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Nº 578
CEEC/SE Nº. 963/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
KOIZIMI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

EMENTA: CANCELAMENTO do auto de infração e
ARQUIVAMENTO do processo.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1654199/2015, que trata de Auto de Infração nº 554102 / 2014,
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 no local, onde fora constatado que a pessoa jurídica KOIZIMI
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA de CNPJ 04.534.778/0001-31, encontrava-se exercendo
suas atividades na execução dos serviços de fundações na ponte sobre o rio São Francisco, em
obra localizada no município de Propriá, BR-101 KM248, conforme Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART nº00014039343715010123 do Engenheiro Civil Wilson Amaral
Da Silva, com registro no CREA/MG 140393437-1; considerando que a infração fora
enquadrada como “profissional ou pessoa jurídica por debito de anuidades” e 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”; considerando,
que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima está capitulada no artigo 73, na
alínea “a”, da lei nº 5.194/66 que dispõe: “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, onde declara que a anuidade é devida apenas nos casos de registro da empresa,
e explica que a autuada possui apenas visto para execução de obra, bem como informa, que
no dia 28/01/15 fora enviada toda a documentação para a emissão de visto, ao qual foi
liberado; considerando, que ainda em sua defesa, a interessada declara que a multa é
indevida, e com isso vem requerer, que seja declarada insubsistente a autuação em questão;
considerando, que em nova consulta ao banco de dados do CREA/SE, fora verificado que a
interessada deu entrada na solicitação de Visto para Execução de Obra através do protocolo
1654779/2015, após a lavratura e recebimento do Auto de Infração, ou seja, a autuada
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realmente encontrava-se exercendo suas atividades descritas em documento de fiscalização,
sem para tanto ter visado o seu registro no CREA/SE; considerando, que a infração deveria ter
sido enquadrada como “ausência de visto de registro, de profissional ou de pessoa jurídica”, e
capitulada pela Lei 5.194/66, art. 58, que dispõe: “Se o profissional, firma ou organização,
registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado
a visar, nela, o seu registro”; (grifo nosso); considerando que, quando da lavratura do Auto de
Infração, em face da constatação de infração à legislação vigente, houve equívoco na
capitulação da infração, capitulando inadequadamente a infração cometida; considerando o
disposto no art. 47, inciso V, da Resolução 1.008/04 do CONFEA, que dispõe: “A nulidade dos
atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: (...) V - falta de correspondência entre o
dispositivo legal infringido e os fatos descritos no auto de infração”; considerando que o auto
de infração foi lavrado com os vícios apontados acima, DECIDIU, por unanimidade, pelo
CANCELAMENTO do Auto de Infração 554102/2014 e ARQUIVAMENTO do processo, visto que
a interessada deveria ter sido autuada por infração ao art. 58 da mesma lei, por não ter
visado o seu registro no CREA/SE. 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, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim
Villa Verde, 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, 03 de outubro de 2016.

