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PROCESSO 
Protocolo nº 791224/2018 – Recurso em processo de fiscalização do CAU/MG, 
Interessado: Clóvis Amaral da Rocha  

INTERESSADO Presidência do CAU/BR 
ASSUNTO Ordem do dia nº 06 da 99ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 057/2020 – CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/BR, reunida ordinariamente por meio 
de videoconferência, nos dias 5 e 6 de novembro 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 do relator, conselheiro Werner Deimling Albuquerque, 
apresentado nesta reunião à Comissão. 
 
DELIBEROU: 
 
1 - Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relatora no âmbito da CEP-
CAU/BR, Werner Deimling Albuquerque, no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/BR: 

     a) DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando o arquivamento do processo, com a 
consequente anulação do auto de infração e da multa; e 

     b) o envio da decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) para 
as devidas providências. 

 
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-DF, 6 de novembro 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. 
 

 
LAÍS RAMALHO MAIA 

Coordenadora Técnico-Normativa SGM - CAU/BR 
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99ª 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: 
 
99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
 
Data: 6/11/2020 
 
Matéria em votação: Protocolo nº 791224/2018 – Recurso em processo de fiscalização do CAU/MG, 
Interessado: Clóvis Amaral da Rocha 
 
Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Total (5)  
 
Ocorrências:  
 
Assessoria Técnica: Jorge Moura Condução dos trabalhos (coordenadora): Patrícia S. Luz de Macedo 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar – Edifício General Alencastro | CEP 70.390-025 – Brasília/DF |  
servicos.caubr.gov.br | transparencia.caubr.gov.br | www.caubr.gov.br 

1 
 

PROCESSO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CAU/MG Nº 1000029864/2016 
PROTOCOLO SICCAU Nº 791224/2018 

RECORRENTE PESSOA JURÍDICA “CLÓVIS AMARAL DA ROCHA” 

ASSUNTO RECURSO EM PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM FACE DA DECISÃO 
DO PLENÁRIO DO CAU/MG 

RELATOR WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE 

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO 

Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/BR, o recurso interposto pelo representante 
da pessoa jurídica Clóvis Amaral da Rocha (empresa individual imobiliária), nos autos do Processo de 
Fiscalização em epígrafe. 
 
Em 16/2/2016, a fiscalização do CAU/MG emitiu a Notificação Preventiva com base no comprovante de inscrição 
e de situação cadastral da Receita Federal, onde a empresa constava com a situação ativa desde 2005 e com a 
atividade principal de Serviços de Arquitetura – CNAE 71.77-1-00. 
 
A infração foi descrita como: “10 - Ausência de Registro no CAU - PJ” (referente ao inciso X do art. 35 da 
Resolução CAU/BR nº 022/2012) e a capitulação da infração como “Art. 7º da Lei 12.378/2010”. 
 
Em 09/03/2016, a notificação foi recebida no endereço da pessoa jurídica, e nesse mesmo dia o seu representante 
legal entrou em contato com o atendimento telefônico do CAU/MG e informou que a empresa não estava em 
funcionamento, que não usa desde 1994, sendo informado que deveria enviar os documentos da inatividade da 
empresa para poder arquivar a notificação e se regularizar.  
 
Em 28/3/2016, a fiscalização emitiu o auto de infração, tendo em vista que se passaram os 10 dias de prazo e que 
não houve manifestação nem regularização por parte da pessoa jurídica notificada. 
 
Em 08/4/2016, o auto de infração e a multa são recebidos no endereço da pessoa jurídica. 
 
Em 02/5/2016, é enviado o recurso interposto à CEP-CAU/MG, datado de 18/4/2016, alegando em sua defesa que 
foi solicitada a baixa de inscrição da empresa na Receita Federal conforme comprovante anexo e que não tinha 
condições financeiras para pagar a multa. 
 
Em 30/9/2016,  a CEP-CAU/MG aprecia e aprova o relatório e voto do relator, a favor da manutenção do auto de 
infração e da multa de 6 vezes o valor da anuidade vigente, tendo em vista que até o presente momento a empresa 
continuava como “ativa” na Receita Federal, sem ter procedido a baixa. 
 
Em 20/9/2017, a pessoa jurídica interessada recebe a decisão da Comissão e a informação de que poderia interpor 
recurso ao Plenário do CAU/MG em até 30 dias. 
 
Em 20/10/2017 é recebido o recurso interposto ao Plenário do CAU/MG, por meio de carta da advogada do 
recorrente, na qual alegou que a empresa foi aberta em 1994 para prestar serviço de calçamento de ruas para a 
prefeitura local, que depois disso não realizou mais nenhum serviço e que o proprietário não sabia que a empresa 
estava aberta e ativa, e que ao receber a notificação, em 9/3/2016, contratou um contador para dar a baixa da 
empresa e, ao final, pediu a nulidade do auto de infração e da multa, alegando que o processo fiscalizatório 
(notificação e comunicação) continha vícios.  
 
Em 3/9/2018, é realizada uma nova pesquisa sobre a situação cadastral do CNPJ no site da Receita Federal e 
constatado que a empresa continuava “ATIVA” e com atividade principal de “Serviços de Arquitetura”. 
 
Em 18/9/2018,  o Plenário do CAU/MG aprecia o relatório e voto da relatora e decide por manter o auto de 
infração e a multa de 6 vezes o valor da anuidade, considerando que não havia nenhum vício ou erro de expediente 
no processo de fiscalização e que a empresa, até aquele momento, não realizou a alteração cadastral do CNPJ junto 
à Receita Federal. 
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Em 28/9/2018, o recorrente é comunicado da decisão do Plenário do CAU/MG e informado sobre o prazo de 30 
dias para regularizar a situação ou interpor recurso ao Plenário do CAU/BR. 
 
Em 5/11/2018, o CAU/MG recebe, via postal, o recurso interposto ao CAU/BR, por parte da advogada contratada 
pelo Sr. Clóvis, contendo a mesma alegação do recurso anterior, mas complementando que o contador, contratado 
em 2016, faleceu e que o recorrente teve que reiniciar o processo de dar baixa e que estava só aguardando o 
Cartório liberar a certidão a ser entregue na Receita para finalizar a baixa da empresa, e finaliza pedindo a 
revogação da multa informando que o recorrente é uma pessoa humilde, de baixa escolaridade, que trabalha como 
motorista de caminhão e que, por isso, não tem condições de pagar multa estipulada. 
 
Em 17/12/2018, a Presidência do CAU/MG encaminha o recurso à Presidência do CAU/BR, por meio do 
protocolo SICCAU nº 791224/2018.  
 
Em 24/8/2019, o protocolo do recurso retorna à CEP-CAU/BR após o CAU/MG encaminhar a documentação 
completa do processo. 
 
ANÁLISE: 
 
Considerando que o art. 7º da Lei nº 12.378/2010, determina que “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 privativos, se apresenta como 
arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no 
CAU.” 

 
Considerando que a Resolução CAU/BR nº 22, de 2012, que dispõe sobre fiscalização, define em seu art. 3º que: 
“a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por princípios de natureza educativa, com campanhas 
visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao 
invés da atuação simplesmente punitiva, buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva.”; 
 
Considerando que, conforme consulta realizada no site da Receita Federal em 19/10/2020, a situação cadastral do 
CNPJ da empresa se encontra como “Suspensa - Com Pedido De Baixa Indeferido” desde 03 de janeiro de 2020, e 
que não consta mais o CNAE de serviços de arquitetura no CNPJ, comprovando que o distrato social da empresa 
foi efetivado e registrado em cartório. 
 
Considerando que não consta, nos autos do processo, informação ou prova do efetivo exercício ilegal de atividades 
de Arquitetura e Urbanismo nem de possíveis danos causados à sociedade e à profissão; e 
 
Considerando que, com a alteração do CNPJ da empresa, a ação fiscalizatória do CAU/MG atingiu seu objetivo, 
prevenindo a ocorrência de possíveis ilícitos e reprimindo o exercício ilegal da profissão. 
 
VOTO: 
 
Pelo presente relatório e voto fundamentado, opto por recomendar ao Plenário do CAU/BR: 
 

a) DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando o arquivamento do processo, com a consequente 
anulação do auto de infração e da multa; e 

b) o envio da decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) para as devidas 
providências. 
 
 

Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. 
 
 
 

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE 
Conselheiro Federal Relator 
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