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RELATÓRIO

O presente processo teve início em 16/12/2015, mediante a apresentação de Denúncia
de n^ 7558 que informava execução de obra no endereço R. Dunga de Arruda, 296 - Parque
Dalas - Campo Grande/MS, onde foi constatada atividade de construção civil.

A Cl da GERFIS de n^ 2136/2018-2020 relatou o que se segue:

"No momento da fiscalização foi verificada a execução de uma calçada no
passeio público, mas a edificação no imóvel aparentava ter passado por reforma
recente em que várias aberturas foram alteradas e ampliada área construído no
imóvel. Foi informado pelo pedreiro no local que não havia profissional
habilitado responsável pela atividade. "

A Notificação Preventiva de n^ 1000030589/2016 foi elaborada como consta a seguir:

"Descrição do Fato Gerador - Descrição: Execução de obra de edificação de
estrutura pré moldada para fins de comércio/serviços. "

Foram realizadas várias tentativas de intimar o interessado acerca da infração, todas
restando infrutíferas (fls. 09-12), sendo, portanto, publicada a intimação no Diário Oficial de
n? 9.230, do dia 17/08/2016.

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. Após novas tentativas frustradas de envio de AR para o interessado (fls. 09-12), o
Auto de Infração foi publicado no Diário Oficial de n^ 9.630 de 06/04/2018.

Foi apresentado registro fotográfico da obra, conforme consta nas fls. 09 e 12.

Sem que houvesse apresentação de defesa, nem 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 28 de maio de 2018 o processo foi distribuído a este relator.
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Através de despacho (fl. 18), o processo foi baixado em diligência à GERFIS, afim de
que fosse encontrado o responsável legal pela pessoa jurídica interessada, para que, em
sendo o caso, este fosse notificado por exercício ilegal da profissão.

A GERFIS, através da Cl de n^. 2545/2018-2020 respondeu:

"l- A fiscalização encontrou o responsável legal pela empresa notificada com
base nas informações da Receita Federal e do Serosa. Ocorre que no momento da
fiscalização foi averiguado que o imóvel estava ocupado pela pessoa jurídica
interessada, confirmado ao fiscal pelos trabalhadores que ali estavam que a
reforma era da igreja. O processo trata de local sob responsabilidade de uma
empresa, no caso uma igreja evangélica, que como qualquer outra, não pode
executar atividades de arquitetura e urbanismo sem um profissional responsável
e, portanto, foi notificada para que faça seu registro no CAU e contrate um
arquiteto, ou apresente sua defesa. Não cabe à fiscalização a alteração de
pessoa jurídica para pessoa física uma vez que não foi constatada a inf ração da
pessoa física."

Foram anexadas as páginas de busca da Receita Federal e do Serasa (fls. 21/22), que
indicaram ser Silvano de Sena Ferreira o responsável pela pessoa jurídica.

A seguir, o processo foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica, através de
despacho (fl. 26), para análise e parecer.

A Procuradoria Jurídica, através do parecer de n9. 003/2019 explicou:

"(...) A Lei 12.378/2010, disciplina no seu artigo 7?

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.

Este dispositivo da Lei é suficientemente esclarecedor. Tanto a pessoa física como
a jurídica, que realizar atos ou prestar serviços na área de arquitetura e
urbanismo, que não seja profissional habilitado e não possua registro no CAU,
estará exercendo ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista.

Assim, é indiferente se a pessoa física ou jurídica possua os requisitos para
efetuar o seu registro no CAU. Se não preencher os requisitos necessários para o
registro, deve contratar um profissional ou pessoa jurídica devidamente
habilitada e registrada no Conselho.
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(...) Diante do exposto, do ponto de vista estritamente jurídico, esta Procuradoria
Jurídica manifesta-se pela procedência do auto de infração n. 1000030589/2016,
lavrado pelo agente fiscal Felipe Paniago Lordello Neves, contra a pessoa jurídica
Ministério Evangélico Sede e Fome, por executar obra sem a responsabilidade
técnica de um profissional habilitado, ferindo o art. 7° da Lei 12.378/2010."

É o relatório.

PARECER

Como restou devidamente relatado, o presente processo teve início em razão da
denúncia de n9. 7558, em que foi informada a existência de uma execução de obra e
reforma na R. Dunga de Arruda, 296 - Parque Dálias - Campo Grande/MS. Após apuração
realizada pela GERFIS, foi constatado não haver responsável técnico para a realização da
obra, sendo, portanto, efetuado o relatório de fiscalização de n^. 1000030589 por Ausência
de Registro no CAU.

Após o exercício da fiscalização, a mesma tipificou a infração como sendo a do Art. 7-
da Lei n5. 12.378/2010, qual seja o exercício ilegal da profissão, como anteriormente
relatado no Parecer de n5. 003/2019 da Procuradoria Jurídica.

Logo, a previsão da penalidade para tal conduta, é a presente no Art. 35, inciso X da
Resolução CAU/BR n9. 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;"

Portanto, com respaldo da Procuradoria Jurídica, resta claro a materialidade da
infração, bem como a sua autoria, uma vez que a prática irregular foi realizada na pessoa
jurídica autuada, e para o seu exercício, caracterizando o exercício ilegal da profissão, em
razão de não haver responsável técnico para a execução da obra, bem como o presente
estabelecimento não possuir os requisitos necessários para registro no CAU, nem exercer
atividade meio e fim, de competência privativa dos arquitetos e urbanistas em seu cotidiano.
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Face ao exposto, entendo por fim, pela procedência do Auto de Infração de n5.
1000030589/2016, bem como aplicação da multa em seu grau máximo.

VOTO

Sou pela procedência do auto de infração n. 1000030589/2016, 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, ./^De ../^...^..àe 2019.

Conselheiro Estadual Carlos Lucas Mali - relator
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PROCESSO "1700245/2018

INTERESSADO (A) MINISTÉRIO EVANGÉLICO SEDE E FOME

ASSUNTO AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CAU - PESSOA JURÍDICA- EXECUÇÃO DE OBRA

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO IM2 221/2018-2020 - 69^ 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 700245/2018 que trata de auto de infração lavrado por este
Conselho, e iniciado em 16/12/2015;

Considerando o parecer exarado pelo Conselheiro Estadual Carlos Lucas Mali, que votou pela procedência
do auto de infração de n- 1000030589/2016, bem como a aplicação da multa em seu grau máximo.

RESOLVE:

1. Aprovar o parecer do Conselheiro Estadual Carlos Lucas Mali, pela: "(...) procedência do auto de infração
n. 1000030589/2016, 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 "YAjJUv*" ^U>\ -JUrwqtv

Coordenadora

\J*VINÍCIUS DAVID CHARRO M ">/>Lu .̂
Suplente de Conselheiro
FABIANO COSTA
Conselheiro Estadual
CARLOS LUCAS MALI
Conselheiro Estadual
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