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EMENTA: MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo em epígrafe, que trata do Auto de Infração nº 23374907 / 2011,
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 o autuado fora cientificado da Notificação Preventiva conforme Aviso de
Recebimento (AR) de 14 de março de 2012, anexado na folha 18 do processo; considerando
que fora constatado pela fiscalização, que a pessoa jurídica PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA,
com registro no CREA/SE sob nº 000000432-8, desenvolve as atividades de montagem e
instalação de sistemas, equipamentos e mobiliários urbanos, de iluminação e sinalização em
vias públicas, sem para tanto, possuir a participação efetiva de profissional legalmente
habilitado em seu quadro como Responsável Técnico, junto ao CREA/SE; considerando que a
infração fora enquadrada como “pessoa jurídica sem profissional habilitado” e capitulada pela
Lei 5.194/66, art. 6º alínea “e” que dispõe: “a firma, organização ou sociedade que, na
qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia,
da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8º
desta Lei.”; considerando a Decisão Normativa 74/04, de 27 de agosto de 2004, art. 1º inciso
“VI” que dispõe: “pessoas jurídicas constituídas para executar atividades privativas de
profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, com registro no Crea, sem responsável
técnico, ao executarem tais atividades estarão infringindo a alínea “e” do art. 6º, com multa
prevista na alínea “e” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966”; (grifo nosso) Considerando que o
autuado apresentou defesa tempestiva escrita e anexada ao processo, onde anexa seu
contrato social, bem como diversas ART’s referentes às suas atividades, e declara que
“elabora projetos e construção de equipamentos para si e para seus clientes”, e explica,
quando os projetos e equipamentos para veiculação de propaganda são da empresa, esta
contrata profissional habilitado (ver contratos em anexos), conforme determinação legal,
todavia, quando os projetos são dos clientes, a autuada explica, que os clientes providenciam
profissional técnico, pois o equipamento a eles pertencerão, cabendo à autuada apenas a
veiculação da propaganda sem a necessidade de aparato técnico afeito a este Conselho
Regional de Engenharia; considerando que em sua defesa, o autuado cita o disposto no art. 6º
da Lei 5.194/66, e alega, que em nenhum momento, portanto, há infração ao texto legal,
dado que é contratado profissional ou pela autuada, ou pela empresa que procura seus
serviços; considerando que a autuada, a respeito da multa, declara que é afiliada ao CREA/SE,
pagando suas anuidades em dia e contratando profissional quando precisa de
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acompanhamento técnico; considerando, que diante do exposto em sua defesa, a interessada
requer a improcedência do auto de infração, todavia, alternativamente a autuada solicita, caso
não seja deferida sua defesa, que seja reduzida a multa ao seu valor mínimo, por conta dessa
ser primário; Considerando decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil, folha 15 do
processo, onde esclarece, “que para empresas com objetivos similares a “Montagem e
Instalação de Sistemas, Equipamentos e Mobiliários Urbanos, de Iluminação e Sinalização em
Vias Públicas”, visto se tratar de serviço de engenharia, a necessidade de apresentar quadro
técnico com atribuições compatíveis ao serviço proposto”; considerando a cláusula segunda,
encontrada no contrato social da interessada, folha 25 do processo: “O objetivo da sociedade
é: instalações de painéis publicitários, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, agenciamento de espaços para
a publicidade, aluguel de espaços para exibição de propaganda, publicidade em espaços
públicos (veiculação em outdoors), impressão de material para uso publicitário e pintura para
sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, podendo ampliar ou modificar seus objetivos”;
(grifo nosso) considerando que a autuada possui registro ativo no CREA/SE; considerando,
que em nova consulta ao banco de dados do CREA/SE, fora verificado que a autuada se
encontra em débito com sua anuidade, bem como, continua a exercer atividade fiscalizada
pelo conselho conforme a ART SE20160037666, de 2016, referente ao “laudo de vistoria
técnica de um front light em estrutura metálica, com altura de 10 metros, com 02 placas em
sentido v medindo 9,00m2 por 4,00m2 cada”, sem para tanto possuir profissionais legalmente
habilitados em seu quadro, como Responsável Técnico, junto ao CREA/SE; considerando, que
o valor da penalidade aplicada no auto de infração 23374907/2011 em epígrafe foi de
R$4.513,00, e que a multa à época da notificação preventiva, em 30/01/2012, encontrava-se
regulamentada pela Resolução nº 524, de 03 de outubro de 2011, art. 4º, alínea “e”, nos
valores que vão de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais) a R$4.513,00 (quatro mil
quinhentos e treze reais); 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 23374907/2011, no VALOR MÁXIMO DA MULTA com a adição dos acréscimos legais e
com base nos artigos supracitados, tendo em vista o não saneamento do fato gerador.
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.

