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Item 5.1 – Bloco 03 – PROTOCOLO 1672319/2016
CASA DOS EXTINTORES ARACAJU LTDA - ME

EMENTA: Mantém a penalidade aplicada no Auto de Infração 157104-2016, por
infração ao Art. 64 da Lei 5.194, de 1966, com a adição dos
acréscimos legais e com base nos artigos supracitados 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 157104-2016, e considerando o teor do parecer do relator
Conselheiro Engenheiro Mecânico CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, nos seguintes termos:
“Trata-se do Auto de Infração 157104-2016, lavrado em 16 de junho de 2016, contra a pessoa
jurídica CASA DOS EXTINTORES ARACAJU LTDA - ME, CNPJ 06.989.549/0001-37, por infração
enquadrada como pessoa jurídica com registro cancelado por débito de anuidades exercendo
atividade e capitulada pelo Art. 64 da Lei 5.194, de 1966, sendo-lhe fornecido prazo para
apresentação de defesa à Câmara Especializada contado a partir da ciência do Auto de Infração.
Fundamentação Legal: Lei 5.194-66; Resolução 1.008-04 do CONFEA; Resolução 1.066-15 do
CONFEA. 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 157104-2016
conforme anexo ao processo na folha 9 (nove); Considerando ação fiscalizatória ao qual fora
constatado pela fiscalização, que a pessoa jurídica CASA DOS EXTINTORES ARACAJU LTDA - ME,
CNPJ 06.989.549/0001-37, encontra-se desenvolvendo suas atividades nesta jurisdição
conforme cópia da ART SE20150006594, em anexo, sem para tanto possuir o registro da pessoa
jurídica junto ao CREA-SE; Considerando que a infração fora enquadrada como “pessoa jurídica
com registro cancelado por débito de anuidades exercendo atividade” e capitulada pelo Art. 64
da Lei 5.194-66, que dispõe: “Art. 64 - Será automaticamente cancelado o registro do
profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver
sujeito, durante 2(dois) anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da
dívida. Parágrafo único - O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro cancelado nos
termos deste Artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta Lei, estará exercendo
ilegalmente a profissão, podendo reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além das
anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e
taxas regulamentares.”; Considerando o disposto no artigo 73, alínea “c”, 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: ... c) de meio a
um valor de referência, às pessoas jurídicas, por infração dos arts. 13, 14, 59 e 60 e parágrafo
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único do Art. 64”; 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 APRESENTOU DEFESA NO
PRAZO ESTIPULADO, ao qual alega que solicitou o registro da empresa no CREA através do
protocolo nº 1676725-2016 a fim de sanar o fato gerador do Auto de Infração 157104-2016 e
por esse motivo solicita a revisão ou retirada da multa; Considerando consulta ao sistema
coorporativo do CREA, o Sitac, fora constatado que o protocolo nº 1676725-2016 está
finalizado, entretanto o registro da empresa não fora deferido, já que a requerente não
apresentou as correções solicitadas por este conselho o que ocasionou o arquivamento do
protocolo em questão; Considerando que apesar da apresentação da defesa pela autuada e do
ingresso do protocolo nº 1676725-2016, a empresa CASA DOS EXTINTORES ARACAJU LTDA –
ME continua infringindo o Parágrafo único do Art. 64, já que seu registro permanece cancelado;
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 157104-2016
em epígrafe fora de R$1.965,42, e que a multa à época da autuação, em 16 de junho de 2016,
encontrava-se regulamentada pela Resolução nº 1.066, de 25 de setembro de 2015, e pela
Decisão Plenária 2041-15, nos valores que vão de R$ 982,72 (novecentos e oitenta e dois reais
e setenta e dois centavos) a R$ 1.965,45 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos). Voto: Diante das considerações e verificação da documentação
apensada ao processo, e mesmo sendo constante defesa apresentada no prazo pela infratora,
voto pela Manutenção da penalidade aplicada no Auto de Infração 157104-2016, por infração ao
Art. 64 da Lei 5.194, de 1966, com a adição dos acréscimos legais e com base nos artigos
supracitados, em virtude de não estar demonstrado nos autos a regularização da situação.”,
DECIDIU, por unanimidade: 1) Acatar o voto do conselheiro relator Conselheiro Engenheiro
Mecânico CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA; 2) Mantém a penalidade aplicada no Auto de
Infração 157104-2016, por infração ao Art. 64 da Lei 5.194, de 1966, com a adição dos
acréscimos legais e com base nos artigos supracitados, em virtude de não estar demonstrado
nos autos a regularização da situação. Coordenou a reunião o senhor Eng. Mecânico Assis
Marques Feitosa Lima. Votaram favoravelmente os senhores Abimael Anibal Lucena Ferreira e
Caio Francisco da Silva Santana. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE, 04 de dezembro de 2018

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
COORDENADOR

