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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil

REUNIÃO ORDINÁRIA:
DECISÃO DA C. ESPECIALIZADA:
PROCESSO:
INTERESSADO:

Nº 579
CEEC/SE Nº. 1126/2016
1645331/2013
THOMAZ FONSECA MAYNARD GARCEZ

EMENTA: MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo em epígrafe, que trata do Auto de Infração nº 23378636 / 2013,
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 reforma de praça em fase inicial, com área
estimada em 955,00m2, localizada no Município de Nossa Senhora da Glória, Bairro Centro,
na praça José Bonifácio, ao qual em fiscalização no local fora constatado que o engenheiro
civil Thomaz Fonseca Maynard Garcez, com registro no CREA/SE nº 270002974-7, era o
Responsável Técnico pela obra, sem para tanto afixar a placa de identificação profissional,
bem como fora constatado durante visita, que o mesmo era responsável pelas atividades de
“PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO, NO
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE”, conforme a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART nº 00027000297470011423; 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 ART 00027000297470011923 do interessado, referente à atividade
de fiscalização da obra em epígrafe; considerando que a infração fora enquadrada como
“profissional ou firma por falta de placa” e fora capitulada pela Lei 5.194/66, art. 16º, 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 a Resolução nº 407/96 do CONFEA, onde, em seu art. 1º explica: “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 tempestiva, escrita e anexada ao processo, ao qual solicita a suspensão da penalidade
de multa aplicada, pois, declara que no documento de fiscalização, o fiscal, constata a não
existência de placa de identificação do profissional Responsável Técnico pela obra, e explica,
que de acordo com as ART’s nº 00027000297470011423 e nº 00027000297470011923, o
interessado é responsável somente pelos projetos, especificações, orçamento e fiscalização da
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obra, não sendo o mesmo responsável pela execução da mesma, conforme mencionado em
documento de fiscalização; considerando parecer técnico anexado na folha 17 do processo, ao
qual esclarece, “que a autoria do projeto, declarada na ART 00027000297470011423, deveria
ser indicada em placa específica, conforme preconiza a Lei 5.194/66”; considerando, que o
valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 23378636/2013 em epígrafe fora de
R$475,83, e que a multa à época da autuação, em 01/10/2013, encontrava-se regulamentada
pela Resolução nº1.043, de 28 de setembro de 2012, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão
de R$ 158,61 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) à R$ 475,83
(quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos); considerando que não houve
saneamento do fator gerador; considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de
fiscalização profissional gozam de fé pública, DECIDIU, por unanimidade, pelo MANUTENÇÃO
da penalidade do Auto de Infração 23378636/2013 no VALOR MÍNIMO da multa, com
posterior ARQUIVAMENTO do processo. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor
Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Dilson Luiz
de Jesus Silva, Eduardo Francisco de Souza, Fernando Antônio Dantas Júnior, Iara Machado
Peixoto Sarmento, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, José Vieira
Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Paulo Roberto Monteiro Junior, Ronald Vieira Donald e
Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 31 de outubro de 2016.

