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CEEC/SE Nº. 823/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
ALIANCE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

EMENTA: MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1657157/2015, que trata da Auto de Infração nº 98104 / 2015,
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 localizada no Conjunto Marcos Freire III, Complexo
Taiçoca V, em Nossa Senhora do Socorro, ao qual fora constatado pela fiscalização, que a
pessoa jurídica ALIANCE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP de CNPJ
07.737.546/0001-79, com registro no CREA/SE sob nº 000000094-5, encontrava-se
exercendo suas atividades na construção de 148 casas no Condomínio Residencial Terra Nova,
em fase de acabamento e com área estimada de 9.833,12m², sem para tanto efetuar o
registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução de serviço e
elaboração do projeto de edificação em alvenaria, estrutura em concreto armado, instalação
elétrica de baixa tensão, rede hidrossanitária, sistema de prevenção e combate a incêndio;
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
00027032734870004523,
00027032734870004823,
00027023388360002223,
00027015887230004323, 1000031706, 00027022258290003723, 00027076210130016523,
00027008016520031423, 00027076210130016623, 1000038743, 1000035386, 1000035257,
00027078213650000923,
00005047952870101123,
00027065587330002523,
00027008016520031523,
00027015887230003123,
00027022772330000923,
SE00000033800020 E SE0000008857800049, e explica, que as ART’s não contemplam as
atividades supracitadas, pois estão com a data do prazo da obra vencido; 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 os serviços supracitados são atividades técnicas e como tal necessitam da participação
efetiva, assim como, autoria declarada de profissional habilitado e registrado em Conselho;
considerando, que o valor da penalidade aplicada no auto de infração 98104/2015 em epígrafe
foi de R$536,62, e que a multa à época da autuação, em 08/04/2015, encontrava-se
regulamentada pela Resolução nº1.058, de 26 de setembro de 2014, art. 1º, alínea “a”, nos
valores que vão de R$ 178,87 (cento e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) a R$
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536,62 (quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos); 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 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
98104/2015 no VALOR MÁXIMO DA MULTA com a adição dos acréscimos legais e com base
nos artigos supracitados, tendo em vista a não apresentação da Anotação de Responsabilidade
Técnica pelos serviços de execução das atividades apresentadas em documento de
fiscalização. 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.

