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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil
Reunião Ordinária
:
Decisão da C. Especializada :
Referência:
:
Interessado:
:

Nº 576
CEEC/SE Nº. 626/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
MAX MIX CONCRETO LTDA.
EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1658259/2015, que trata de Auto de Infração nº 160104 / 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 ao qual fora constatado pela fiscalização, que a pessoa
jurídica MAX MIX CONCRETO LTDA, com registro no CREA/SE sob o nº 000011312-3,
encontrava-se exercendo suas atividades no fornecimento de concreto de forma irregular, por
não estar quite com sua anuidade de 2015, junto a este Conselho; considerando que a
infração fora enquadrada como “pessoa jurídica em débito com anuidade” e capitulada pela Lei
5.194/66, art. 67, que dispõe: “Art. 67 - Embora legalmente registrado, só será considerado
no legítimo exercício da profissão e atividades de que trata a presente Lei o profissional ou
pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade”; considerando
que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima, está capitulada no artigo 73,
alínea “a”, da lei nº 5.194/66, que dispõe: “Art. 73 - As multas são estipuladas em função do
maior valor de referência fixada pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores,
desprezadas as frações de um cruzeiro: a) de um a três décimos do valor de referência, aos
infratores dos arts. 17 e 58 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de
penalidade”; (grifo nosso); considerando, que a autuada apresentou defesa tempestiva,
escrita e anexada ao processo, ao qual solicita o arquivamento do Auto de Infração e anulação
da multa, pois alega, que “não recebeu o boleto de pagamento que deveria ter sido
encaminhado pelo Regional”, bem como declara, que “após ter sido notificada, providenciou
imediatamente o pagamento da anuidade referente ao presente exercício”; considerando o
disposto no artigo 63, da lei nº 5.194/66, que estabelece: “Art. 63 - Os profissionais e pessoas
jurídicas registrados de conformidade com o que preceitua a presente Lei são obrigados ao
pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional a cuja jurisdição pertencerem” (grifo
nosso); considerando que a regularização da anuidade se deu no dia 20 de maio de 2015, ou
seja, após a lavratura do Auto de Infração; considerando o disposto na Resolução n° 1.008/04
do CONFEA, art. 11º, inciso VIII, § 2º, que estabelece: “§ 2º Lavrado o auto de infração, a
regularização da situação não exime o autuado das cominações legais”; (grifo nosso);
considerando o disposto no art. 43, inciso V da Resolução n° 1.008/04 do CONFEA, que
estabelece: “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”; (grifo nosso); considerando, que
o valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 160104/2015 em epígrafe foi de R$536,62,
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e que a multa à época da autuação, em 05/05/2015, encontrava-se regulamentada pela
Resolução nº1.058, de 26 de setembro de 2014, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$
178,87 (cento e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) a R$ 536,62 (quinhentos e
trinta e seis reais e sessenta e dois centavos); considerando que os agentes de fiscalização
dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública, DECIDIU, por unanimidade,
pela MANUTENÇÃO da penalidade do Auto de Infração 160104/2015 com base 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, Isabella de Lima Veiga, Iara Machado Peixoto Sarmento, Jose Carlos
Tavares Gentil, Júlio Cezar Silveira Prado, Fernando Antônio Dantas Junior, Jose Vieira
Andrade, Rosivaldo Ribeiro Santos, Leonardo Medina Rosário, Dílson Luiz de Jesus Silva e
Eduardo Francisco de Souza. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 01 de agosto de 2016.
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