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Reunião Ordinária
:
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:
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:

Nº 578
CEEC/SE Nº. 964/2016
AUTO DE INFRAÇÃO
HIRAM PEREIRA DA SILVA

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

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1664856/2015, que trata de Auto de Infração nº 4311064 / 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 conforme documento de fiscalização o autuado encontrava-se com registro
ativo no CREA/SE sem para tanto estar quite com as anuidades de 2014 e 2015;
considerando, que a infração fora enquadrada como “profissional em debito 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 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 o autuado não
apresentou defesa no prazo estipulado pelo Parágrafo Único do artigo 10 da Resolução
1.008/2004, que dispõe: “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, que dispõe: “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 em consulta ao banco
dados do CREA/SE, fora constatado que o interessado se encontra quite com suas anuidades,
ou seja, sanando o fator gerador; considerando o boleto 8200437279 devidamente pago em
31/03/2016 referente às anuidades de 2013, 2014, 2015 e 2016, onde em seu campo motivo
do boleto, traz o seguinte texto: “conciliação anuidades e autos de infração”, todavia, na
descrição analítica do pagamento do boleto não fora encontrado valor de taxa referente à
infração; considerando que o saneamento do fator gerador se deu após a lavratura do auto de
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infração; considerando o disposto no art. 52, inciso III, da Resolução 1.008/04 do CONFEA,
que dispõe: “Art. 52. A extinção do processo ocorrerá: ... III – quando o órgão julgador
concluir por exaurida a finalidade do processo ou o objeto da decisão se tornar impossível,
inútil ou prejudicado por fato superveniente”; (grifo nosso), DECIDIU, por unanimidade, pelo
CANCELAMENTO do auto de infração 4311064/2015 em epígrafe com o consequente
ARQUIVAMENTO do Processo, visto que o objeto da decisão se tornou prejudicado por fato
superveniente. 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.

