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Nº 190
CEEC/SE Nº. 822/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
ADELSON COSTA LISBOA

EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1660644/2015, que trata da Auto de Infração nº 37255 / 2015,
considerando a Resolução 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 edificação de imóvel para fins comerciais, com 01
(um) pavimento, localizada na rua Benjamim Constant, nº 551, bairro Centro, município de
Umbaúba, ao qual em fiscalização no local fora constatado através de informação do
encarregado, que o Eng. Civil Adelson Costa Lisboa de registro no CREA-SE nº 270080165-2
era o Responsável Técnico pela obra supracitada, todavia, não havia placa de identificação
profissional fixada na obra fiscalizada; 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, ratifica a informação apresentada pelo encarregado, pois, foi localizada a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART SE20150019780 do autuado referente às
atividades de execução e elaboração do projeto de edificação em alvenaria, estrutura em
concreto armado, instalação elétrica de baixa tensão e rede hidrossanitária; considerando que
a infração fora enquadrada como “profissional ou firma por falta de placa” e capitulada pelo
Art. 16 da Lei 5.194/66, que dispõe: “Art. 16 - 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 o disposto no art. 1º da Resolução nº 407/96 do
CONFEA, que esclarece: “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 intempestiva, ao qual declara, in verbis: “logo
após a saída do fiscal a proprietária nos contatou e nos relatou os fatos dizendo que tinha sido
notificada e que deveríamos acelerar o processo para a conclusão da documentação consta-se
que logo em seguida foi elaborada a ART da obra e posteriormente instalada a placa de
identificação no local visto que só daí por diante seria responsável técnico legal pela obra”;
considerando declaração do autuado, ao qual alega que à época da fiscalização ainda não era
Responsável Técnico pela obra em epígrafe, bem como explica que a situação foi regularizada
em tempo hábil de acordo com a solicitação do agente fiscalizador; considerando que o
autuado solicita a baixa da notificação em questão; considerando que o autuado anexa em sua
defesa intempestiva, fotos da placa de identificação fixada na obra em epígrafe, conforme
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folhas 16 e 17; considerando que a ART supracitada indica 19/06/2015 como data do
contrato, bem como início da Responsabilidade Técnica, ou seja, o fiscal identificou
corretamente o responsável pela fixação da placa de identificação profissional em 17/07/2016;
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 autuado sanou o fator gerador após a lavratura do Auto de Infração;
considerando o disposto no § 2º, do art. 11 da Resolução 1.008/04 do CONFEA, que
estabelece: “§ 2º Lavrado o auto de infração, a regularização da situação não exime o
autuado das cominações legais”; (grifo nosso) considerando, que o valor da penalidade
aplicada no Auto de Infração 37255/2015 em epígrafe fora de R$536,62, e que a multa à
época da autuação, em 17/07/2015, encontrava-se regulamentada pela Resolução 1.058, de
26 de setembro de 2014, em seu art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 178,87 (cento
e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) a R$ 536,62 (quinhentos e trinta e seis reais e
sessenta e dois centavos); considerando o art. 43 e seu inciso V da Resolução 1.008/04 do
CONFEA, que dispõe: “Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração
cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina,
observados os seguintes critérios: (...) V - regularização da falta cometida”; considerando que
os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública,
DECIDIU, por unanimidade, pela MANUTENÇÃO da penalidade aplicada no Auto de Infração
37255/2015 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 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, Júlio Cezar Silveira Prado,
Paulo Roberto Monteiro Junior, Rodrigo Fernando Menezes de Oliveira, Ronald Vieira Donald e
Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 19 de setembro de 2016.

