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PROCESSO 
Protocolo nº 998412/2019 – Recurso em processo de fiscalização do CAU/RS, 
Interessada: PJ Graphium Arquitetura e Engenharia Ltda 

INTERESSADO Presidência do CAU/BR 
ASSUNTO Ordem do dia nº 11 da 97ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 046/2020 – CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/BR, reunida ordinariamente por meio 
de videoconferência, nos dias 10, 11 e 14 de setembro de 2020, no uso das competências que lhe 
conferem os artigos 97 e 101 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, 
e 
 
Considerando o relatório e voto fundamentado da relatora no âmbito da CEP-CAU/BR, conselheira 
Patrícia Silva Luz de Macedo, apresentado nesta reunião à Comissão. 

DELIBEROU: 
 
1 - Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado da conselheira relatora no âmbito da CEP-
CAU/BR, Patrícia Silva Luz de Macedo, no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/BR: 

     a) NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo o auto de infração e a multa; e 

     b) remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) 
para as providências cabíveis e execução das ações previstas no art. 33 da Resolução CAU/BR 
nº 22, de 2012. 

2 - Encaminhar à Presidência do CAU/BR para apreciação e julgamento do recurso pelo Plenário do 
CAU/BR; e  

3 - Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa (SGM) para as providências e publicação no sítio 
eletrônico do CAU/BR. 
 
 

Brasília, 14 de setembro de 2020. 
 
 

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 
saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 
 

 
DANIELA DEMARTINI 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.caubr.gov.br/
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97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 

Videoconferência 
 

 
Folha de Votação 

UF  
 

Função Conselheiro(a) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 
RN Coordenadora Patrícia Silva Luz de Macedo    X    
AL Coordenadora-Adjunta Josemée Gomes de Lima X    
AM Membro Werner Deimling Albuquerque    X 
SC Membro Ricardo Martins da Fonseca    X 
SE Membro José Queiroz da Costa Filho  X    

       
Histórico da votação: 
 
97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
 
Data: 14/9/2020 
 
Matéria em votação: Protocolo nº 998412/2019 – Recurso em processo de fiscalização do CAU/RS, 
interessada: PJ Graphium Arquitetura e Engenharia Ltda. 
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (0) Abstenções (0) Ausências (2) Total (5)  
 
Ocorrências:  
 
Assessoria Técnica: Claudia Quaresma Condução dos trabalhos (coordenadora): Patrícia S. Luz de Macedo 

 

https://www.caubr.gov.br/
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PROCESSO 
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CAU/RS Nº 1000043841/2016 
PROTOCOLO SICCAU Nº 998412/2019 

RECORRENTE GRAPHIUM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 

ASSUNTO 
RECURSO EM FUNÇÃO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E EM FACE 
DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO CAU/RS 

RELATOR PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO 

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO 

Em 27.09.2016 o CAU/RS realizou fiscalização eletrônica no site da Junta Comercial do Estado do Rio 
Grande do Sul e constatou que a empresa Graphium Arquitetura e Engenharia LTDA – EPP não possuia 
registro no CAU nem no CREA, mesmo utilizando a denominação Arquitetura em sua razão social. 
 
Em 23.11.2016 foi emitida notificação preventiva para a empresa Graphium Arquitetura e Urbanismo, 
informando sobre a irregularidade advinda da falta de registro no CAU/RS. A empresa teve ciência da 
notificação no mesmo dia. 
 
Em 02.12.2016 a empresa apresentou defesa à notificação, alegando que:  

a) a empresa existe desde 1997 e que o proprietário e responsável técnico atendendo a legislação 

federal DEC. 23.569 de 1933, art. 28 e 29;  

b) a Lei que instituiu o CAU é posterior ao decreto e não revogou o mesmo;  

c) o proprietário da empresa exerce suas atividades com registro no CREA desde 1977 e, portanto, 

tem direito adquirido quanto às prerrogativas da profissão que inclui o exercício de Arquitetura e 

Urbanismo, conforme decreto 23.569/1933, bem como o art. 5º, XIII da Constituição Federal, que 

lhe assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão que a lei estabelecer, 

portanto desnecessária e descabida a exigência de registro nos dois conselhos. 

 
Em 13.12.2016 o CAU/RS lavrou auto de infração, tendo em vista a não regularização da situação. O 
auto de infração e a multa foram recebidos pela autuada em 21.12.2016. 
 
Em 06.02.2017 o processo foi encaminhado à CEP-CAU/RS para julgamento à revelia. 
 
Em 21.09.2017 o relator do processo apresentou relatório e voto favorável à manutenção do auto de 
infração, alegando que as infrações cometidas pela autuada estão devidamente capituladas e embasadas 
nos artigos 7º e 11 da Lei 12.378, de 2010. Voto acompanhado pela CEP-CAU/RS por unanimidade. 
 
Em 10.10.2017 a empresa tomou ciência da decisão da CEP-CAU/RS, bem como recebeu a boleto da 
multa com valor atualizado. 
 
Em 09.11.2017 a empresa apresentou recurso ao Plenário do CAU/RS mantendo as mesmas alegações 
anteriores, e complementando que: 
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Em 20.04.2018 a relatora designada pelo Plenário do CAU/RS proferiu relatório e voto pela manutenção 
do auto de infração, tendo em vista que as atribuições de Engenheiro Civil não são relevantes em 
relação ao motivo da notificação, pois a mesma se refere a ausência de registro de pessoa jurídica no 
conselho, pois é vedado a expressão Arquitetura e/ou Urbanismo em sociedade que não possuir 
arquiteto ou urbanista entre os sócios. O plenário acompanhou o voto da relatora, por unanimidade. 
 
Em 16.09.2019 a empresa apresentou recurso ao Plenário do CAU/BR, reiterando os argumentos já 
aduzidos nas defesas anteriores, citando que falta uma resolução conjunta entre CAU/BR e CONFEA 
para definição das atividades privativas e que, sem essa resolução, ambos os profissionais podem 
exercer as atividades da divergência. 
 
Em 28.10.2019 o processo em grau de recurso foi enviado à Presidência do CAU/BR. 
 
 
ANÁLISE: 
 
Considerando que a recorrente não possuía registro no CAU nem no CREA no momento da ação 
fiscalizatória do CAU/RS; 
 
Considerando que, nos Objetivos Sociais do ato de constituição da Pessoa Jurídica autuada, está previsto 
a prestação de serviços de Arquitetura; 
 
Considerando que, com a promulgação da Lei Federal nº 12.378 em 2010 e a criação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, novas normas passaram a ser estabelecidas;  
 
Considerando que a infração cometida se refere à falta de registro da Pessoa Jurídica no CAU por se 
apresentar como empresa que atue na área de Arquitetura e Urbanismo e fazer uso da expressão 
Arquitetura em sua razão social e nome fantasia, para fins do exercício das atividades profissionais 
regulamentadas pela Lei 12.378/2010; 
 
Considerando que a Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício profissional da Arquitetura e 
Urbanismo, determina que: 
 

“Art. 7o Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou 
jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos dos 

profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não realizando atos 
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privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue 

na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU.” 

 

“Art. 11. É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação 
similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e 

urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes” 

 
Considerando que a Lei n° 6.839, de 30 de outubro de 1980, dispõe sobre a obrigatoriedade de registro 
de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões; 
 
Considerando que a Lei de Contravenção Penais, Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, em seu 
art. 47 estabelece que: “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem 
preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:  Pena – prisão simples, de 

quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.”; e 
 
Considerando que o art. 33 da Resolução CAU/BR nº 22, de 2012, que dispõe sobre fiscalização, 
determina que: “Quando a infração apurada constituir prova ou indício de violação da Lei de 

Contravenções Penais, o CAU/UF comunicará o fato à autoridade competente, sem prejuízo da 

aplicabilidade das penalidades previstas nesta Resolução.”; e 
 
Considerando que a recorrente, deliberadamente, não cumpriu as determinações orientadas por este 
conselho de fiscalização profissional, no sentido de buscar a regularização da situação com o registro da 
Pessoa Jurídica perante o Conselho ou com a retirada da expressão “Arquitetura” de seu nome e razão 
social e dos serviços de arquitetura dos seus objetivos sociais. 
 
VOTO: 
 
Pelo presente relatório e voto fundamentado, opto por recomendar ao Plenário do CAU/BR: 
 

a) NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo o Auto de Infração e a multa; e 
b) remeter a decisão ao CAU/RS para as providências cabíveis e execução das ações previstas no 

art. 33 da Resolução CAU/BR nº 22, de 2012. 
 

 
Brasília - DF, 14 de setembro de 2020. 

 

 
PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO 

Conselheira Federal Relatora 
 


