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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

PROCESSO Protocolo n' 828805 CAU/SC encaminha processo de fiscalização
1 000056375/2017, em grau de recurso ao Plenário do CAU/BR
Guilherme Mello Coelho

Ordem do dia n' 07 da 88' Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR: para
apreciação dg..BÊbtório e Voto do relator

DELIBERAÇÃO N' 076/2019 - CEP

Bo

INTERESSADO

ASSUNTO

CAU/BR

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 CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e

Considerando a apreciação da manifestação do recorrente encaminhada em 27 de setembro de 2019, a
respeito do agravamento da penalidade com aumento do valor da multa, nos termos da Resolução
CAU/BR n' 22/2012.

Considerando o relatório e voto fundamentado do relator, conselheiro Werner Deimling AJbuquerque

DELIBERA

l 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) NEGAR PROVIMENTO ao recurso;
b) MANTER o Auto de Infração e agravar a penalidade com aplicação da multa de 5 (cinco) Vezes

o valor da anuidade vigente, nos termos da Resolução CAI.J/BR n' 22/2012;
c) Recomendar que o CAU/SC siga o disposto no art. 33 da Resolução CAU/BR n' 22/2012, as

orientações da Assessoria Jurídica do CAU/BR dispostas na Nota Jurídica n' l l-AJ-CAM-20 15
e da CEP-CAU/BR no Fluxograma dos Ritos da Fiscalização aprovado pela Deliberação n'
43/2015, quanto aos procedimentos, após decisão transitado em julgado, da infração de exercício
ilegal por leigos;

d) Recomendar que o CAU/SC apure, com base na declaração feita pelo denunciado nos autos do
processo, do indício de inflação por exercício ilegal da profissão por pessoa física não habilitada,
da estudante, filha da denunciante; e

e) Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) para as
devidas providências.

Encaminhar a esta Presidência para apreciação do Plenário do CAI.J/BR.2

Brasília - DF, 01 de novembro de 20 19

MARIA.ELIANA JUBA RIBEIRO
Coordenadora

FERNANDO MÁRC10 DE OLIVEIRA
Membro

\

JOSEMEE GAMES DE LIMA
Membro

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE
Membro
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RELATORIO E VOTO FUNDAMENTADO

Vem a exame da Comissão de Exercício Profissional CEP-CAU/BR, o recurso interposto pela pessoa física
interessada, GUILHERME MELLO COELHO, nos autos do Processo de Fiscalização e Protocolo SICCAU

em epígrafe.

O processo tem origem por meio de denúncia protocolada em 23 de agosto de 201 7 contra o Sr. Guilherme
Mello Coelho por exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista, com a seguinte descrição (fl. OI):
A Denunciante procurou a etnpresa NCL Cotlstrt+ções (responso'çel Sr. Neri Lubian) com o objetivo de

constrtlir casa no bairro Campeche. A Denunciante jó possuía prometo arqtlitetõrtico subscrito pela Arq.
Fernanda Zanette (CÀ U 128169- 0), com 300m: de área constrtlída projetada. Após orçar quanto custaria a
ucecuçào do orçamento, -viu-se ser }lecessário reduzir a área constrtlida projetada, a lfint de reduzir custos.
O Sr. Neri Lt+bia disse que possuía pro$ssionat habilitado a realizar a alteração, mencionando o nome do
Denunciado Sr. Guithernte Meto Coelho. O prometo em qtlestão tinha 300 m: de área construída projetada e
precisava ser reduzido em 100m:. Nunca houve apresentação de orçamento desta alteração à Denunciante
nem houve qualquer acerto de preço, $catldo subet'atendido qtle o Sr. Guilherme trabalhava para o Sr. Neri,
da NCL Construções e suq remuneração deveria ser arcada pela empresa. Às obras acat)arara dão
ucécutadas com a NCL Construções por qtlestão orçamentária e insatisfação cona as alterações no pt'ojeto,
que não/oi reduzido na proporção proposta nem com a qualidade esperada. Àtualmente o Denunciado move
ação judicial contra a Detaunciante cobrando R$ 6. 000,00 (antes eram R$ 9. 000,00 cobrados por meio de
extorsão e ameaças) pelos serviços supostamente prestados, muito embora nada tenha sido contratado entre
as partes. O Denunciado apresentot{ os prqetos arqttitetõnicos de pavimento térreo, de pavimento superior
e de barrilete. Vai anexa à petição inicial do processo e procuração onde o Denunciado confessa autoria
dos referidos projetos. Êpossí'pet chocar a 'veracidade dos documentos atra'pés da assinatura digitalpresente
na ntargem direita dos documentos. Ettl meio ao processojudicial descobriu-se que o Denunciado não possui
regisb'o perante o CÁU, razão pela qual neta poderia oferecer quaisquer sewiços de arquitetura. O
denunciado ntlnca apreserttot{ salas credenciais ou compro'Pente de sua Íormctção prcáissiotlal. Aléns disso
não the seria autorizado proceder às alterações no projeto de outro pro$ssionat (art. 18 da Lei 5. 194/66).
Ê evidente o exercício ilegal de profissão. NãoÍosse isso, o Denunciado ainda infringiu preceitos éticos por
deixar de apresentar orçamento prévio, cobrar preço extorsivo, enter'pir no trabalho da arquiteta atltora do
prometo e apresentar. um prometo sem a respectiva .ART.

Os seguintes documentos foram juntados ao protocolo da denúncia:
[ . Procuração assinada pelo outorgante Sr. Gui]herme Me]]o Coe]ho (f].03);
2. Ação Judicial proposta pelo Sr. Guilherme Melão Coelho contra a Sra. Elenir Sirva de Campos (fls.

3. Pranchas dos projetos arquitetânicos, nos quais constam o nome do denunciado como responsável
pela elaboração do desenho (fls. 13 a 1 5);

4. Consulta.por e-mail feita pelo CAU/SC ao CREA/SC que informou que o interessado não possuía
registro profissional naquele Conselho profissional (fls. 17 a 19);

5. Cópias da página pessoal do Denunciado no Facebook na qual ele faz a referência a sua formação
como técnico em edificações;(f1. 21).

4 a 12)
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Na ação judicial proposta pelo Denunciado é relatado que as partes contrataram, verbalmente, a prestação de
serviços para confecção dos projetos hidrossanitário e arquitetõnico, ambos da residência da denunciante,
sendo que o denunciado se comprometeu a elaborar tais projetos, enquanto a denunciante deveria Ihe pagar
a importância de R$ 9.379,65 o equivalente a R$ 35,00 por m:. Argumenta que desde o começo da relação
entre as partes a denunciante tinha o conhecimento de que, caso não o contratasse com a NCL Construções,
o pagamento por seus serviços seria de sua integral responsabilidade, e é exposto que o denunciante exerce,
de forma liberal, a profissão de desenhista/projetista realizando projetos arquitetânicos, estruturais, elétricos,
telecomunicações, hidráulicos e prevenção contra incêndios, sendo seu trabalho verificado e assinado por
engenheiro(a) devidamente registrado no CREA/SC.

Em 6 de setembro de 2017, o agente de fiscalização emite Relatório de Fiscalização com o teor da denúncia
(fls. 23 e 24) e no dia 8 de setembro de 2017 é emitida a Notificação Preventiva com a seguinte descrição:

Infracão: Exercício Ilegal da Pro$ssão (PF). Artigo 7' da Lei 12.378/2010
CapitulaçãQda !WPação: Artigo 7' da Lei 12378/2010

Capitulação da Penalidade: l\cimo Vll do Artigo 35 da Resolução 22/2012"

Em 21 de setembro de 2017, a notificação é entregue no endereço do denunciado, contendo a informação
sobre o prazo de lO (dez) dias para manifestação.

Em 29 de setembro de 2017, o denunciado apresenta defesa, alegando que:

e O denunciado jamais amuou a profissão de arquiteto, exercendo a atividade de Técnico de Edificações,
atuando somente na condição de desenhista, em parceira com engenheiros;

e Suas atividades ocorrem mediante contato inicial com clientes, paira obter informações de como os
mesmos desejam a disposição de ambiente a serem construídos/reformados, a fim de converter tais
desejos em desenhos inerentes à procissão de Desenhista. Que depois tais desenhos são entregues. ãos
cuidados de um engenheiro, devidamente registrado perante o CREA, que confere, corrige e edita os
proJetos. desenhados pelo Denunciado, ficando, então, responsável pela realização da
construção/reforma pretendida pelo cliente;

e A denunciante estava ciente de que os serviços apenas se restringiam à elaboração de desenho, sendo
que uma engenheira faria a análise, assinatura e se responsabilizaria pelos projetos, e informa que essa
profissional foi, inclusive, apresentada à denunciante como sendo a Engenheira Responsável.

e O presente processo administrativo sda arquivado por já haver auto de inflação, em andamento, pelo
mesmo fato gerador, perante o CREA-SC, de modo a se evitar a provação de diferentes decisões
administrativas, contlitantes entre si, ou a dupla punição pelo mesmo fato gerador em acusação;

e A Notificação seja arquivada, com a consequente extinção do presente processo, uma vez que são
totalmente infundadas as alegações de que o denunciado haveria praticado exercício ilegal da profissão;

São anexados à defesa cópia do auto de infração emitido pelo CREA-SC e áudio de conversas entre as partes
denunciante e denunciado (fl.44 e 45).

Em 6 de novembro de 201 7, tendo em vista que a defesa do interessado não apresentou provas que refutaram
os fatos apurados, o auto de inflação é lavrado e encaminhado ao denunciado, juntamente com o boleto da
multa, no valor de R$ 1047,20 (correspondente a 2 vezes o valor da anuidade vigente).

Em 1 3 de novembro de 2017, o denunciado apresenta defesa, alegando que seus projetos são acompanhados
pela engenheira Silvia Varela, inscrita no CREA sob o n' 103129-5, e acusa a filha da denunciante, que é
estudante de arquitetura, pela elaboração dos projetos de arquitetura que foram desenhados por ele.

Em 1 8 de setembro de 201 8, a CEP-CAU/SC aprova o relatório e voto do relator e mantém o auto de infração
e a multa no valor de 2 vezes a anuidade vigente, levando em consideração o fato de que o denunciado
desempenhou atividades de arquitetura: e hão apresentou elementos que refutam os fatos apurados.
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Em 27 de setembro de 2018, o denunciado recebe a decisão da CEP CAU/SC e, em 18 de outubro de 2018,

interpõe recurso com os mesmos argumentos apresentados na defesa anterior, na fase de notificação. (fls. 88
a 94)

Em 17 de janeiro de 2019, o Plenário do CAU/SC aprecia o relatório e voto da relatora e mantém o auto de
infração e a multa. A conselheira relatora conclui que "é constatada a realização de atividades de arquitetura
e urbanismo, exercendo i]ega]mente a profissão de arquiteto e urbanista, sendo acobertado por profissional
da área, destacando que, no áudio anexo aos autos, esse acobertamento é evidenciado aos 16 min 02seg, no
qual o denunciado afirma que "pneu arquiteto que eu pago para assinar meu prometo", a filha da denunciante
expõe que "fez o prometo e outra pessoa assinou por ti" (1 8min31seg) sendo respondido "qual o problema?
(...) quer dizer que eu não posso então?" (18min38seg)

Em 31 de janeiro de 2019, o denunciado recebe a decisão do Plenário do CAU/SC e interpõe recurso ao
CAU/BR em 22 de fevereiro de 2019, alegando os mesmos fatos apresentados nas defesas e recursos
anteriores. (fls. 125 a 132). l

Em 25 de março de 2019, o recurso é enviado à Presidência do CAU/BR e em 29 de março de 2019 é
encaminhado à CEP-CAU/BR, para análise e instrução.

ANALISE

Considerando que o art. 7' da Lei n' 12.378/2010 dispõe: "Exerce í/ega/men/e a p/"(Ússão de argzJífero e
urbanista a pessoa $sica ou jurídica que realizar fitos ou prestar serviços, públicos ou privctdos, pri'cativos
dos pro$ssionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não realizando fitos privati'pos, se apresenta
como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbartisino sem
registro rio CA U" . .

Considerando o art. 33 da Resolução CAU/BR n' 22, de 4 de maio de 2012, que detemlina: " banda a
in#ração apurada constituir prova ou indício de violação da Lei de Contravenções Penais, o CÀU/UF
comunicará oÍato à autoridade competente, sem prejuízo da aplicabilidade das penalidades pre'Pistas nesta
Resolução:'

Considerando que foi comprovado que o denunciado realizou atividades de atribuição dos 'arquitetos e
urbanistas ao elaborar proJetos de arquitetura da edificação e, além disso, realizou alterações no prometo

arquitetõnico de autoria de uma proHt ssional habilitada, arquiteta e urbanista, sem o consentimento da mesma.

Considerando que, nos áudios contidos nos autos do processo, o denunciado se refere aos desenhos como
"meus proUetos" e declara que os proUetos seriam assinados, posteriormente, por uma engenheira civil,
caracterizando a prática de acobertamento profissional.

Considerando que o inciso Vll do art. 35 da Resolução CAU/BR n' 22/2012 define que a inflação de
exercício ilegal.de atividade fiscalizada pelo CAU por pessoa física não habilitada (leigo) está sujeito à multa
no valor de no mínimo de 2 (duas) vezes e no máximo de 5 (cinco) vezes o valor vigente da
anuidade.

Considerando que o art. 36 da Resolução CAU/BR n' 22/2012 estabelece que as multas serão aplicadas
proporcíonall-nente à gravidade da infração cometida, observados os seguintes critérios:

i- os aYttecedçntes da pessoa $sica ou jurídica autuada, quanto à condição de primar'iedade ou
de reincidência da inflação,
11 - a. situclção económica da pessoa $sica ou jurídica atttuada;

111 - a gravidade d(t itt.fiação;
IV- as canse(luências da infrttção, cottsiderando-se o dano ou prejuízo dela decorrente;
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lr a regularização da situação, com a consequente eliminação do fato gerador do auto de
tn#ação.

Considerando que a CEP-CAU/BR decidiu em 7 de junho de 20 19, por meio da Deliberação n' 041/2019,
acompanhar o relatório e voto do relator e recomendar ao Plenário do CAU/BR o agravamento da penalidade
com o aumento da multa para o patamar máximo de 5 anuidades vigentes, com base nos incisos 111 e IV do
art. 36 da Resolução CAU/BR n' 22/20 1 2.

Considerando que o art. 32 da Resolução CAI.J/BR n' 22/2012 estabelece: "JVe#z/zunia pena/idade será
aplicada sem que tenha sido assegurado, à pessoa$sica otl jurídica autuado, amplo direito de defesa" e que
o CAU/BR comunicou o denunciado em 30 de agosto de 2019 sobre o agravamento da multa e sobre o prazo
de 30 dias para manifestação.

Considerando que o denunciado encaminhou, em 27 de setembro de 2019: a manifestação por meio de seu
advogado, alegando em sua defesa qu$: "nâo sega maÜorada a pe/za/idade íznpos/a ao regar/"ente, em
atenção ao principio da " non r(;flormdtio in pejos" , sob pena de pronta aos princípios constitucionais do
de'podo processo Legal, da ampla defesa, do cona'aditório e da revisibilidade dcts decisões administrati'pas
sem apresentar fatos ou argumentos novos.

VOTO

Pelo presente relatório e voto fundamentado, recomendo:
a) NEGAR provimento ao recurso;

b) MANTER o Auto de Inflação e agravar a penalidade com aplicação da multa de 5 (cinco) vezes o
valor da anuidade vigente, nos termos da Resolução CAU/BR n' 22/2012;

cy Recomendar que o CAU/SC siga o disposto no art. 33 da Resolução CAU/BR n' 22/2012, ;as
orientações da Assessoria Jurídica do CAU/BR dispostas na Nota Jurídica n' l l-AJ-CAM-2015 e da
CEP-CAU/BR no Fluxograma dos Ritos da Fiscalização aprovado pela Deliberação n' 43/2015,
quanto aos procedimentos, após decisão transitado em julgado, da inflação de exercício ilegal;

d) Recomendar que o CAU/SC apure, com base na declaração feita pelo denunciado nos autos do
processo, do indício de infração por exercício i]ega] da profissão por pessoa física não habilitada, da
estudante, ütlha da denunciante; e

e) Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAI.J/SC) para as
devidas providências.

Brasí[ia - DF, 0] de novembro de 2019
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WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE

Conselheiro 17eàoi:aLReKator
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