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 Ordinária nº
Decisão CEEMM/SE nº
Referência
Interessado

237
048/2018
Item 5.1.3 – Relação 03 – PROTOCOLO 1656826/2015
AUTO PECAS TREVO LTDA EPP

EMENTA: Declara a nulidade do Auto de Infração nº 54102-2015, lavrado em 07
de abril de 2015 pelo Crea-SE, por infração ao Art. 6, letra “e” da Lei
5.194-66 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 54102-2015, e considerando o teor do parecer do relator
Conselheiro Engenheiro Mecânico ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, 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 54102-2015, em 04 de maio
de 2015, através de AR – Aviso de recebimento, conforme anexo; Considerando ação
fiscalizatória ao serviço, onde fora constatado que a pessoa jurídica AUTO PECAS TREVO LTDA,
CNPJ 06.863.520/0001-04, encontrava-se “A empresa Auto Peças Trevo Ltda encontra-se
exercendo suas atividades da engenharia sem um profissional no seu quadro técnico devendo
apresentar um profissional em virtude da baixa do engenheiro mecânico Marcos Pedro Ferreira
em 23/01/2012”; Considerando que a autuada APRESENTOU DEFESA FORA DO 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 o disposto no art. 20 da Resolução
1.008 do CONFEA: “Art.20 - A câmara especializada competente julgará à revelia o autuado que
não apresentar defesa, garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases subsequentes”;
Considerando que na Defesa apensada ao presente processo através do PRO 1660575-2015 a
mesma alega que: “já providenciamos a contratação do Engenheiro Mecânico Marcos Pedro
Ferreira, vinculado a este conselho, estamos eliminando o fato gerador da presente autuação”;
Considerando que a autuada dera entrada em protocolo de indicação do quadro técnico em 20
de maio de 2015, através do 1658799-2015, arquivado por não saneamento das pendências
apontadas pelo Crea-SE; Considerando o disposto no Art. 10 da Resolução 336-89, in verbis:
“Art. 10 - As pessoas jurídicas registradas na forma desta Resolução, sempre que efetuarem
alterações nos seus objetivos, no seu quadro técnico ou na atividade de seus profissionais,
deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar ao CREA.;” Considerando que no Auto 54102 -
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2015 a infração fora enquadrada como “Exercício ilegal – pessoa jurídica com registro, mas sem
responsável técnico” e capitulada pelo Art. 6, letra “e”, da Lei 5.194-66, que dispõe: “Art. 6ºExerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo: (...) e) 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. 8ºdesta Lei; (...) Art. 8º- As atividades e atribuições
enunciadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f" do artigo anterior são da competência de
pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas. Parágrafo único - As pessoas jurídicas e
organizações estatais só poderão exercer as atividades discriminadas no Art. 7º, com exceção
das contidas na alínea "a", com a participação efetiva e autoria declarada de profissional
legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta Lei
lhe confere.” Considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima está
capitulada no Artigo 73, alínea “e”, 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: ... e) de meio a três valores de referência, às pessoas
jurídicas, por infração do Art. 6º”; 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 541022015 em epígrafe fora de R$5.366,16, e que a multa à época da autuação, em 07 de abril de
2015, encontrava-se regulamentada da Resolução 1058-14 do Confea, em sua alínea “c”, nos
valores que vão de R$894,36 (oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) a
R$5.366,16 (Cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos); Considerando a
Decisão Normativa 74, de 27 de agosto de 2004, que “dispõe sobre a aplicação de dispositivos
da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, relativos a infrações”, em seu art. 1º, inciso III,
que explica: “Art. 1º Os Creas deverão observar as seguintes orientações quando do
enquadramento de profissionais, leigos, pessoas jurídicas constituídas ou não para executarem
atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, por infringência às
alíneas “a” e “e” do art. 6º, arts. 55, 59 e 60 da Lei nº 5.194, de 1966: (...) VI - 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.”; Considerando que, apesar de não sanar o fato gerador, o fiscal NÃO
caracterizou o serviço prestado pela empresa autuada, não configurando o real “exercício
ilegal”; Considerando, que o inciso III, IV e V do art. 47, da Resolução 1.008 do CONFEA,
define: “Art. 47 - A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: ... III – falhas
na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observadas no auto de
infração; 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; 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 os agentes de fiscalização dos
conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública. Voto: Diante das considerações e
verificação da documentação apensada ao processo, voto pela NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO 54102-2015 em epígrafe com o consequente Arquivamento do processo.”,
DECIDIU, por unanimidade: 1) Acatar o voto do conselheiro relator Conselheiro Engenheiro
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Mecânico ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA; 2) Declarar a nulidade do auto de infração
54102-2015 em epígrafe com o consequente Arquivamento do processo. Coordenou a reunião o
senhor Eng. Mecânico Assis Marques Feitosa Lima. Votaram favoravelmente os senhores
Abimael Aníbal Lucena Ferreira e Caio Francisco da Silva Santana. Não havendo votos contrários
e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 05 de outubro de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR

