/07/2014; considerando ainda em sua
defesa, o interessado explica que: “no auto é exigido a ART de execução dos serviços, esta já
encontra-se feita cujo nº 0002704693463001492, os projetos também encontram-se na obra
e quanto as atividades que o fiscal relaciona e não está na ART, é porque a ART da época só
existia 06 campos para serem preenchidos, campos estes que nós optamos pelas atividades
principais do contrato. Quanto à solicitação de projetos para a acessibilidade, rede hidro
sanitária e sistema de prevenção de combate a incêndio é de responsabilidade do órgão
contratante” e informa que: “o fiscal o Sr. Danilo Silva do Nascimento solicitou que eu fizesse
uma ART de complementação com os serviços descritos das atividades que estavam sendo
realizadas na época da fiscalização, encontra-se em anexo”; considerando que a Resolução
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1047/13, de 28 de maio de 2013, do CONFEA, 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, dispõe em seu Art. 1º: “Art.
1º 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 era possível adicionar as
atividades faltosas no Sistema Minerva, com a adição da ART complementar vinculada à
principal; considerando que a autuada contratou o serviço de elaboração de projeto estrutural
conforme a ART 1000038113, registrada no dia 19/12/14, ao qual em seu campo observações
informa: “ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA AMPLIAÇÃO DO MERCADO
MUNICIPAL HORTI-FRUTI/CARNE DE LAGARTO-SE”, anexo na folha 23 do processo;
considerando que a autuada não apresentou documento legal, que esclarecesse seu papel na
obra; considerando que o valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 1211064/2014 em
epígrafe foi de R$504,71, e que a multa à época da autuação, em 16/06/2014, encontrava-se
regulamentada pela Resolução nº1.049, de 27 de setembro de 2013, Art. 1º, alínea “a”, nos
valores que vão de R$ 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 sobre o
princípio da proporcionalidade no âmbito do exercício do poder de polícia, exara José dos
Santos Carvalho Filho, consagrado doutrinador de Direito Administrativo, “in verbis”: “Aplicase, da mesma forma, o princípio em tela quando a lei prevê a punição por meio de multa,
fixando um valor mínimo e um valor máximo. O administrador não é inteiramente livre para
fixar o valor da multa, ao contrário, cabe-lhe a aplicação a sanção em conformidade com a
natureza da infração, exigindo-se-lhe, assim, observância à proporcionalidade punitiva”;
considerando, então, que por ter havido a regularização de algumas parcelas dos objetos
discriminados em documento de fiscalização, há motivação para aplicação da multa em seu
valor mínimo, ainda que não exima o interessado de apresentar a regularização completa
quanto às atividades técnicas solicitadas no Auto de Infração; * Considerando que os agentes
de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública, DECIDIU, por
unanimidade, pela MANUTENÇÃO da penalidade aplicada ao Auto de Infração 1211064/2014
com base nos artigos supracitados. Em tempo, reduzo o valor da MULTA PARA O VALOR
MÍNIMO com a adição dos acréscimos legais, tendo em vista a regularização de algumas
parcelas dos objetos discriminados em documento de fiscalização. Devendo ainda, o
interessando apresentar a regularização completa 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, 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.

