
 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arqultetura e Urbanismo do Brasil

Comissão de Exercício Profissional

RELATORIO E VOTO FUNDAMENTADO

Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional -- CEP-CAU/BR, o recurso interposto pela
pessoa física interessada, LISSANDRA LATORR.ACA, nos autos clo Processo de Fiscalização em
epígrafe.

Em 09 de janeiro de 201 8, é emitido o Relatório de Fiscalização com as seguintes descrições (FI. 06)

111ç$s;!.içêg: Elaboração de projeto e exectlção de obt'a locatizctda na chacal'a 149, lote
2A, Colónia Agrícola Samambaia, Distrito Federal
InÜação: Ausência de RRT; .Art. 4S - Lei n' 12.378/2010: Art. SO - Lei n' }2.378/20}0:
.4rt. n'35, iriciso ly, Resolução n'22.

Em 12 de janeiro de 2018, a Notificação Preventiva é recebida no endereço da autuada, com a seguintes
descrições (Fls. 07 e 08):

111ggÉ;!.içêe; Conforme determinação da Comissão de Exercício Pro$ssiotlal do
CAU/DF, em t'etlnião realizada tlo dia 24 de outubro de 2017, lavrou-se a pt'esellte
notificação preventiva por ausência de Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) de
projeto e execução da obt'a localizada na chacal'a 149, lote 2A, Colónia Agrícola
Samambaia, Distrito Feder'al. Informamos, ainda, que conforme disposto no artigo 18,
Xll, da Lei n. 12.378/2010, constitui infação disciplina' não efetuat' Registro de
Responsabilidade Técnica quandoÍor obrigatório.
QlZggl2açêQ; 'valor da mtltta, caso não seja regularizada a situação: R$ 274,50(dtlzelatos
e setenta e qual'o reais e cinquenta centavos)
Inflação: .Ausência de RltT: Árt. 4S - Lei n' 12.378/2Q10: Árt. SO - Lei u' }2.378/20}0:
Art. n'35, irtciso IV, Resolução }a'22.
Capitulação da Ittft'ação: Artigo 4S', Artigo 50' da Lei 12378/2010
Capitulação da Penalidade: Artigo 45', Artigo 50' da Lei 12378/2010"

Em 09 de janeiro de 2018, é emitido o Auto de infração com as seguintes descrições (FI. 09):
!)ggçliçêa: Considerando qtle cl sittlctção qtle etlsejot{ a lavratura da notiDcação

pre'pentiva }aão Joi regutat'izada no prazo legal(at4sência de RRT de prometo e execução
da obra localizada na chacal'a 149, lote 2A, Colõtlia Agrícola Santambctia, Distrito
Federal), lavrotl-se o presente auto de irl#'ação.
(}!!xgryaçãa: Pat'a regular'izat a sittlação, deve-se proceder com o registro de RRT
extemporâneo de prometo e RRT extemporâneo de execução de obra, confot me disposto
no ctrt. 15 da Resolução n.' 91 do CAU/BR, e efetuar o pagamento da multa, ot{
apresentar' recurso à Comissão de Exercício Prc#issional do CAU/DF, rto prazo legal,
conforme deposto no art. 18 da Resolução n. 22 do CA U/BR.
!1lÍ}.gçêa: Àrquiteto e tlt'banista com registro no CAU regtttat' exercendo atividade
$scatizada sem perfeito o devido RRT;
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Pro$ssional que t'ealiza ü'atalho de competência privativa ou de atuação
compartilhados com ottttas pro$ssões regulameyttadas sem Registro de Responsabilidade
Técttica.

Observação daJnftaçãa: .Ausência de Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) de
projeto de arqtlitetura e execução de obl'a.
CaDittdação da Inflação: .Artigo 45', Artigo 50' da Lei 12378/2010
çralor máximo da mtttta: R$ 274.50
C(.iDitulqção da Penalidade: Artigo 45', Artigo 50' da Lei 12378/2010

Em 25 dc janeiro de 2018, o Auto de Inflação é recebido no endereço da autuada (FI. lO)

Em 05 de fevereiro de 2018 a autuada apresenta defesa em que alega que "a az/fora dos pro#eros e
responsável técnica pela obt'a em questão é uma engenheira conhecida, cuja RT:07.20160052402 e
CRER: 9370-D/DF se encontravam ncl placa de obra. Meu nome constava na placa devido à uma
parceria que tínhamos ern alguns projetos: eti com projeto de arquitetura e ela com projetos
complementares e /ou o de obra, mas não el'a o caso dessa (.)bra (1'''1. 12)

Em 22 de maio de 2018, a Comissão de Exercício Profissional CEP/DF delibera, por meio da
DELIBERAÇÃO N' 022/201 8 - CEP-CAU/DF, por aprovar o relato e o voto do conselheiro relator (FI.

'l- Pela mamltenção do Auto de InÚ'ação n.' 1000061988/2018 e aplicação de multa
respectiva, rios termos da Lei n. 12.378/2010 e Resolução n. 22/2010-CA U/BR;
2 - Pelo encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/DF para
averiguação da conduta ética da pr(#issiottal arqttiteta e urbanista Lissandra Latos'l'aca,
CAUA43088-9, nos termos da Resolução CA U/BR n. 143, dejunho de 201 7"

15 e 16)

Em 26 de dezembro de 201 8, o Oficio informando o conteúdo da deliberação e o prazo de 30 (trinta)
dias para interposição de recurso, bem como o boleto no valor de R$ 274,50 (duzentos e setenta e quatro
reais e cinquenta centavos) é recebido no endereço da autuada (F]. 17 a 19);

E anexado aos autos, e-mail datado de 28 de janeiro de 2019 contendo uma cópia da ART n'
0720160052402 da Engenheira Daliane, cujo registro profissional é 9370-D/DF e carta alegando (Fls.
2 1 , 22 e verso):

1. Fazia algtlmas pcitcerias com o técnico em edi$cações Agmat' Silvo(desertvolvíamos
os pt'ojetos de arquitetttra) e com a Engenheira Dctliarte Cat'dose Mendonça(que
desenvolvia os projetos complementa)'es e algumas vezes aguava na execução de obra);
2. No caso dos projetos e da obt'a na Chácara 49, lote 2-A, Colõtüa Agrícola
Satnambaia - Vigente Pirex/DF, eu não tive participação porque estava alistada com
bebé recém-nascido, $cando portanto a pat'certa entre Armar e Dalíatte;
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3. Àgmar tnanteve o layout da placa de opta usada em otltras situações, que mantinha a
Logomarcct cona o ylonle dele e o meti notlle e número do CAU. Embora pneu dome e
registro proÍissionat estivessem escritos na placa sem necessidade, estavam tambétn, os
nútneros do CRER e ART da autor'a e responsável técnica, a engenheira Dalialle;

Em 25 de março de 2019, o plenário do CAU/DF delibera por meio da DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
DPODF N' 0297/2019 aprovar o relato e voto do Conselheiro Relator "/20r ínc&lÃerfr o real//se
apreserltado e prosseguir com a regularização do exercício pro$ssional e das sclnções cabíveis
apontadas nos relatórios de ittstrução do Conselho de Arqllitetura e Urbanismo do Distrito Feder'al
(C.4 U70F)" (F1. 25);

Em 25 de abri] de 20 19, o Oficio informando o conteúdo da deliberação plenária e o prazo de 30 (trinta)
dias para interposição de recurso, é recebido no endereço da autuada (FI. 26 e 27);

É anexado aos autos, recurso para o plenário do CAU/BR, datado de 13 de junho de 2019, apresentado
por meio de advogado junto com cópia da ART anteriormente apresentada. Além de certidão de
nascimento do Hllho, datada do dia 02/1 1/2017, solicitando que sda conhecido e provido o recurso
pat'a re'Pogat' toda e qualquer determinação de 'prosseguir com a regularização exercício prc$ssional
e das sa/?Cães apor/abas nos re/a/ór/os de ins/rz/ção do C.4t/7Df''", alegando que (Fls. 29 a 34 e

1. a recorrente, jtlntmnente com o Sr. Aglnar Sil'pa e com a engenheira Daliane
Cardoso de Mendottça, eventualmelate mantinham parceria e; qtlando isso acontecia,
utilizavam placas com a identi$cação dos prolfissionais envolvidos;
2. a obra:an qtlestão (...), ttão teve qtlcilquer participação da recorretate, e setas dados
estavam, mestno inseridos na placa de identi$cação da obra; o fot'am de fot'ma
indevida e sem autorização da recorrente;
3. Assim, não poderia mesmo a record'ente proceder com o registro de RRT
extemporâneo de projeto e RRT extemporâneo de execução de obra, sob pena de cltrair
para si a responsabilidade de obra pata a qual não foi contratada e cuja
responsabilidade não Llae pode de noahttm modo ser atribtlída;
4. a obra, conforme se infere na ART etnitida pela engenheira, teve inicio eill
23.012016, com. previsão de tél'mimo para 23.08.201 7, jtlstamertte 'a época em que a
recorrettte estava restante e, portanto impossibilitada de exercer suas mutações

proÍissiortais de arquitetura, notadatnente por ter experimentado gravidez instável
(doca. anexos);

verso)ei's

Em 28 de junho de 2019, o presidente do CAU/DF encaminha o Processo de Fiscalização ao CAU/BR
por meio de Despacho (FI. 37);

Em 12 de julho de 201 9 o processo é recebido na CEP-CAU/BR

ANALISE

Considerando que a recorrente alega que a utilização dos seus dados na placa foi realizada sem a sua
autorização, devido à uma parceria que a profissional teve com o técnico em edinlcações Agmar Silvo e
com a Engenheira Daliane Cardoso Mendonça em outros proHetos, 1lão incluindo o projeto e a obra em
questão

Considerando que na placa de obra constava, além dos dados da reconente, os números do CREA da
engenheira Daliane Cardoso Mendonca, bem como informa a ART n' 0720160052402, documento
apresentado pela iecorrenfe em sua defesa, que indica a referida engenheira como responsável técnica
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para as atividades: Execução de Arquitetura Edificação de alvenaria; "Pr(#e/o Esfru/zí/.a Cone-falo
Àt'made; Prometo Instalação telefónica; Projeto Instalação sanitária; Prometo Instalação pluvial;
Projeto Instalação hidráulica; Prometo Instalação elétrica de baixa tensão; Prometo de Arqtlitetutcl
Edi$cação de cttvenaria; Prometo Edi$cação AI'penada; Projelo Fundações Estacct" \ e

Considerando que não constam nos autos do processo, outras provas da participação da arquiteta e
urbanista Lissandra Latorraca, além da foto da placa da obra, insuficiente para comprovação de sua
efetiva participação no empreendimento em questão.

VOTO

Pelo presente relatório e voto fundamentado, opto por recomendar DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto, anulando o auto de inüação e aplicação da multa, determinando o arquivamento do processo,
e remeter a decisão ao CAU/DF para as devidas providências.

rasília - DF, 6 de n

FERNA

arço de 2020

\

DE OLIVEIRA
'ederal
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