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Protocolo 784780/20 18
PROCESSO

CAU/SC encaminha consulta sobre a possibil idade de
adequaçãodo SICCAU para atenderao art. 23 da Resoluçãon' 28 do CAU/BR,
no que se refere à baixa do RRT do responsável peia empresa registrada no CAU

INTERESSADO

Presidência do CAU/BR

ASSUNTO

Ordem do dia n' 07 da 80' Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR: para
apreciação e manifestação da Comissão
DELBERAÇAO

N'014/2019 -(CEP

CAU/BR)

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL -- (CEP -- CAU/BR), reunida ordinariamenteem
Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 14 e 15 de março de 2019, no uso das competências que Ihe

conferemo art. 97, 101e 102 do Regimento Interno do CAU/BR, apósanálise do assuntoem epígrafe,e
Considerando o Ofício n' 614/201 8/PRES/CAUSC que encaminha a Deliberação Plenária n' 28/201 8-

CAU/SC com consultaao CAU/BR sobre a possibilidadede adequaçãodo SICCAU para atenderà
ResoluçãoCAU/BR n' 28, de 2012, no que se refere à baixa do RRT do responsávelpela empresa
registradano CAU e só permita a baixa automáticadessesRRTs quandotiverem sido atendidasas
condiçõesestabelecidasno art. 23 do referido normativo;
Considerando que a solicitação do CAU/SC de adequação do SICCAI.J à Resolução n' 28 do CAU/BR

foi encaminhadaà CoordenaçãoTécnica do SICCAU por meio do GAD n' # 00 19485;
Considerandoa ResoluçãoCAU/BR n' 22, de 4 de maio de 2012, que dispõe sobre a fiscalização do
exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentospara formalização, instrução e
julgamento de processospor inflação à legislação e a aplicação de penalidades;
Considerando que a ausência de responsável técnico por empresa prestadora de serviços de Arquitetura e

Urbanismo registradano CAU configura infração legal, de acordo com o inciso Xll do art. 35 da
Resolução CAU/BR n' 22, de 20 12, abaixo descrito:

Art. 3S. As in#'ações clo exercício da pro$ssão de Arqtlitetul'a e Urbalaismo nos tertttos
definidos nesta Resolução serão punidas com multas. respeitados os seguintes limites:

r

7

Xll - Pessoajtn'idica registtada no CAU, massenorespons(íveltécnico, exercendoatividade
fiscalizada por este conselho;

Infi'atou: pessoajulídica;

ralos da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezese tnáximode lO (dez) vezeso valor vigenteda
atitttdade

Considerando a Resolução CAU/BR n' 28, de 6 de julho de 20 12, que dispõe sobre o registro e sobre a
alteração e a baixa de registro de pessoajurídica de Arquitetura e Urbanismo nos CAU/UF, e em especial
o que estabelecem os artigos 23, 26 e 28:

Art. 23. O registro de pessoajut'idica de Arquitetul'ae Urbanismodeverá ser alterado, no
SICCÁ U, caso ocorra:
1- medi.ficação no ato constitutivo da pessoa jtlrídica; ou

11- baixa ou substituição de responsabilidade técttica.
$ 1' Se a baixa de responsabilidade técnica jor solicitada pelo arquiteto e tlrbanista, e se este
/or o único responsável técnico petapessoajurídica, a solicitação deverá ser atendi(ta no prazo
de dez.di(ts, devem(too CA U/UF nota.Fcara pessoajurídica para, no tnestnoprazo, registrar
taovoresponsável técnico, sob pena de sujeitam-seàs cotuinações legais cabíveis.
$ 2' Se cl baixafor solicitada pela pessoajtlrídica, e estapossuir u)n ütaicorespollsávettécnico,
somente será (;fetua(!a a baixa Qpartir (to registro de novo respottsável técnico.
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$ 3' Se a baixa for solicitada pela pessoajurídica, e se esta possuir mais de um t'esponsáve[
téctüco, a solicitação será atendida de imediato.
$ 4a A baixa de responsabilidade técnica a qtle se referem os parágrclfos anteriores somente

poder(l ser ilfetuada ntediuttte:
u) apresentação ([e documento comprobutório de desvittcu]ação etttre us partes;
b) ausência de RRT em aberto etti nome do ur(luiteto e urbanista (lue se retira.

Art. 26. E obrigatório à pessoajurídica registrada no CAU/UF solicitar a baixa de seta
registro, caso ocorra urnadas seguintessittlações:
1- dissolução da pessoajtlt'ídica, comp+'ovada
por meiode distraio social ou outro instmmento
oülcialmente válido:
11- alteração do instrtlmento constitutivo da pessoajuridica excluindo de seus objetivos sociais
aqueles relacionados à Arqtlitetut'a e Urbanismo;

111- uusêttcia de nr(luiteto e urbanista respottsáveltécnico pela pessoajura(liga.
Purágr(Üo único. Caso a pessoajuridica tenha as expressões"Arqtlitetura'' ou " Urbanismo" ,
ou designaçãosimilar. na razão social. rio nomefantasia ou nos oUeti'oossociais,u baixa a
que se t'efere o capot deste artigo somettte poderá ser efetuadu após a retirada düs citadas
expressões.

Art. 28. Será efetuadaa baixa de o$cio de registro de pessoajurídica caso esta tenha sido
condenada etn processo, cqa penalidade seja o cancelamento do registro tto CA U.

Pttrágrafo único. Será tclmbémadmitida a bttixu de ofício nos casosem que a pessoajuridica
tleixe (te preencher as condiçõespara u manutenção desseregistro, devendoo CAU/UF
promover a pt'évia noti$cação, com prazo de 30(trinta) dias, em que seja assegul'adaa ampla

Considerando que a responsabilidade técnica por uma empresa registrada no CAU se dá por meio da
vinculação do RRT Simples de Desempenho de Cargo e Função Técnica de um ou mais arquitetos e
urbanistas,quando devidamente registrado no SICCAU.

DELIBERA
1 -- Aprovar que seja realizada a adequação imediata do SICCAU em cumprimento ao art. 23 da Resolução

CAU/BR n' 28, de 2012, de forma que soam atendidasas condições e exigênciaspara baixa ou
substituição do responsável técnico por pessoajurídica de Arquitetura e Urbanismo registrada no CAU.

2 Esclarecerque caso a baixa do RRT Simples de Desempenhode Cargo ou Função, do responsável
técnicovinculado à pessoajurídica registradano CAU, seja solicitada pelo arquiteto e urbanista no
SICCAU e estefor o único responsáveltécnico pela empresa,a baixa do referido RRT não poderáser
efetuada de forma automática e, nesse caso, o SICCAU deverá seguir os seguintes passos:
a) Deverá informar ao profissional que a baixa solicitada somente poderá será atendida no prazo de

10 dias mediante a apresentaçãodo documento comprobatório de desvinculação entre as partes e
se não houver RRT em aberto (sem a devida baixa) em seu nome, vinculado à pessoajurídica
como "empresa contratada";

b) Deverá disponibilizar um campo para inserção de arquivo e o SICCAU deverá realizar o
cruzamento de dados para verificar se há outros RRTs do mesmo profissional contendo a pessoa
jurídica pertinente como empresa contratada sem a devida baixa, e caso constatado a existência
de RRT sem baixa nessa condição, o sistema não poderá permitir que a solicitação de baixa seja

concluída e cadastrada,e deverá avisar o profissional quais são os RRTs em aberto que precisam
ser baixados;

2
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c) Deverá permitir que a solicitação de baixa do RRT seja concluída e cadastrada somente se for

inserido o documentocomprobatórioe constatadaa ausênciade RRT em abertoem nome do
profissional com a empresa vinculada como contratada;
d) Após cadastradaa solicitaçãode baixa do RRT, o SICCAU deverá enviar um aviso ao CAU/UF

responsávelpelo registro da pessoajurídica para informar sobre solicitação de Baixa de RRT do
responsável pela PJ e da necessidadede realização dos procedimentos previstos no Art. 23 da
ResoluçãoCAU/BR n' 28, de 2012. O SICCAU também deverá emitir um comunicado,via
correio eletrânico, à pessoajurídica registrada para informar sobre a solicitação de baixa do
responsável técnico e do prazo de 10 dias para registrar um novo responsável, em atendimento ao
$ 1' do art. 23 da Resolução CAU/BR n' 28, de 20 12 e inciso XI l do art. 35 da Resolução CAU/BR

n' 22, de 2012, estando sujeito às dominações legais aplicáveis.
e) Passadoo prazo de 10 dias, a baixa do RRT do responsável técnico somente será efetivada pelo
SICCAU se o CAU/UF pertinente,após análise do documento comprobatório anexado, que 11ãQ
tenha indeferido o pedido e avisado o profissional sobre o indeferimento e as necessidadespara
regularização;
D Passadoo prazo de 10 dias, a baixa do RRT do responsável técnico será efetivada pelo SICCAU
se o CAU/UF pertinente.11ãQ
tiver realizado a análise 11çlDfeito o deferimento dentro desse prazo;
g) Passado o prazo de 10 dias sem que tenha sido registrado um novo RRT de Desempenho de CaIBa
ou Função como responsável técnico pela pessoajurídica registrada no CAU, o SICCAU deverá
emitir um aviso para informar o CAU/UF pertinente sobre a ausênciade responsável técnico pela
empresa registrada.

3 -- Esclarecer que, nos casos em que a pessoajurídica registrada no CAU já foi notificada e o prazo de
10 dias para apresentarum novo responsáveltécnico expirou, o CAU/UF pertinente deverá seguir os ritos
previstos na Resolução CAU/BR n' 22 de 20 12, no sentido de abrir o processo de fiscalização e emitir a
autuaçãoda pessoajurídica com base na capitulação XH do art. 35, e também seguir os procedimentos de
baixa de registro previstos na Resolução CAU/BR n' 28, de 2012, observando o disposto nos parágrafos
únicos dos artigos 26 e 28 da mesma.
4

Esclarecer que, quando a baixa do RRT Simples de Desempenho de Cargo ou Função do responsável
técnico for solicitada pela correspondentepessoajurídica registrada no CAU e esta possuir um único
responsável técnico, a baixa somente poderá ser efetivada quando for registrado um novo RRT Simples
de Desempenho de Cargo ou Função de responsável técnico e ser vinculado ao registro da empresa, em
atendimento ao $2' do art. 23 da Resolução CAU/BR n' 28, de 20 12.

5

Encaminhar à Presidência do CAU/BR para conhecimento, envio de resposta ao CAU/SC por meio

do protocolo SICCAU em epígrafe, para encaminhamento à Gerência do CSC para implementação dentro

do prazo dc até 60 (sessenta)dias, a contar da data desta Deliberação, e para envio à Rede Integrada de
Atendimento (RIA) para divulgação desta Deliberação a todos os CAU/UF

Brasília - DF, 15 de março de 2019
MARCA ELIANA JUBA RIBEIRO
Coordenadora

RICARDO MARTINS DA FONSECA
CoordenadorAdjLmto

FERNANDO MÁRC10 DE OLIVEIRA
Membro
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JOSEMEE GOMES DE LIMA
Membro

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE
Membro

setor ComercialSul (scs), Quadra 2, Bloco C Ed. Serra Dourada, Salas401 a 409 l CEP:70.300-902 Brasilia/DF l Telefone: (61) 3204-9500

www.caubí.gov.br
DELBERAÇÃO N' 014/2019(CEP

CAU/BR)

4

