
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CAU/MS

Processo Administrativo n^ 770270/2018
Assunto: Ausência de Registro no CAU e no CREA- Execução de Reforma de Edificação
Interessado: Instituto de Ensino e Qualificação Profissional Nivaldo Azevedo LTDA
Relator: Suplente de Conselheiro Vinícius David Charro

RELATÓRIO

O presente processo teve início em 10/07/2018, mediante a apresentação de Denúncia
de n9 18219 (fl. 3-6) que indicava haver obra irregular em sede de empresa privada,
incluindo fotos do local na cidade de Campo Grande/MS.

A Cl da GERFIS de n^ 2542/2018-2020 relatou o que se segue:

"Na visita ao local fora identificada atividade recente de construção civil, com
ampliação da área construída no imóvel. Em corroboração ao fato constatado na
diligência, foi verificado em imagens do arquivo do Google Street View datadas
de outubro de 2017 (pg, 07), que naquela data não existia parte da edificação do
imóvel existente no dia da diligência.

Além dos fatos diligenciados, imagens do denunciante datadas de 01/03/2018
(informações EXIF, pg. 17), demonstram a atividade de execução de obra em
andamento no imóvel para esta mesma parte identificada como nova edificação.
Também consta nas informações metadados da foto a coordenada geográfica,
que indica que a foto foi tirada no local denunciado.

Em pesquisa no SICCAU, com base no registro de imagens coletadas in loco, foi
verificada a inexistência de RRT para a atividade de Execução de reforma de
edificação em nome do proprietário do imóvel. Em consulta ao sistema público de
ART do CREA/MS também não foi encontrada responsabilidade técnica para
Execução de obra, apenas uma ART múltipla mensal de concreto usinado
(indústria) (pg. 18). "

O Relatório de Fiscalização de n^ 1000070299/2018 foi elaborado como consta a
seguir:

"Caracterização da Atividade Técnica Fiscalizada - Descrição: Execução de
reforma de edificação em 2 pavimentos de alvenaria e estrutura de concreto
armado para fins de comércio/serviços."

A Notificação Preventiva foi elaborada no dia 16/07/2018, sendo enviada em
01/08/2018, recebida em 03/08/2018, com volta do AR para a sede do CAU/MS no dia
06/08/2018.
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Transcorrido o prazo para apresentação de defesa e regularização do fato gerador sem
que houvesse qualquer manifestação por parte do interessado, foi lavrado o Auto de
Infração no dia 04/09/2018, com envio em 11/09/2018, recebido em 18/09/2018 e com
retorno do AR para a sede do CAU/MS no dia 21/09/2018.

Foram juntados no processo a denúncia com imagens (fl. 03-06), o registro fotográfico
do Fiscal (fl. 07/08), os AR's (fl. 11 e 14), as informações EXIF (fl. 17) e a consulta aos ARTs
pertinentes ao endereço da pessoa jurídica autuada (fl. 18).

Sem que houvesse apresentação de defesa, nem que tivesse regularizado o fato
gerador, o presente processo foi enviado para CEP para julgamento de revelia, conforme o
Art. 21 da Resolução 22 do CAU/BR.

No dia 10 de dezembro de 2018 o processo foi distribuído a este relator.

É o relatório.

PARECER

Como restou devidamente relatado, o presente processo teve início em razão da
denúncia de n^. 18219, em que foi informada a existência de obra irregular de reforma
situada em sede de empresa privada na cidade de Campo Grande/MS.

Ante apuração da denúncia pela fiscalização, foi constatado ter havido obra recente no
local, com ampliação de área construída do imóvel, conjuntamente com as fotos anexadas
ao tempo da denúncia; foram analisadas também, imagens do arquivo do Google Street
View, onde ficou evidente que naquela data não havia parte da edificação do imóvel ali
existente.

Após o exercício da fiscalização, a mesma tipificou a infração como sendo a do Art. 7^
da Lei n^. 12.378/2010, que discorre:

"Art. 7. Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa
física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados,
privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não
realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou
como pessoa jurídica que atua na área de arquitetura e urbanismo sem
registro no CAU."

Em razão da pessoa jurídica infratora não estar devidamente registrada nos Conselhos
Regionais (CAU e CREA), que fiscalizam e condicionam as atividades que foram realizadas, e
que são de competência privativa dos profissionais arquitetos e urbanistas em conjunto com
profissionais de outras áreas, bem como, por não possuírem os requisitos básicos para
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inscrição nesses Conselhos, qual seja um profissional responsável técnico devidamente
habilitado, restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria da infração.

Logo, a previsão da penalidade para tal conduta, é a presente no Art. 35, inciso X da
Resolução CAU/BR n^. 22, que pugna:

"Art. 35. As infrações ao exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo nos
termos definidos nesta Resolução serão punidas com multas, respeitados os
seguintes limites:

X - Pessoa jurídica sem registro no CAU exercendo atividade privativa de
arquitetos e urbanistas;

Infrator: pessoa jurídica

Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes o máximo de 10 (dez) vezes o valor
vigente da anuidade;"

Com amparo pelo Art. 21 da Resolução de n^. 22/2012 do CAU/BR, qual seja:

"Art. 21. A Comissão de Exercício Profissional do CAU/UF julgará à revelia a
pessoa física ou jurídica autuada que não apresentar defesa tempestiva ao auto
de infração, sendo garantido amplo direito de defesa nas fases subsequentes do
processo.

Parágrafo único. Procedido o julgamento, à revelia, pela Comissão de Exercício
Profissional do CAU/UF, a pessoa física ou jurídica será comunicada da decisão,
sendo instada a, caso deseje, cumprir os prazos dos atos processuais
subsequentes."

Entendo, por fim, pela procedência do Auto de Infração de n9. 1000070299/2018, bem
como aplicação da multa em seu grau máximo.

VOTO

Sou pela procedência do auto de infração n. 1000070299/2018, em face do que consta
no presente processo administrativo e pela aplicação da multa prevista no art. 35, inciso X,
da Resolução CAU/BR n^ 22, de 04 de maio de 2012, no GRAU MÁXIMO, ou seja, 10 (dez)
vezes o valor vigente da anuidade, à época do efetivo pagamento.

É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Exercício Profissional.

Campo Grande, MS, .'..Í-?. De í&.V.eJoeiJttÊle 2019.

Suplente de Conselheiro Vinícius David Charro - relator
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PROCESSO
INÍERESSÁDÕ (A)

770270/2018

ASSUNTO
INSTITUTO DE ENSINO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NIVALDO AZEVEDO LTDA
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CAU E NO CREA- EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO.

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO Ne 220/2018-2020-693 CEP/MS

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede
do CAU/MS, no dia 13 de fevereiro de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, do
Regimento Interno do CAU/MS, aprovado na Sessão Plenária Ordinária n9 70, de 25 de outubro de 2018,
após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Lei Federal 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal - CAUs e dá outras providências;

Considerando as normas contidas na Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de maio de 2012, que dispõe sobre a
fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização,
instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras
providências;

Considerando a Resolução n° 21, de 5 de abril de 2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições
profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências;

Considerando o processo administrativo n9 770270/2018 que trata de auto de infração lavrado por este
Conselho, e iniciado em 10/07/2018.

Considerando o parecer exarado pelo Suplente de Conselheiro Vinícius David Charro, que votou pela
procedência do auto de infração de n9 1000070299/2018, bem como a aplicação da multa em seu grau
máximo.

RESOLVE:

1. Aprovar o parecer do Suplente de Conselheiro Vinícius David Charro, pela: "(...) procedência do auto de
infração n. 1000070299/2018, em face do que consta no presente processo administrativo e pela aplicação
da multa prevista no art. 35, inciso X, da Resolução CAU/BR n^ 22, de 04 de maio de 2012, no GRAU
MÁXIMO, ou seja, 10 (dez) vezes o valor vigente da anuidade, à época do efetivo pagamento.

2. Comunique-se e intime-se, na forma da Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de maio de 2012.

Campo Grande, MS, 13 de fevereiro de 2019

MELLINA BLOSS ROMERO

Coordenadora
VINÍCIUS DAVID CHARRO
Suplente de Conselheiro
FABIANO COSTA
Conselheiro Estadual
CARLOS LUCAS MALI
Conselheiro Estadual
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