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EMENTA: Declara a nulidade do Auto de Infração nº 142102-2015, lavrado
em 29 de maio de 2015 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 67 da
Lei 5.194-66.

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando o processo em epígrafe que
trata do auto de Infração nº 142102-2015, e considerando o teor do parecer do relator
Conselheiro Engenheiro Eletricista André Luis, nos seguintes termos: “A pessoa jurídica
SANTEC - COMERCIO, SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
fora autuada pelo CREA-SE em 29 de maio de 2015 por INFRAÇÃO enquadrada como
profissional ou pessoa jurídica por débito de anuidades e capitulada pelo Art. 67 da Lei
5.194-66, sendo-lhe fornecido prazo para apresentação de defesa à Câmara Especializada
contado da data de recebimento do Auto de Infração. Fundamentação Legal: Lei 5.194-66;
Resolução 479-03 do CONFEA; Resolução 1.008-04 do CONFEA; Decisão Plenária 177-17 do
CREA-SE. Análise: 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 que a interessada foi cientificada do Auto de Infração
142102-2015 conforme Aviso de Recebimento - AR anexo ao processo; Considerando ação
fiscalizatória à pessoa jurídica SANTEC - COMERCIO, SERVICOS DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 09.384.5100001-84, CREA nº 000000156-5,
ao qual fora constatado pela fiscalização, que a empresa se encontrava à época exercendo
suas atividades na área da Engenharia estando em débito com suas anuidades;
Considerando que a infração fora enquadrada como “profissional ou pessoa jurídica por
débito de anuidades” e fora 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 fora 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”; Considerando que, de
acordo com o artigo 46, alínea “a” da Lei 5.194-66, são atribuições das Câmaras
Especializadas julgar os casos de infração a presente Lei, no âmbito de sua competência
profissional específica; Considerando que a autuada possui a atividade econômica principal
“33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação ”, conforme consta no Comprovante de Inscrição e de Situação
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Cadastral registrado junto ao site da Receita Federal do Brasil; Considerando o disposto no
item 1 da Decisão Plenária 177-17 do CREA-SE, de 13 de novembro de 2017: “1 - Serão
autuados e multados os profissionais por falta de pagamento de anuidade no primeiro ano de
débito somente os profissionais que estejam comprovadamente no exercício de suas
atividades profissionais, multa capitulada no artigo 67 da Lei 5.194/1966”; Considerando
analogia à Decisão Plenária supracitada; Considerando que o Auto de Infração não atende ao
item 1 da Decisão Plenária 177-17 do CREA-SE; Considerando que o inciso IV e V do art. 47,
da Resolução 1.008 do CONFEA, define: “Art. 47 - A nulidade dos atos processuais ocorrerá
nos seguintes casos: ... IV - falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração,
que devido à insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a
plenitude da defesa; 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. Voto: Diante das considerações e verificação da documentação
apensada ao processo, voto pela NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 142102-2015 em
epígrafe com o consequente Arquivamento do processo”, DECIDIU, por maioria, acatar o
voto do conselheiro relator e declarar a nulidade do Auto de Infração nº 142102-2015,
lavrado em 29 de maio de 2015 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 67 da Lei 5.194-66.
Coordenou a reunião o senhor Engenheiro Eletricista Francisco José Pierre Fraga. Votaram
favoravelmente os senhores André Luis Silva de Araújo, Edvaldo Gois dos Santos Junior e
Walter Barreto Oliveira Monteiro. Não havendo votos contrários e absteve-se de votar o
conselheiro Sérgio Mauricio Mendonça Cardoso.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 09 de maio de 2018

FRANCISCO JOSE PIERRE BRAGA
COORDENADOR DA CEEE

