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PROCESSO
Protocolo n' 802230 CAU/TO encaminha recurso ao CAU/BR

Presidência do CAU/BR
Ordem do dia n' 06 da 88' Reunião Ordinária da CEP-CAI.J/BR

DELIBE[tAÇÃO N' 075/20] 9 - CEP - CAU/BR

ref. ao

INTERESSADO
ASSUNTO

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL -- (CEP -- CAU/BR), reunida ordinariamente em
Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 31 de outubro e I' de novembro de 2019, no uso das
competências que Ihe conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento Interno do CAI.J/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e

Considerando o Ofício n' 050/201 9 -- PRES/CAI.J/TO que encaminha o recurso interposto, pelo arquiteto
e urbanista José Francisco Valia de Almeida, em face da decisão do Plenário do CAU/TO que indeferiu
o pedido de interrupção de registto, realizado no dia 15/01/2019, por meio do protocolo SICCAU.

Considerando que os artigos 14 a 26 da Resolução CAU/BR n' 18/2012, referentes ao Capítulo lll -
Interrupção do Registro, foram revogados pela Resolução CAU/BR n' 1 67, de 16 de agosto de 2018

Da

Considerando que a Resolução CAU/BR n' 1 67/2018 dispõe sobre alterações de registro de profissionais
nos CAU/UF e foi publicada em 24 de setembro de 2018, entrando em vigência no dia 25 de dezembro
de 20 1 8, após 90 dias de sua publicação.

Considerando que a Resolução CAU/BR n' 167/2018 é a norma vigente que deve ser seguida pelos
CAU/UF para realização das análises dos requerimentos de interrupção do registro de profissionais:

Considerando o relatório e voto fundamentado do relator, conselheiro Fernando Márcio de Oliveira
apresentado à CEP-CAU/BR nesta data.

DELIBERA

] Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator no âmbito da CEP-CAU/BR
no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/BR:

a) DAR PROVIMENTO ao recurso;

b) DEFERIR o requerimento de interrupção do registro do profissional;

c) Recomendar ao CAU/TO sobre a necessidade de atualização periódica dos normativos do
CAU/BR e orientar que siga a Resolução CAI.J/BR n' 1 67, de 1 6 de agosto de 20 1 8, vigente desde
o dia 25 de dezembro de 201 8; e

d) Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO) para as
devidas providências

2 -- Encaminhar a esta Presidência para apreciação do Plenário do CAU/BR, solicitando que o recurso
sda pautado ainda este ano para julgamento e decisão.

Brasília DF, 01 de novembro de 2019

MARIA ELIANA JUBE RIBEIRO
CoordenadbJ.a

FERNANDO MÁRC10 DE OLIVEIRA
Membro
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.JOSEMEE GOMES DE LIMA
Membro

WERNER DEÍMLING ALBUQUERQUE
Membro
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$ERVIÇG PúBLiCO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Bíasil

Ccinissão de Exercício Profissional

Em 10 de junho de 20 19, o Plenário do CAU/TO aprecia o Relatório e Voto do relator e decide manter o
indeferimento da interrupção de registro, com base no art. 14 da Resolução CAU/BR n' 18/2012
(contudo o referido artigo foi revogado pela Resolução CAU/BR n' 167/2018, vigente desde
1 ( / 7 1/in r n l

Em 9 de julho de 2019, o proÊlssional interpõe recurso ao Plenário do CAU/BR por meio da Carta
03/2019, reiterando todas as informações anteriores e ressalta que, no cargo de perito criminal, o único
profissional para o qual é exigido registro em Conselho é o do Médico Legista, que os policiais civis
peritos criminais são lotados e trabalham em seções internas do Instituto de Criminalista atendendo
ocorrências e emitindo laudos periciais criminais em áreas adversas às suas formações acadêmicas, pois
se especializam internamente em outras áreas. Ratifica que não exerce atividade laborais
regulamentadas pelo CAU e que agua como perito na área de Documentoscopia e Grafoscopia Forense,
e que, por não exercer atividades como arquiteto e urbanista, tem o direito, previsto em lei, de
interromper o seu registro no CA@ e termina dizendo que se compromete a voltar a ter o registro ativo
caso venha a exercer atividades corno arquiteto e urbanista

Em 23 de julho de 2019, o presidente do CAU/TO encaminha o protocolo do recurso para a presidência
do CAU/BR.

Em 23 de agosto de 2019, o interessado encaminha ao CAU/BR a Carta 04/2019 com informações
complementares ao seu recurso anexando as jurisprudências relativas às ações judiciais e apelações
cíveis que julgaram procedente a desobrigatoriedade de registro em conselho de profissionais no cargo
de Perito Criminal.

Em 20 de setembro de 2019, o protocolo do recurso é encaminhado à CEP-CAU/BR para analise e
instrução.

ANALISE

Considerando que o CAU/BR aprovou, em 16 de agosto de 20] 8, um novo normativo sobre alterações
de registro de profissionais, que revogou os artigos correspondentes da Resolução CAU/BR n' 18, de
2o 12

Considerando que o normativo vigente que regulamenta e define os procedimentos e condições para
análise e deferimento da interrupção de registro de profissionais é a Resolução CAU/BR n' 167/201 8,
publicada em 24 de setembro de 201 8 com vigência iniciada em 25 de dezembro de 201 8.

Considerando que o requerimento do profissional data de 15 de janeiro de 2019 e que análise do
CAU/TO foi feita com base nos artigos REVOGADOS da Resolução CAU/BR n' 18/2012, e não com
base no normativo vigente.

Considerando que a Resolução vigente desde 25/1 2/201 8 estabelece em seu art. 4':
A interrupção do registro é facultada ao pro$ssional que, sem se desligar do CAUI não

pretende exercer a profissão por tempo indeterminado, desde que atendidas as seguintes
,. ,l. ,{ ; nR o c '

l Não ocupar emprego, cargo ou função técnica, no setor público ou privcldo, para o qual seja
ungida fortnação pro$ssionat na área de Arquitetura e Urbanismo ou parti calo concurso
público ou processo setetivQ tenha sido exigido o registro do pro$ssionat no Cometho;
11 Não constar em processo $scalizatório e/ot{ ético-disciplinar em tramitação rios CAU/UF ou
no CA U/BR: e

111 Não possuir Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) sem a devida baixo no CA U.
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S[RVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Comissão de Exercício Profissional

Considerando que o profissional comprovou pela documentação apresentada, incluindo as declarações
do órgão público empregador, que não exerce atividades de arquiteto e urbanista no cargo de perito
criminal, nem fora do cargo, não ocupa cargo para o qual seja exigida formação profissional na área de
Arquitetura e Urbanismo, e que o concurso público não exigiu registro no Conselho.

Considerando que as condições e requisitos para a interrupção do registro do profissional foram
atendidos e cumpridos pelo profissional, nos termos da Resolução CAU/BR n' 1 67/201 8.

VOTO

Pelo presente voto e relatório fundamentado, recomendo

a)

b)

c)

d)

DAR PROVIMENTO ao recurso do arquiteto e urbanista José Francisco Valim de Almeida

Deferir o requerimento dp interrupção de registro do profissional;

Orientar o CAU/TO sobre a necessidade de atualização periódica dos normativos do CAU/BR e
que deve ser seguida a Resolução CAU/BR n' 167/201 8, vigente desde o dia 25 de dezembro de
201 8, para as análises referentes às alterações de registro de profissionais; e

Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO) para as
devidas providências.

HB rãsília - !)P;"SI'dÊI outubro de 20 19

FERNANDO MARCIO DE OLIVEIRA
Conselheiro Federal
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