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PROCESSO
ADO CEF-CAU/BR

astro de Empresas Juniores no CAURASSUNTO

DELIBERAGAO N ' 27/2019 CEF-CAU/BR

A COMTSSAO DE ENSINO E FORMAGAO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente 4m Brasilia/DF:
na Side do CAU/BR, nos dias 1 1 e 12 de abril de 2019, no uso das compet6ncias que Ihe conferem o
art. 99 do Regimento Interns do CAU/BR, ap6s anflise do assunto em epfgrafe, e

Considerando que o sistema de regulamentagao professional vincula o exercicio (b profissao is
disposig6es ]egais especificas, tendo em vista que o art. 5', inciso Xlll, da Constituigao IFederal disp6e
que. "6 titre o exercicio de qualquer trabalho, o$cio ou pr(2fissao, atendidas aX quali$cagaes
pro$ssionais que a lei estabetecer" \

Considerando o Art. 2' da Lei 12378/2010, que estabelece as atividades e atribuig6es do arquiteto e
urbanista, que consistem, entry outras, em"treinamento, ensino, pesquis1l e extensgo
universitfria";

Considerando o Art. 7' da Lei 12378/2010, que disp6e que exerce ilegalmente a profis1lao de arquiteto
e urbanista a pessoa Hsica ou juridica que realizar atom ou prestar servigos, pablicos ou privados,
privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo nio +ealizando alas
privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa juridica que atbe na area de
arquitetura e urbanismo sem registro no CAIJ.

Considerando o art. 2' da Lei n ' 1 3.267/2016 que disp6e que: "Considers-se e/np/"esa./zqbior a enridade
organizada nos terlnos delta Lei, sob a forma de associaQao civil gerida por estudantqs matricutados
em curses de graduagao de instituigaes de ensino superior, com o prop6sito de real.iznr projetos e
servigos que contribuam para o desenvolvimento acad2mico e professional d+s nssociados,

capacitando-os para o mercado de trabatho",

Considerando os termos da Lei n ' 13.267/2016, que disciplina a criagao e a organizagao bas associag6es
denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituig6es de ensinql superior, em
especial quanto ao disposto em seu artigo 4', paragrafos I ' e 2', que estabelece quejtais empresas
poderao cobras pda elaboragao de produtos e pda prestagao de servigos "/izdepe4den/e ze /e r/e
autorizugiio do conselho pro$usional regulamentador de sua area de atuagiio prolissitlnal, kinda que
esse deja regido por legislagiio especifica, desde que essay atividades sejam aco%panhadas por
prc$essores orientadores da instituigao de ensino superior ou supervisiorladas pqk profissionais
habilitados

Considerando que o art. 8', inciso 11, da Lei n ' 13.267/2016 disp6e que a empress junior deverf
comprometer-se a: "exercer sz as afivfdades selz/ndo a /eggs/afro especgica ap//cdve41 a szza area de

ltuagao e segundo os acordos e as conPengaes da categoria pro$ssional correspondents\\

Considerando o Art. I ' da Resolugao CAU/BR 28/2012 estabelece que ficam obrigadasjao registro nos

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) as pfssoas juridical
que denham por objetivo social o exercfcio de atividades profissionais privativas #e arquitetos e
urbanistas; as pessoas juridical que denham em deus objetivos sociais o exercfciql de atividades

privativas de arquitetos e urbanistas cumulativamente com atividades em outras leas pjonissionais nio
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vinculadas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo; as pessoas juridical que denham e4 sous objetivos
sociais o exercicio de atividades de arquitetos e urbanistas compartilhadas coi+t outras areas
profissionais, cujo responsfvel t6cnico seja arquiteto e urbanista;

Considerando o art. I ' da Resolugao 28/2012 que disp6e sobre as obrigatoriedades de [egistro, e delta
forma, quando n5o obrigado, pode-se engender que seria facultado o registro aos ddtnais casos que
nio se enquadram nos parggrafos, mas que entretanto, se enquadram no art. 7' da Len 2t78/2010;

Considerando a Deliberagao CEP-CAU/BR n ' 5/2013, de 19 de abril de 2013, que klisp6e sobre as
atividades econ6micas (CNAE) relacionadas is atividades t6cnicas de Arquitetura e UrHanismo a serum
anotadas para efetivagao do registro de pessoa juridica nos CAU/UF.

Considerando, diante do exposto, que as atividades de "treinamento, ensino, pesqqisa e expensao
universitfria" em Arquietura e Urbanismo sio atividades compartilhadas I(quando nio
privativas) de Arquiteto e Urbanista, e sendo assim, atividades com fins educacio4ais ou diversos
constantes dos objetivos sociais podem se enquadrar no disposto no art. I ' da Resoluga(# 28/2012, e que
podem se enquadrar como atividades econ6micas (CNAE) relacionadas is atividajPes t6cnicas de

Arquitetura e Urbanismo a serem anotadas para efetivagao do registry de pessoa juridicajnos CAU/UF

Considerando a Deliberagao 25/2018 CEP-CAU/BR que esclarece que as associaW6e1l formadas por
estudantes denominadas empresas juniores, culos fins sio educacionais e ngo l#crativos, como
definido no art. 5' da Lei n ' 13.267/2016, nio se enquadram nas condig6es e requisites estabelecidos
na Resolugao CAIJ/BR n ' 28/2012 e na Deliberagao CEP-CAU/BR n ' 5/2013, e por faso nio podem

requerer nem possuir registry como pessoa jurfdica de Arquitetura e Urbanismo nos CAW/UF;

Considerando que as consequ6ncias do registro de empresas juniores no CAU e sua attjaWao, sobretudo
quando a quest6es de concorr&ncia, devem ser analisadas sob a utica da fiscalizagao (d+l CAU e 6rgaos
de controls) e da utica professional;

DELIBEjiA

l Engender que nio hf impedimento legal no exercicio de atividades de Arquitetura e +Jrbanismo pdas
empresas juniores na legislagao pertinente, e o impedimento de registro destas emprfsas e atividades
no CAU conflita com a Lei12378/2010 e a Resolugao 28/2012, fomentando e obridbndo o exercicio

ilegal da pronlssao, dificultando a fiscalizagao das atividades e da aplicagao Pas penalidades
previstas no c6digo de utica quanto do desvirtuamento de suas atividades;

2 Solicitar a CEP-CAU/BR a revogagao da Deliberagao 25/2012, autorizando o regigtro de empresas
juniores no CAU, em atendimento ao disposto nos artigos 2' e 7' da Lei 12f78/2010, at6 a
publicagao de nova Resolugao quanto ao registro de pessoa jurfdica;

3 Sugerir a a CEP-CAU/BR que deana os crit6rios para o registro de empresas junidres no CAU em
termos de documentaQao, vincujaQ?io acad6mica e com a area de atuaGao preferen6ialmente social,
colocando a CEF-CAU/BR a disposigao para contribuig:io;
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4. Solicitar a Comissgo Temporgria de Registro a incorporagao do registry de emp#esas juniores no
normative, de forma a possibilitar a identificagao e mapeamento especffico da atufWao destas entre
as demais pessoas juridical;

5. Enviar etta deliberagao a Presid6ncia do CAU/BR para conhecimento e provid6nci#

Brasilia DF, 1 1 de abril de 2019

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
Membro

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

JOSELIA DA SILVA ALVES
Membro

HELLO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Membro

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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