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EMENTA: Declara a nulidade do Auto de Infração nº 511064 / 2017, lavrado
em 20 de março de 2017 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 59 da
Lei 5.194-66.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando o processo em epígrafe que
trata do auto de Infração nº 511064 / 2017, e considerando o teor do parecer do relator
Conselheiro Engenheiro Civil Fernando Antônio Dantas Junior, nos seguintes termos:
“GUDGUD SONORIZACAO LTDA - ME fora autuada pelo CREA-SE, em 20 de março de 2017
por INFRAÇÃO enquadrada como pessoa jurídica com registro no CREA, executando
atividade sem registro do seu quadro técnico e capitulada pelo Art. 59 da Lei 5.194-66,
sendo-lhe concedido prazo para apresentação de defesa à Câmara Especializada contado da
data do recebimento do Auto de Infração. Análise: Considerando a Resolução 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 511064-2017, em 27 de março de 2017,
conforme Aviso de Recebimento - AR anexo ao processo; Considerando ação fiscalizatória à
obra, com endereço na Praça Ruy Mendes, s/n, Centro, Lagarto-SE (conforme Auto de
Infração), no qual fora constatado que a pessoa jurídica GUDGUD SONORIZACAO LTDA ME, CNPJ 08.949.614/0001-26, encontrava-se executando serviços de: “Montagem e
desmontagem de estrutura metálica para evento em espaço público ( 1° axe folia )”;
Considerando que o fiscal observa ainda no Auto de infração que: “Através de fiscalização
IN LOCO, verificou-se que a referida empresa encontra-se executando atividades
relacionadas ao sistema CONFEA/CREA, entretanto, sem a devida ART para os serviços
verificados. No processo fiscalizatório foi constatada a presença do proprietário do evento o
Sr. Pedro Batalha, que informou que foi o contratante desta empresa como também dos
outros serviços relacionados ao evento. Todavia foi verificado que a empresa autuada
estava executando as atividades descritas acima, sendo que a mesma não possui
responsável técnico em seu quadro para o exercício das atividades vinculadas a
engenharia, como também não possui ART para a execução das mesmas. Em consulta ao
sistema coorporativo do Crea/SE, Sitac, não localizamos a devida ART, descumprindo assim
o artigo 1° da Lei Federal 6.496/77, motivo pelo qual lavro o presente auto de infração”;
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Considerando que a infração descrita no Auto em questão fora enquadrada como “pessoa
jurídica com registro no Crea, executando atividade sem registro do seu quadro técnico” e
capitulada pela Lei 5.194/66, art 59, que dispõe: “As firmas, sociedades, associações,
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obra ou
serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas atividades
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos
profissionais do seu quadro técnico”; Considerando que a autuada APRESENTOU DEFESA
NO PRAZO ESTIPULADO pelo Parágrafo Único do artigo 10, da Resolução 1.008-2004, que
dispõe: “Parágrafo único. 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”; Considerando que, na defesa
apensada ao processo através do protocolo nº 1681525 -2017, a Autuada declara que não
prestou os serviços de montagem do referido palco, e que apenas alugou a estrutura para o
engenheiro Hugo Sosthenes Santos Nascimento, conforme ART SE20170070557;
Considerando que a ART SE20170070577 fora registrada no Crea-SE em 16-01-2017,
inclusive tendo como anexo da mesma, o contrato firmado entre o profissional (pessoa
física) e o proprietário do evento; Considerando que no ato da ação fiscalizatória, em 1603-2017, a ART SE20170070577 já se encontrava registrada junto a este conselho;
Considerando que a ART em questão regulariza totalmente a montagem e desmontagem da
estrutura; Considerando que o serviço fora feito pelo engenheiro civil Hugo Sosthenes
Santos Nascimento de forma autônoma, conforme documentação apensada ao presente
processo; Considerando que em pesquisa ao Sitac, verificou-se que o engenheiro civil Hugo
Sosthenes Santos Nascimento fora indicado como responsável técnico pela empresa
GUDGUD SONORIZACAO LTDA - ME em 22-05-2017; Considerando que a empresa
encontra-se regularizada quanto à indicação do seu quadro técnico; Considerando o
disposto no Art. 18 da Resolução 1.066-15 do CONFEA, in verbis: “Art. 18. Os valores das
multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e art. 3º da Lei nº 6.496,
de 1977, e dos serviços devidos ao Confea e aos Creas serão fixados anualmente pelo
Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, editada até
sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos valores fixados”;
Considerando que o valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 511064-2017 em
epígrafe fora de R$2.154,60, e que a multa à época da autuação, em 20 de março de 2017,
encontrava-se regulamentada conforme tabela do anexo a Decisão Plenária 1.056-16, em
sua alínea “c”, nos valores que vão de R$ 1.077,30 (um mil e setenta e sete reais e trinta
centavos) a R$ 2.154,60 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos);
Considerando que o proprietário do serviço assinou o contrato de prestação de serviços
com o engenheiro Hugo Sosthenes Santos Nascimento em 10-01-2017; Considerando que
há inconsistência entre o declarado pelo proprietário ao fiscal no momento do verificação
in-loco e a documentação apresentada ao Crea-SE; Considerando que o fiscal não apensara
nenhuma prova da contratação da empresa autuada pelo proprietário do serviço;
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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, 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 o auto de infração
fora lavrado com os vícios apontados acima. Voto: Diante das considerações e verificação
da documentação apensada ao processo, voto pela NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
58102-2017 em epígrafe com o consequente Arquivamento do processo.”, DECIDIU, por
unanimidade, acatar o voto do conselheiro relator e declarar a nulidade do Auto de Infração
nº 511064 / 2017, lavrado em 20 de março de 2017 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 59
da Lei 5.194-66. Coordenou a reunião o senhor Eng. Civil Luiz Diego Vieira Lopes. Votaram
favoravelmente os senhores Ana Carolinne Aragão Santos, Eduardo Francisco De Souza,
Gessé Romão da Silva Neto, Hilton Rocha Silveira, Jose Carlos Tavares Gentil, Jose Vieira
Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Rodolfo Santos da Conceição, Rosivaldo Ribeiro Santos
e Victor Alejandro Mejias Ruiz. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 28 de fevereiro de 2018

LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES
COORDENADOR

