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PROCESSO 
Protocolos nº 752852 e 754346/2018 – CAU/MS encaminha 2 (dois) recursos ao 
CAU/BR em face da denúncia, de ofício, de indício de falta ética-disciplinar em 
função da análise do pedido de cancelamento do RRT de execução de obra 

INTERESSADO Iara Tatiane Neto de Andrade e Dayana Fioravanti Christofano 

ASSUNTO 
Ordem do dia nº 04 da 98ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR - apreciação do 
relatório e voto da relatora 

DELIBERAÇÃO Nº 049/2020 – CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/BR, reunida ordinariamente por meio 
de videoconferência, nos dias 8 e 9 de outubro 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 enviar os protocolos em epígrafe à Presidência 
do CAU/BR para restituição ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul 
(CAU/MS) por possuírem comprovado vício de origem, recomendando que sejam tomadas as 
seguintes providências:  

a) finalizar o atendimento ao protocolo SICCAU nº 750227/2018, da arquiteta e urbanista Iara 
Tatiane Neto de Andrade, em cumprimento aos artigos 35 e 36 da Resolução CAU/BR nº 91, 
de 2014, para concluir a análise iniciada e proferir a decisão acerca do deferimento, 
indeferimento ou arquivamento da solicitação de cancelamento do RRT; 

b) realizar as ações necessárias, em relação ao protocolo SICCAU nº 752852/2018, no sentido 
de encaminhar a denúncia, de ofício, em desfavor da arquiteta e urbanista Iara Tatiane Neto 
de Andrade, à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS para análise de admissibilidade, 
em cumprimento ao ritos e procedimentos definidos na Resolução CAU/BR nº 143, de 23 de 
junho de 2017, que dispõe sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar no 
âmbito dos CAU/UF; 

c) arquivar o protocolo SICCAU nº 754346/2018 (referente à denúncia, de ofício, em desfavor 
da arquiteta e urbanista Dayana Fioravanti Christofano), devido à ausência de fundamentações 
legais aplicáveis ao caso; e 

d) comunicar as duas arquitetas e urbanistas interessadas que só poderá haver interposição de 
recurso ao Plenário do CAU/MS ou ao Plenário do CAU/BR, em face de uma decisão 
transitado em julgado em processo fiscalizatório ou ético-disciplinar, ou então em caso de 
decisão de indeferimento de solicitação, conforme estabelece o Regimento Geral do CAU. 

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

Brasília-DF, 9 de outubro 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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98ª 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 Fernando Márcio de Oliveira X    

       
Histórico da votação: 
 
98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
 
Data: 9/10/2020 
 
Matéria em votação: Protocolos nº 752852 e 754346/2018 – CAU/MS encaminha 2 (dois) recursos ao CAU/BR 
em face da denúncia, de ofício, de indício de falta ética-disciplinar em função da análise do pedido de cancelamento 
do RRT de execução de obra. 
 
Resultado da votação: Sim (5) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (5)  
 
Ocorrências:  
 
Assessoria Técnica: Claudia Quaresma Condução dos trabalhos (coordenadora): Patrícia S. Luz de Macedo 
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PROCESSO PROTOCOLOS SICCAU Nº 752852/2018 E Nº 754346/2018 

INTERESSADAS 
ARQUITETAS E URBANISTAS IARA TATIANE NETO DE ANDRADE  E 
DAYANA FIORAVANTI CHRISTOFANO 

ASSUNTO 
RECURSO AO CAU/BR EM FACE DA DENÚNCIA, DE OFÍCIO, DO 
CAU/MS DE INDÍCIO DE FALTA ÉTICA-DISCIPLINAR EM ANÁLISE 
DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO RRT DE EXECUÇÃO DE OBRA 

RELATOR CONSELHEIRA PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO 

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO 

Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/BR, o recurso interposto ao 
Plenário do CAU/BR pelas arquitetas e urbanistas, IARA TATIANE NETO DE ANDRADE e 
DAYANA FIORAVANTI CHRISTOFANO, nos autos dos protocolos em epígrafe, em face do 
pedido cancelamento do RRT nº 6694520, referente ao protocolo SICCAU nº 750227/2018. 
 
O RRT em questão é da arquiteta e urbanista Iara e trata-se de um Retificador do RRT inicial nº 
6579606, que foi registrado para a atividade 2.1.1 - Execução de Obra, com a seguinte descrição: 
“Responsável pela execução de uma residência com área total de 60m2”, tendo como data de início 
da obra dia 5/2/2018 e data de previsão de término dia 24/8/2018. 
 
Em 23/8/2018 a arquiteta e urbanista Iara solicita o cancelamento do RRT como responsável técnica 
pela execução da obra, informando na declaração de motivo que não realizou a atividade e que só fez 
esse RRT para poder aprovar a obra da casa na Caixa Econômica Federal, relata que se desentendeu 
com o cliente, pois ele estava executando a estrutura em desacordo com o projeto aprovado e 
entregue na Caixa, e para comprovar os fatos narrados, anexou as conversas de whatsapp entre sua 
“sócia”, a arquiteta e urbanista Dayana, com a esposa do contratante, já que a profissional era a 
responsável pelo projeto de arquitetura do mesmo imóvel, por meio de outro RRT. 
 
Em 10/9/2018, a área técnica do CAU/MS cadastra o protocolo nº 750227/2018 com a solicitação de 
cancelamento do RRT de execução da obra, da arquiteta e urbanista Iara, e encaminha a demanda 
para análise do setor de fiscalização. 
 
Em 14/9/2018, após análise do fiscal, a gerência técnica cadastrou o protocolo SICCAU, nº 
752852/2018, para “Abertura de processo administrativo de Ética e Disciplina em desfavor da 
profissional (Iara), iniciado a partir do processo administrativo de Solicitação de Cancelamento de 
RRT”  
 
Em 18/9/2018 a gerência de fiscalização cadastrou o protocolo SICCAU nº 754346/2018 com a 
mesma descrição, só que agora era em desfavor da arquiteta e urbanista Dayana, com base nas 
conversas de whatsapp enviadas pela arquiteta e urbanista Iara em seu pedido de cancelamento do 
RRT de execução de obra, no qual constava o nome da profissional Dayana, sendo indicada por ela 
como sua “sócia”. 
 
A gerência de fiscalização tramitou esses 2 (dois) protocolos, de abertura de processo ético contra as 
arquitetas e urbanistas, para análise e manifestação da Comissão de Exercício Profissional do 
CAU/MS, anexando a eles o documento “Comunicação Interna n. 2185/2018-202-GERFIS-
CAU/MS”, no qual o fiscal relata sua análise da solicitação de cancelamento de RRT, e identifica os 
indícios de falta ética cometidos pelas arquitetas e urbanistas, se referindo às obrigações contidas no 
Código de Ética e Disciplina do CAU/BR que foram descumpridas pelas profissionais.  
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Em 10/12/2018, a Comissão de Exercício Profissional do CAU/MS aprecia os pareceres da 
conselheira relatora e aprova os seguintes votos: 

 
a) em relação à demanda do protocolo 752852/2018 (Iara): “pelo encaminhamento do processo 
para apreciação da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS, bem como, solicitar  à GERFIS 
que seja lavrado auto de infração por acobertamento praticado por arquiteto e urbanista.”; e 
 
b) em relação à demanda do protocolo 754346/2018 (Dayana): “pelo encaminhamento do 
processo à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS para análise e apreciação. Após o 
encaminhamento, sou pelo arquivamento e extinção do processo administrativo ref. a este 
protocolo, conforme inciso III do art. 44 da Resolução nº 22/2012 do CAU/BR, que dispõe sobre 
fiscalização do exercício profissional.” 

 
Obs.: Não foi instaurado processo fiscalizatório nem emitida notificação de fiscalização, sendo 
assim não teriam como aplicar os ritos e procedimentos da Resolução CAU/BR nº 22/2012 que 
trata de fiscalização. 
 
Em 13/12/2018, o CAU/MS enviou ofícios às profissionais para comunicá-las sobre a deliberação da 
Comissão de Exercício Profissional do CAU/MS, a favor de encaminhar a denúncia, de oficio, à 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS, informando que elas poderiam apresentar recurso ao 
Plenário do CAU/MS no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução CAU/BR nº 22/2012. 
 
Em 20/2/2019, mediante o Oficio recebido, as duas arquitetas e urbanistas entram com recurso ao 
Plenário do CAU/MS, alegando em suas defesas que não quiseram transgredir as normas éticas, que 
não haverá mais o cancelamento do RRT de execução da obra porque houve um acordo com o 
cliente para executar a estrutura da casa exatamente como está no projeto estrutural aprovado na 
Caixa Econômica, e ao final, pediram que desconsiderem todos os acontecimentos relatados. 
 
Em 17/10/2019 o Plenário do CAU/MS aprecia esses dois recursos e delibera por manter a 
recomendação da Comissão de Exercício Profissional do CAU/MS, no sentido de encaminhar a 
denúncia, de oficio, à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS, para análise de admissibilidade, e 
determina também que seja lavrado, pelo setor de fiscalização, um auto de infração por 
acobertamento praticado pela arquiteta e urbanista Iara, com base na Resolução CAU/BR nº 
22/2012, que dispõe sobre fiscalização do exercício profissional. 
 
Em 25/10/2019, o CAU/MS enviou ofícios às profissionais para comunicá-las sobre a deliberação do 
Plenário do CAU/MS, informando, novamente, que elas poderiam apresentar recurso ao Plenário do 
CAU/BR no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução CAU/BR nº 22/2012. 
 
Em 13/12/2019, as duas profissionais entram com pedido de recurso ao CAU/BR, alegando que 
estão acompanhando a execução da obra, que os acontecimentos e problemas relatados no pedido de 
cancelamento do RRT já foram sanados e resolvidos, que o cancelamento desse registro não foi 
efetivado, pois não foi necessário devido ao acordo feito com o cliente; ratifica que não houve 
acobertamento, já que continua como responsável pela execução da obra; afirma que como não 
houve danos ao cliente e nem deixou de cumprir suas obrigações e, por isso, pede que o CAU/BR a 
isente de penalidades e que o processo não seja encaminhado à Comissão de Ética e Disciplina, 
muito menos que seja lavrado auto de infração. 
 
Em 13/01/2020, os protocolos referentes ao recurso ao Plenário do CAU/BR são enviados pela 
Presidência do CAU/MS à Presidência do CAU/BR. 
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ANÁLISE: 
 
Considerando que os artigos 33 a 38 da Resolução CAU/BR nº 91, de 9 de outubro de 2014, dispõem 
sobre os procedimentos para cancelamento de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e 
determina: 

“Art. 35. O cancelamento de RRT deverá ser precedido da instauração de processo 
administrativo a ser submetido à apreciação do CAU/UF, que deliberará acerca da 
matéria, podendo, quando julgar necessário, efetuar diligências ou requisitar outros 
documentos e informações adicionais para fundamentar sua decisão.” 
 “Art. 36. Após decidir sobre o cancelamento do RRT, o CAU/UF comunicará a decisão ao 
arquiteto e urbanista responsável e, se for o caso, à pessoa jurídica contratada, além da 
pessoa física ou jurídica contratante.”; 

 
Considerando que os ritos do processo fiscalizatório, definidos na Resolução CAU/BR nº 22/2012 
não se aplicam ao processo administrativo de cancelamento de RRT, nem ao processo de denúncia 
por indício de falta ética, que são assuntos normatizados pelas Resoluções do CAU/BR nº 91/2014 e 
nº143/2017. 
 
Considerando que um recurso ao Plenário do CAU/BR deverá ser: 

a) em face de uma decisão transitada em julgado, proferida pelas instâncias estaduais 
competentes no julgamento do devido processo fiscalizatório ou ético-disciplinar; ou 

b) em face de uma decisão do Plenário do CAU/UF de indeferimento de solicitação, conforme 
o Regimento Geral e o Regimento Interno do CAU/BR. 

 
Considerando que o CAU/MS não proferiu a decisão sobre o pedido de cancelamento de RRT 
solicitado pela profissional (objeto do protocolo nº 750227/2018), nem instaurou o devido processo 
de fiscalização ou ético-disciplinar, nem encaminhou a denúncia, de oficio, à Comissão de Ética e 
Disciplina do Estado, para que foi proferida alguma decisão transitado em julgado. 
 
Considerando que o CAU/MS, ao enviar os Ofícios de comunicação às profissionais sobre as 
manifestações contidas nas deliberações da CEP-CAU/MS e do Plenario do CAU/MS, informou-as, 
equivocadamente, que elas poderiam interpor recursos com base na Resolução CAU/BR nº 22/2012, 
sem que houvesse algum processo de fiscalização instaurado, constituindo assim vício de origem.  
 
VOTO: 
 
Pelo presente relatório e voto fundamentado, opto por recomendar à CEP-CAU/BR o envio dos 
referidos protocolos de recursos à Presidência do CAU/BR para restituição ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul (CAU/MS) por possuírem comprovado vício de 
origem, recomendando que sejam tomadas as seguintes providências: 
  

a) finalizar o atendimento ao protocolo SICCAU nº 750227/2018, da arquiteta e urbanista Iara 
Tatiane Neto de Andrade, em cumprimento aos artigos 35 e 36 da Resolução CAU/BR nº 91, 
de 2014, a fim de concluir a análise iniciada e proferir a decisão acerca do deferimento, 
indeferimento ou arquivamento da solicitação de cancelamento do RRT; 
 

b) realizar as ações necessárias, em relação ao protocolo SICCAU nº 752852/2018, no sentido 
de encaminhar a denúncia, de ofício, em desfavor da arquiteta e urbanista Iara Tatiane Neto 
de Andrade, à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS para análise de admissibilidade, 
em cumprimento ao ritos e procedimentos definidos na Resolução CAU/BR nº 143, de 23 de 
junho de 2017, que dispõe sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar no 
âmbito dos CAU/UF; 
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c) arquivar o protocolo SICCAU nº 754346/2018, referente à denúncia, de ofício, em desfavor 
da arquiteta e urbanista Dayana Fioravanti Christofano, devido à ausência de 
fundamentações legais aplicáveis ao caso; e 
 

d) comunicar as duas arquitetas e urbanistas interessadas que só poderá haver interposição de 
recurso ao Plenário do CAU/MS ou ao Plenário do CAU/BR, em face de uma decisão 
transitado em julgado em processo fiscalizatório ou ético-disciplinar, ou então em caso de 
decisão de indeferimento de solicitação, conforme estabelece o Regimento Geral do CAU. 

 
 

Brasília - DF, 09 de outubro de 2020; 
 

 
PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO 

Conselheira Federal Relatora 
 

https://www.caubr.gov.br/

