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EMENTA: Mantém o auto de infração nº 1561064-2014, lavrado em 11 de
julho de 2014 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 58 da Lei 5.19466, 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 1561064-2014, e considerando o teor do parecer
do relator Conselheiro Engenheiro Mecânico Caio Francisco da Silva Santana, nos seguintes
termos: “MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA fora autuada pelo CREA-SE em
11 de julho de 2014 por INFRAÇÃO enquadrada como pessoa jurídica de outra UF, em
atividade no estado, sem visto e capitulada pelo Art. 58 da Lei 5.194-66, sendo-lhe
fornecido prazo para apresentação de defesa à Câmara Especializada contado a partir da
ciência 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 1561064-2014 conforme Aviso de Recebimento - AR anexo ao processo;
Considerando visita de fiscalização à FAFEN, localizada no povoado Pedra Branca, município
de Laranjeiras, ao qual fora constatado à época pela fiscalização, que a pessoa jurídica MKS
CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.183.2560001-81, encontrava-se
desenvolvendo atividade de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, grupo
Engenharia, referente ao serviço de manutenção de torres, permutadores e filtros, sem
para tanto, a empresa possuir visto junto a este Conselho Regional; Considerando que a
infração fora enquadrada como “pessoa jurídica de outra UF, em atividade no estado, sem
visto” e capitulada pela Lei 5.194-66, art. 58, que estabelece: “Art. 58 - Se o profissional,
firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em
outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro”; 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
que a autuada apresentou defesa tempestiva, através do protocolo 1651031-2014, com
data de emissão de 15 de setembro de 2014, ao qual em suma requer: “a. O recebimento
da presente Defesa Administrativa; b. O julgamento favorável à empresa, de modo a se
reconhecer os seus esforços e boa fé em atender as exigências deste Conselho em tempo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica (CEEMM/SE)

Reunião
Decisão da Câmara
Especializada
Referência
Interessado

Ordinária

Nº 234

CEEMM/SE nº 022/2018
Protocolo nº 1649036/2014
MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

hábil; c. O arquivamento do Auto de Infração nº 1561064/2014 sem aplicação de qualquer
penalidade a empresa; d. A impropriedade da multa de R$ 504,71 (quinhentos e quatro
reais e setenta e um centavos) mencionada no Auto de infração citado”; Considerando que
a interessada declara ter havido troca de e-mails e diligências junto ao Conselho, com o
intuito de melhor conhecer o trâmite e expediente nesta circunscrição; Considerando que a
empresa declara não ser sediada no estado de Sergipe e alega: “razão pela qual não tinha
capacidade de proceder a uma atuação inteiramente presencial junto ao Conselho”;
Considerando que a empresa explica: “Acredita-se que até a apreciação desta Defesa
Administrativa pelo órgão julgador todo o processo de obtenção do visto esteja perfeito e
acabado, de modo a ser alvo de aferição da regularidade da empresa junto a este Conselho
por meio do seu sistema”; Considerando que, apesar dos argumentos apresentados pela
interessada, consta na defesa: “Em verdade ao tempo da atuação a empresa não tinha
obtido o visto objeto do Auto de Infração, em que pese inúmeras tentativas junto a este
Conselho, conforme e-mails trocados. A empresa buscou a regularização durante três
meses, período que, inclusive, ultrapassou a vigência do contrato firmado com o cliente”;
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, apesar da empresa declarar ter
buscado a regularização durante três meses, em consulta ao sistema corporativo do CREASE, Sitac, fora localizado o protocolo 1650834-2014, com data de emissão de 09 de
setembro de 2014, referente à solicitação de visto para execução; Considerando que,
segundo consta no Auto de Infração, a fiscalização agiu corretamente quando da lavratura
do auto de infração em face da constatação de infração à legislação vigente, capitulando-a
no art. 58 da Lei nº 5.194, de 1966; Considerando o disposto no § 2º, do art. 11 da
Resolução 1.008-04 do CONFEA, que estabelece: “§ 2º Lavrado o auto de infração, a
regularização da situação não exime o autuado das cominações legais”; Considerando o
art. 43 e seu inciso V da Resolução 1.008-04 do CONFEA, que dispõe: “Art. 43. As multas
serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: ... V regularização da falta cometida”; Considerando que a interessada somente providenciou a
regularização após a lavratura do Auto de Infração, conforme comprovado nos autos
através do protocolo 1650834-2014, o que motiva a aplicação da multa em seu valor
mínimo, tal como dispõe o art. 43, inciso V, da Resolução nº 1.008, de 2004; Considerando
que os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé
pública; Considerando que o valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 15610642014 em epígrafe fora de R$504,71, e que a multa à época da autuação, em 11 de julho de
2014, encontrava-se regulamentada pela Resolução nº 1.049, de 27 de setembro de 2013,
art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 168,24 (cento e sessenta e oito reais e vinte
e quatro centavos) a R$ 504,71 (quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos).
Voto:Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto
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pela Manutenção do Auto de Infração 1561064-2014, por infração ao Art. 58 da Lei 5.19466, em tempo, reduzo o valor da MULTA PARA O VALOR MÍNIMO da penalidade aplicada
com a adição dos acréscimos legais e com base nos artigos supracitados, em função da
regularização da falta cometida.”, DECIDIU, por unanimidade: 1) Acatar o voto do
conselheiro relator, ou seja, manter o Auto de Infração nº 1561064-2014, lavrado em 11
de julho de 2014 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 58 da Lei 5.194-66; 2) Reduzir o valor
da multa para o valor mínimo da penalidade aplicada com a adição dos acréscimos legais e
com base nos artigos supracitados, em função da regularização da falta cometida.
Coordenou a reunião o senhor Eng. Mecânico Assis Marques Feitosa Lima. Votaram
favoravelmente os senhores Caio Francisco da Silva Santana e Everson Ferreira Batista.
Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 24 de abril de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR

