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PROCESSO j749289/2018

ÍNTERÊSSÃDO (ÃpMAYARA DIAS DE SOUZA

ASSUNTO PROFISSIONAL COM REGISTRO INTERROMPIDO

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N^ 298/2018-2020 - 72^ CEP/MS

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede
do CAU/MS, no dia 15 de maio de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, do Regimento
Interno do CAU/MS, aprovado pela Deliberação Plenária n. 070 DPOMS N^ 083-07/2018, 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 os fatos e provas contidas no processo administrativo n^ 749289/2018, iniciado em
06/09/2018, n9. 2467/2018-2020 elaborada pela GERFIS - CAU/MS;

Considerando que o art. 20 da Resolução n2. 18/2012 - CAU/BR foi revogado pela Resolução n5. 167/2018
- CAU/BR e, assim, a conduta da profissional deve ser analisada com base nos §§22 e 3^ do Art. 4^ da
Resolução Resolução n^. 167/2018 - CAU/BR, que diz: "Art. 4? A interrupção do registro é facultada ao
profissional que, sem se desligar do CAU, não pretende exercer a profissão por tempo indeterminado, desde
que atendidas as seguintes condições: (...)§ 2? O profissional com registro interrompido estará impedido de
exercer atividades de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e de usar o título de arquiteto(a) e urbanista para
fins de exercício profissional. § 3g A violação do disposto no § 29 sujeitará o profissional a sanções legais e
ético-disciplinares por infração às disposições da legislação de regulamentação da profissão e do Código de
Ética e Disciplina do CAU/BR."

RESOLVE:

l - Aprovar o parecer do Conselheiro Estadual Fabiano Costa: "l, pelo encaminhamento desta decisão,
juntamente com cópias dos documentos constantes no protocolo n. 749289/2018, à Comissão de Ética e
Disciplina, para apurar eventual violação à ética profissional; 2. Após o encaminhamento, sou pelo
arquivamento e extinção do Processo Administrativo n. 749289/2018, conforme art 44, inciso III, da
Resolução n. 22/2012 CAU/BR".

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

Campo Grande, MS, 15 de maio de 2019.

MELLINA BLOSS ROMERO
Coordenadora

FABIANO COSTA
Conselheiro Estadual

CARLOS LUCAS MAL!
Conselheiro Estadual
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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CAU/MS

Processo Administrativo n? 749289/2018 CAU/MS
Assunto: Fiscalização - Profissional com Registro Interrompido.
Interessada: Arquiteta e Urbanista Mayara Dias de Souza
Relator: Conselheiro Estadual Fabiano Costa

RELATÓRIO

O presente processo teve início em 06/09/2018, através da Cl de n? 2467/2018-2020
elaborada pela GERFIS, que dispõe:

"O setor de fiscalização do CAU/MS, orientada pelo assessor jurídico, encaminha
á CEP este relatório e documentos para conhecimento e providências.

No dia 15/06/2018 foi solicitado por e-mail a GERFIS pelo chefe da auditoria
interna da UFMS (anexo), Kleber Watanabe Cunha Martins, a relação de RRT em
nome dos profissionais, docentes sob regime de dedicação exclusiva da
Universidade, a partir da data de admissão até o momento.

Ao averiguarmos esta solicitação, verificamos no SICCAU que a profissional
Mayara Dias de Souza, admitida em 31/10/2016, CPF 736.495.622-00, está com
a situação do registro interrompido, desde 22/12/2011 (anexo).

Desta forma, seguindo o art. 20 da Resolução CAU/BR n*. 18/2012:

"Art. 20. Constatado, durante o período de interrupção do registro, o exercício de
atividades pelo profissional, este ficará sujeito à autuação por infração à
legislação reguladora da profissão e por falta ética, sujeitando-se às cominações
legais e regulamentares aplicáveis, cabendo ao CAU/UF cancelar a interrupção
do registro.
Parágrafo único. Ao profissional autuado caberá o pagamento de anuidade a
partir da data da constatação da infração."

Foi anexada a solicitação do Chefe da Auditoria Interna da UFMS {fl. 03), e os detalhes
do registro profissional da interessada (fl. 05).

O processo foi distribuído em 12 de setembro de 2018 a este Conselheiro Estadual.

Em 21.11.2018, o processo foi baixado em processo em diligência à Secretaria
(despacho de f. 11), afim de que fosse enviada cópia da Cl n9. 2467/2018-2020 a interessada,
afim de que a mesma se manifestasse acerca do ocorrido. A interessada permaneceu silente
e o processo foi então encaminhado à CEP para julgamento.

É o relatório.
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PARECER

Conforme relatado, cumpre salientar que o Art. 20 da Resolução n^. 18/2012 - CAU/BR
foi revogado pela Resolução n^. 167/2018 - CAU/BR. Assim, a conduta da profissional deve

ser analisada com base nos §§2^ e 3^ do Art. 49 da Resolução Resolução n9. 167/2018 -
CAU/BR, que diz:

"Art. 42 A interrupção do registro é facultada ao profissional que, sem se desligar

do CAU, não pretende exercer a profissão por tempo indeterminado, desde que
atendidas as seguintes condições:

(...)§ 2? O profissional com registro interrompido estará impedido de exercer

atividades de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e de usar o título de arquiteto(a)
e urbanista para fins de exercício profissional.

§ 3- A violação do disposto no § 2? sujeitará o profissional a sanções legais e
ético-disciplinares por ínfração às disposições da legislação de regulamentação
da profissão e do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR."

Logo, restou revogado o cancelamento da interrupção do registro por parte do
Conselho, afim de que fossem cobradas as anuidades vencidas.

Todavia, ainda urge a necessidade de encaminhamento da presente demanda à
Comissão de Ética e Disciplina, uma vez que tal conduta fere a legislação e regulamentação
do Código por ela vigente.

Por fim, arquive-se o presente processo, em razão de exaurida a sua finalidade,
conforme Art. 44, inciso III da Resolução n?. 22/2012 do CAU/BR.

VOTO

Voto pelo encaminhamento desta decisão, juntamente com cópias dos documentos

constantes no protocolo n. 749289/2018, à Comissão de Ética e Disciplina, para apurar

eventual violação à ética profissional.

Após o encaminhamento, sou pelo arquivamento e extinção do Processo

Administrativo n. 749289/2018, conforme art. 44, inciso III, da Resolução n. 22/2012

CAU/BR- l /-li* ,
Campo Grande, MS, .ÍAjUfcA^/W..^.de 2018.
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•^^'^Conselheiro Estadual Fabfano Costa - Relator




