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PROCESSO 
Protocolo nº 993610/2019– Recurso em processo de fiscalização do CAU/TO, 
Interessada: Luciana Coelho A. Oliveira 

INTERESSADO Presidência do CAU/BR 
ASSUNTO Ordem do dia nº 07 da 99ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 058/2020 – 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 relator 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;  
 

b) Recomendar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins (CAU/TO) que sejam 
realizadas ações educativas e orientativas junto às Instituições de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado, acerca da legislação regulamentadora do exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo; e 
 

c) Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins (CAU/TO) 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 José Queiroz da Costa Filho  X    

       
Histórico da votação: 
 
99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
 
Data: 6/11/2020 
 
Matéria em votação: Protocolo nº 993610/2019– Recurso em processo de fiscalização do CAU/TO, 
Interessada: Luciana Coelho A. Oliveira 
 
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 
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PROCESSO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CAU/TO Nº 1000070657/2018 
PROTOCOLO SICCAU Nº 993610/2019 

RECORRENTE LUCIANA COELHO AVELANEDA OLIVEIRA 

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

RELATOR WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE 

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO 

Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/BR, o recurso interposto pela 
interessada LUCIANA COELHO A. OLIVEIRA, nos autos do Processo de Fiscalização em epígrafe. 
 
Em 28.06.2018 o CAU/TO recebeu uma denúncia anônima de que a estudante de arquitetura Luciana 
Oliveira estava “praticando serviços privativos de Arquiteto e Urbanista” em uma obra de reforma 
residencial. 
 
Em 28/06/2018, o CAU/TO enviou ofício ao Condomínio Edifício Maria Clara solicitando os dados do 
responsável técnico pela obra, com a finalidade de apurar os fatos descritos na denúncia. 
   
Nessa mesma data, a fiscalização verificou o perfil da estudante na rede social do Instagram, 
constatando a existência de publicações de vídeos da obra mostrando ela e as demolições sendo 
executadas. 
 
Em 4/7/2018, em resposta ao oficio do CAU/TO, o responsável pelo condomínio encaminhou as 
informações solicitadas, e anexou os documentos que identificavam o responsável técnico pela obra 
como sendo o engenheiro Juan Lúcio Ribeiro Duarte, por meio das ARTs Execução e Projeto, com 
datas de 20/06/2018 e 29/06/2018, respectivamente, e fotos do carimbo do projeto de reforma da 
residência, contendo as assinaturas do responsável pela autoria do projeto e pela execução da obra (Fls 5 
a 9). 
 
Em 14/01/2019, a interessada recebeu a Notificação Preventiva emitida pela fiscalização e, no mesmo 
dia, entrou em contado com o CAU/TO explicando que a situação já tinha sido esclarecida em julho de 
2018 quando foram entregues os dados e as ARTs do responsável técnico pelo Projeto e Execução da 
obra. 
 
Em 12/02/2019, a recorrente recebeu o Auto de Infração lavrado e, nesse mesmo dia, solicitou cópia do 
processo de fiscalização ao CAU/TO. 
 
Em 14/02/2019, o CAU/TO entregou a cópia do processo em CD à interessada. 
 
Em 20/02/2019, a interessada apresentou recurso à Comissão de Ética, Disciplina e Exercício 
Profissional do CAU/TO (CEDEP-CAU/TO). 
 
Em 15/04/2019, a CEDEP-CAU/TO acompanhou o Relatório Voto da relatoria, mantendo o Auto de 
Infração e a multa. 
 
Em 29/05/2019, a interessada recebeu a decisão da CEDEP-CAU/TO e a informação sobre o prazo para 
interpor recurso ao Plenário do CAU/TO. 
 
Em 17/06/2019, a interessada encaminhou recurso ao Plenário do CAU/TO, alegando que não cometeu 
ilegalidades, que o responsável técnico foi apresentado, apontou inconsistências e irregularidades nas 
decisões administrativas do CAU/TO e anexou diversas jurisprudências acerca da matéria.  
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Em 19/8/2019, o Plenário do CAU/TO julga o recurso e decidiu pela manutenção do Auto de Infração e 
a multa. 
 
Em 16/10/2019, a interessada encaminhou recurso ao Plenário do CAU/BR e, em 17/10/2019, a 
Presidência do CAU/TO enviou o protocolo do recurso à Presidência do CAU/BR. 
 
ANÁLISE: 
 
Considerando que o responsável técnico pelas atividades de projeto e de execução da obra foi 
apresentado, por meio das ARTs enviadas, eliminando o fato gerador da infração; 

Considerando que as ações de fiscalização devem ser, primeiramente, de natureza educativa e 
preventiva, visando instruir o ensino e formação de Arquitetura e Urbanismo e a sociedade acerca da 
legislação regulamentadora do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo; e  

Considerando que a ação fiscalizatória desenvolvida pelo CAU/TO 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;  

b) Recomendar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins (CAU/TO) que sejam 
realizadas ações educativas e orientativas junto às Instituições de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado, acerca da legislação regulamentadora do exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo; e 

c) O envio da decisão ao CAU/TO para as devidas providências.  
 

Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. 
 
 
 

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE 
Conselheiro Federal Relator 
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