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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CAU/MS

Processo Administrativo n^ 534609/2017
Assunto: Denúncia SICCAU
Denunciante: Alessandro Machado
Denunciado: CREA-MS
Relatora: Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero

RELATÓRIO

O presente processo teve início em 07/06/2017, mediante a apresentação de Denúncia
via SICCAU, em que o denunciante alega que a empresa em que este teria sido responsável
técnico, qual seja a Zagaia Incorporadora & Serviços LTDA, havia sido autuado pelo CREA/MS,
na cidade de Dourados.

A denúncia (fl. 02) se deu como a seguir:

"Sou arquiteto autor e responsável técnico pela execução da obra do contratante
ZAGAIA INCORPORADORA, conforme RRT registrada junto ao CAU/MS no dia
27/09/2016 sob o numero 5848658. O que acontece é que o cliente recebeu um
comunicado de notificação no dia 25/05/2017 (08 meses depois do registro da
RRT) do CREA-MS, alegando irregularidade por falta de profissional responsável,
HABILITADO NA ÁREA DE ENGENHARIA."

Em conversa de e-mail (fl. 04-05) o denunciante informou que:

"Obs.:

Duas situações me chamaram atenção. Entrei em contato com um dos fiscais do
CREA de Dourados e ele me disse que poderia ser um dos 04 fiscais que se
deslocaram de Campo Grande para atuar temporariamente aqui na regido.

Me parece eles (fiscais) estão trocando áreas de atuação (cidades) para realizarem
vistorias temporárias e depois saem de volta para cidades de origem. Até ai cada
um trabalha como lhe acha devido, mas alegar que eu não estava na obra.

Agora serei obrigado a adivinhar quando o f iscai do CREA irá passar em uma obra
de minha execução, para que esteja lá presente. Estranho né.

Outra situação é que o f iscai do CREA foi muito claro no seu comunicado ao afirmar
que a irregularidade era por falta de PROFISSIONAL HABILITADO na área da
ENGENHARIA.

Quer dizer então que para eles do CREA, não podemos atuar como execução de
obras (fundação, estruturas, execução em geral e etc)."

Na fl. 06 foi anexado o Comunicado do CREA-MS, que indicava:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

"Irregularidade: FALTA DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO NA ÁREA DA
ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUNCAÇÃO PARA OBRA DE
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL DE BATE ESTACAS NA RUA AURORA AUGUSTO DE
MATOS LT18 B-18 C-18 D CHÁCARA FLORA DE DOURADOS/MS"

Nas fls. 07/08 foi anexado o RRT do denunciante.

A GERFIS, através da Cl de n?. 1598/2015-2017 atestou:

"A fiscalização recebeu por meio de Denúncia no SICCAU uma comunicação de
profissional arquiteto e urbanista que informa que foi autuada, pelo CREA-MS na
cidade de Dourados, a empresa Zagaia Incorporadora & Construtora Ltda.,
empresa em que é responsável técnico.

A autuação do CREA-MS alega haver a necessidade de profissional Eng. Civil para
a responsabilidade técnica de execução de fundações, conforme Comunicado (pg.
06).

Segue também o RRT do profissional para execução de obra para o
empreendimento no endereço autuado, o mesmo encontra-se pago e válido (pg.
07-08).

Por não se tratar de denúncia de Exercício Profissional, nem de Ética e Disciplina,
a fiscalização encaminha à coordenação da Comissão de Exercício Profissional
solicitando orientação e procedimentos com a situação relatada pelo profissional."

No dia 24 de outubro de 2018 o processo foi distribuído a esta relatora.

É o relatório.

PARECER

Como restou devidamente relatado, o presente processo teve início em razão da
apresentação de denúncia via SICCAU, em que o denunciante alegou que o seu cliente foi
autuado indevidamente pelo CREA-MS, em razão da não contratação de responsável técnico
na área de engenharia para a realização de obras de fundação profunda de bate-estacas.

Primeiramente, cumpre lembrar da Deliberação de ne. 70/2018 da CEP/BR, que
discorre:

"(...) Considerando as Deliberação da CEP-CAU/BR n*. 008/2014, 046/2015,
019/2017 e 025/2017, que tratam de esclarecimentos a respeito de atividades
relacionadas a fundações profundas e matérias correlatas, como microestacas,
sondagem e teste de percolação de solo e laudo de condições geológicas.
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Considerando a Deliberação ng. 068/2018 da CEF-CAU/BR e o relatório e voto do
relator da matéria no âmbito da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR,
conselheiro Humberto Mauro Andrade Cruz, em atendimento à Deliberação n5.
16/2018 da CEP-CAU/BR, com a seguinte conclusão e entendimento:

a) que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre a Engenharia
Civil e a Arquitetura, conforme demonstrado, e que a atuação
profissional da Arquitetura e do Urbanismo contemplem avaliação,
projeto e execução de obra civil, avalia-se que o profissional de
Arquitetura e Urbanismo não se encontra habilitado para o pleno
exercício dos procedimentos e atividades referentes à atividade técnica
de projeto e execução de fundações profundas;

b) que as interfaces apontadas habilitam o profissional de Arquitetura e
Urbanismo a compor equipes interdisciplinares, porém, sem atribuição
para anotar responsabilidade técnica sobre a matéria em questão, com
a abrangendo solicitada, ressaltando-se a incompletude da formação e
a necessidade de controle tecnológico e cálculo estrutural para execução
de fundações profundas.

DELIBERA:

1- Ratificar o entendimento de que a formação académica do arquiteto e
urbanista não abarca os conteúdos curriculares necessários à realização de
atividades relacionadas às fundações profundas, estaqueamento, sondagem
de solo e outras correlatas e, manter o entendimento de que tais atividades
não são de atribuição do profissional arquiteto e urbanista e não pertencem ao
campo de atuação do profissional no exercício da Arquitetura e Urbanismo.

2- Manifestar-se pela impossibilidade de atendimento à solicitação da
Presidência do C A U/M S; e

3- Encaminhar à Presidência do CAU/BR para conhecimento e resposta ao
CAU/MS, e envio à RIA para divulgação e conhecimento de todos os CAU/UF
do teor dessa Deliberação e da Deliberação n<?. 069/2018 da CEF-CAU/BR."

Denota-se da deliberação em questão ser entendimento já pacificado pelo CAU/BR de
que o Arquiteto e Urbanista não tem atribuição legal para a execução de atividades referentes
a fundações profundas.

Impende, portanto, saber se a atuação realizada pelo CREA se refere a fundações
profundas. Conforme a NBR de n5. 6122, que trata sobre "Projeto e execução de fundações",
tem se que:

"3.7
fundação profunda
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Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base (resistência
de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma
combinação das duas, devendo sua ponta ou base estar assente em profundidade
superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3,0 m. Neste
tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões.

3.8
estaca
Elemento de fundação profunda executado inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer f ase de sua execução, haja descida de pessoas.
Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado,
concreto moldado in loco ou pela combinação dos anteriores."

Portanto, considerando que a denúncia se pauta em atividade fiscalizatória
empreendida pelo CREA/MS sobre fundações profundas, e sem responsável engenheiro, não
se falar em irregularidade em detrimento de ação ou competência fiscalizatória do CAU/MS.

Diante do exposto, voto pelo encaminhamento deste entendimento ao profissional.
Após, com o envio, voto também pelo arquivamento e extinção do Processo Administrativo n.
752852/2018, conforme Art. 44, inciso III da Resolução de n^. 22 CAU/BR, em razão de restar
exaurida a finalidade do presente processo.

VOTO

Diante de todo o exposto, atendendo o princípio da celeridade e objetivando atender

prontamente as demandas solicitadas a este Conselho, voto por solicitar a presidência o

encaminhamento de cópia deste parecer e voto ao interessado.

Após o encaminhamento, sou pelo arquivamento e extinção do Processo Administrativo

n. 534609/2017, conforme art. 44, inciso III, da Resolução n. 22/2012 CAU/BR1.

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

Campo Grande, MS, .:.£. Detf^MA^.de 2019.

Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero - relatora

i Art. 44. A extinção do processo ocorrerá:
III -quando uma das instâncias julgadoras concluir que se exauriu a finalidade do processo ou a execução da decisão se
tornar inviável, inútil ou prejudicada por fato superveniente;
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PROCESSO 534609/2017

INTERESSADO (A) |ALESSANDRO MACHADO

ASSUNTO [DENUNCIA SICCAU

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO NS 224/2018-2020 - 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 o artigo 98, do
Regimento Interno do CAU/MS, aprovado na Sessão Plenária Ordinária n9 70, 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 as Deliberações da CEP-CAU/BR ne 008/2014, 046/2015, 019/2017 e 025/2017, que tratam
de esclarecimentos a respeito de atividades relacionadas a fundações profundas e matérias correlatadas,
como microestacas, sondagem e teste de percolação de solo e laudo de condições geológicas;

Considerando os fatos contidos no processo administrativo ne 534609/2017, iniciado em 06/07/2017,
devidamente instruído e analisado pela Comissão de Exercício Profissional;

Considerando o parecer exarado pela Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero, portanto, que a denúncia
se pauta em atividade fiscalizatória empreendida pelo CREA/MS.

RESOLVE:

1. Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero, que conclui: "(...) diante do exposto,
atendendo o princípio da celeridade e objetivando atender prontamente as demandas solicitadas a este
Conselho, voto por solicitar a presidência o encaminhamento de cópia deste parecer e voto ao interessado."

2. Após o encaminhamento, sou pelo arquivamento e extinção do Processo Administrativo n. 534609/2017,
conforme art. 44, inciso III, da Resolução n. 22/2012 CAU/BR1.

3. Comunique-se e intime-se, anexando cópia do parecer, na forma da Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de
maio de 2012.

Campo Grande, MS, 13 de fevereiro de 2018.

MELLINA BLOSS ROMERO

Coordenadora
VINÍCIUS DAVID CHARRO

Suplente de Conselheiro
FABIANO COSTA
Conselheiro Estadual
CARLOS LUCAS MALI
Conselheiro Estadual
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