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EMENTA: Mantém o auto de infração nº 229104 / 2017, lavrado em 22 de
junho de 2017 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 1º da Lei 6.49677, e dá outra providência.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, apreciando o processo em
epígrafe que trata do auto de Infração nº 229104 / 2017, e considerando o teor do parecer
do relator Conselheiro Suplente no exercício da titularidade Engenheiro Mecânico Gustavo
José Cardoso Braz, nos seguintes termos: “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 229104-2017 conforme Aviso de Recebimento - AR anexo ao
processo; Considerando ação fiscalizatória direta, ao qual fora constatado que a pessoa
jurídica RJR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.611.9020001-06, encontrava-se
exercendo atividade da Engenharia Mecânica na elaboração de laudo de inspeção,
manutenção e recarga de extintores de incêndio conforme Relatório n. 203426, sem para
tanto registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Considerando que no
momento da fiscalização não foi apresentada a ART da atividade desenvolvida pela empresa,
e que, em consulta ao sistema corporativo do CREA-SE, Sitac, à época da elaboração do
Auto de Infração, a fiscalização não localizou devida a Anotação de Responsabilidade
Técnica; Considerando que a infração fora enquadrada como “profissional ou pessoa jurídica
por falta de ART” e capitulada pelo Art. 1º da Lei 6.496-77; Considerando o disposto no Art.
3º da Lei 6.496-77: “Art 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa
prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais
cominações legais”; Considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito
acima está capitulada no artigo 73, alínea “a”, da Lei nº 5.194-66: “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 o disposto no Art. 18 da Resolução 1.06615 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 229104-2017 em epígrafe fora de R$646,39, e que a multa à época da autuação,
em 22 de junho de 2017, encontrava-se regulamentada conforme tabela do anexo a Decisão
Plenária 1.056-16, em sua alínea “a”, nos valores que vão de R$ 215,45 (duzentos e quinze
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reais e quarenta e cinco centavos) a R$ 646,39 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e
nove centavos); Considerando que a autuada apresentou defesa tempestiva através do
protocolo 1685017/2017, ao qual declara: “A empresa RJR Comércio e Serviços Ltda., vem
através desta solicitar o cancelamento dos documentos de fiscalização 229104-2017 e
710641-2017, visto que: - A RJR Comércio e Serviços Ltda. possui registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU/SE, desde o ano de 2012, conforme certidão em anexo; O
responsável técnico é o Arquiteto e Urbanista Antonio Rubens Ribeiro dos Anjos Junior, CAU
A41068-3 e também é sócio da empresa; - No ano de 2015 e 2016, passamos por
fiscalização do CREA-SE e já foi constatada que não estamos em situação regular, dado que
o registro migrou para o CAU-SE Diante do exposto, solicitamos o cancelamento dos
documentos de fiscalização citados acima e a exclusão dos dados da empresa do sistema
deste Conselho, já solicitado em fevereiro de 2016 conforme documento anexo”;
Considerando que a emissão do protocolo 1685017/2017 referente à “DEFESA DE AUTO DE
INFRAÇÃO N° 229104/2017”, ocorreu em 19-07-2017; Considerando que quanto a
solicitação da exclusão dos dados da empresa do sistema deste Conselho, esta deve ser feita
através de protocolo próprio e não em protocolo referente à Defesa de Auto de Infração;
Considerando que a autuada anexa em sua defesa declaração do CAU-SE, ao qual informa
que a empresa encontra-se registrada no CAU-SE desde 25-02-2012, sob o registro CAU n.
18838-7, tendo como responsável técnico o Arquiteto e Urbanista e Engenheiro de
Segurança do Trabalho Antônio Rubens Ribeiro dos Anjos Junior, bem como anexa Certidão
de Registro e Quitação Pessoa Jurídica, ao qual informa que o início da responsabilidade
técnica do profissional junto a empresa ocorreu em 22-05-2013; Considerando que a
autuada não apresentou documento de Responsabilidade Técnica expedido por conselho
fiscalizador referente à atividade de laudo de inspeção, manutenção e recarga de extintores
de incêndio; Considerando que conforme Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica, a
autuada possui objetivo social na área de: “Serviços de Engenharia”; Considerando que
conforme o Relatório n. 203426, anexado ao processo, o campo: “Engenheiro Responsável”,
se encontra rubricado, no local da assinatura referente à pessoa física Antonio Rubens
Ribeiro dos Anjos Junior; Considerando que o disposto no Art. 3º da Lei 5.194-66: “Art. 3ºSão reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei as denominações de
engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, acrescidas, obrigatoriamente, das
características de sua formação básica”; Considerando que segundo o Relatório n. 203426, a
autuada efetuou manutenção de nível 3 em 08 extintores e manutenção de nível 2 em 01
extintor; Considerando que conforme NBR 12962, a manutenção de terceiro nível ou vistoria
é o processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, e
que, o ensaio hidrostático é aquele executado em alguns componentes do extintor de
incêndio sujeitos à pressão permanente ou momentânea, utilizando-se normalmente a água
como fluido, que tem como principal objetivo avaliar a resistência do componente a pressões
superiores à pressão normal de carregamento ou de funcionamento do extintor, definidas em
suas respectivas normas de fabricação; Considerando que conforme NR-13, vasos de
pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa, diferente da
atmosférica; Considerando o disposto no Art. 12 da Resolução 218, do CONFEA: “Art. 12 Compete ao ENGENHEIRO MECâNICO ou ao ENGENHEIRO MECâNICO E DE AUTOMóVEIS ou
ao ENGENHEIRO MECâNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMóVEIS ou ao
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ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECâNICA: I - o desempenho das atividades 01 a
18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral;
instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos
automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de
refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos”; Considerando que a
autuada não apresentou documento de Responsabilidade Técnica expedido por conselho
fiscalizador referente à atividade de laudo de inspeção, manutenção e recarga de extintores
de incêndio, citadas no Auto de Infração; Considerando que o Art. 1º da Lei 6.496-77
estabelece: “Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART)”; Considerando que
os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública.
Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto pela
Manutenção do Auto de Infração 229104-2017, por infração ao Art. 1º da Lei 6.496-77, no
VALOR MÁXIMO DA MULTA da penalidade aplicada com a adição dos acréscimos legais e com
base nos artigos supracitados.”, DECIDIU, por unanimidade: 1) Acatar o voto do
conselheiro relator, ou seja, manter o Auto de Infração nº 229104 / 2017, lavrado em 22 de
junho de 2017 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 1º da Lei 6.496-77; 2) Manter a multa no
valor máximo da penalidade aplicada com a adição dos acréscimos legais e com base nos
artigos supracitados. Coordenou a reunião o senhor Eng. Mecânico Assis Marques Feitosa
Lima. Votaram favoravelmente os senhores Caio Francisco da Silva Santana, Everson
Ferreira Batista e Gustavo José Cardoso Braz. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 15 de fevereiro de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR

