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EMENTA: MANUTENÇÃO da penalidade.
DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1659743/2015, que trata do Auto de Infração nº 232104 / 2015,
considerando a Resolução n° 1.008/04 CONFEA, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre os procedimentos para a instauração, instrução e julgamento dos processos de infração;
considerando que a fiscalização constatara, que a autuada registrada no CREA sob
n°000000169-1, encontrava-se exercendo suas atividades nesta jurisdição estando em débito
com o pagamento da anuidade de 2015; considerando que a autuada é uma pessoa jurídica
com registro no CREA/SE; considerando que a infração fora enquadrada como “pessoa jurídica
em débito com anuidade” e fora capitulada pela Lei 5.194/66, art. 67, que dispõe: “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.”; (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 a autuada no dia 09/07/2015, apresentou defesa tempestiva escrita,
anexada ao processo, onde solicita o cancelamento do auto de infração, pois, declara que o
motivo do atraso fora por não receber a guia de anuidade no endereço da empresa, como
também declara não ter recebido nenhuma cobrança pelo atraso do pagamento da anuidade;
considerando que a autuada regularizou sua situação junto ao conselho no dia 06/07/2015,
conforme comprovante de pagamento de boleto da anuidade do CREA, anexado ao processo
(fls.09); considerando que a regularização da anuidade se deu no dia 06/07/2015, ou seja,
após a lavratura do auto de infração; considerando que houve saneamento do fator gerador;
considerando que a Resolução n° 1.008/04, art. 11º, inciso VIII, § 2º que dispõe: “Lavrado o
auto de infração, a regularização da situação não exime o autuado das cominações legais.”;
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 em epígrafe, com base nos artigos supracitados no valor MÍNIMO, 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, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários
e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 19 de setembro de 2016.

