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ALTERAGAO DA RESOLUgA0 49 QUANTO AS EXIG:
RECnROCIDADE NA LEGISLAGAO DO PALS DE ORIG
REALIZAGAO DE SOCIEDADE PERSONmlCADA COM PESSOA
JURIDICA ESTRANGEIRA

ASSUNTO

nELmKKAGAO N ' o08/2019 CRI CAU/BR

A COMISSAO DE RELAQOES INTERNACIONAIS -- CRl-CAU/BR, reunida ordnariamente em
Brasilia-DF, na Side do CAU/BR, no dia 13 de margo de 2019, no uso das compqt6ncias que Ihe
conferem os arts. 106 e 107 do Regimento Inferno do CAI.J/BR, apes anflise do assunto fm epigrafe, e

Considerando Acordo Marco de Cooperagao entry o Governo brasileiro e a Orgzhizagao para a
Cooperagao e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE)", assinado pelo Brasil em 201 5, coin o objetivo de
aprofundar e sistematizar o relacionamento com a OCDE;

Considerando que o governo brasileiro solicitou, em maio de 2017, a adesio do Pals tbs "C6digos de
Liberalizagao de Movimento de Capital e de Operag6es Correntes Intangfveis d# OCDE", que
signinicaria o reconhecimento international dos esforgos recentes do governo brasileiro qe promover um
ambiente aberto, estfvel e atraente para investimentos estrangeiros, assim pemiitiri# a empresas e
profissionais brasileiros acesso ao mercados dos parses dos C6digos em condig6es iguai# a concorrentes

de outros aderentes, em decorr6ncia de um dos princfpios centrais do acordo, o da "nao-qiscriminagao";

Considerando que o Brasil assinou, em maio de 2018, contrato para iniciar o processo cjEiciai de ades5o
aos C6digos de Liberalizagao, para o qual leis ou normas que seguem o principio da rqciprocidade, ao
imporem resUigao a residentes de um pals que discrimina residences brasileiros sem esqender o mesmo
tipo de restrigao a outros parses, ferem o principio da "nao-discriminagao" e nio podem jer oUetos de
reservas dos aderentes, devendo, portanto, ser alteradas;

Considerando a Resolugao CAU/BR n ' 49, de 7 de junho de 2013, que disp6e qf)bre o registry
temporgrio e a baixa de registro de pessoa jurfdica estrangeira nos Conselhos dql Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), mediante constituiga(H de sociedade

personificada com pessoa juridica brasileira, e da outras provid6ncias;

Considerando o $ 3 do Art. I ' da supracitada resolugao, que determina que a "socfeda4e persona?cczda
somente poderd ser realizada em associagao com pessoa juridica estrangeira em }iujos parses de
)rigem a legislaQao vicente admitir o mesmo tips de associagao com pessoas juridical \rasileiras para
atuarem naqueles parses na atividade de Arquitetura e Urbanism(f' \

Considerando que o Comity de Investimentos da OCDE recomendou que o go'#erno brasileiro
procurasse possiveis solug6es para a exig6ncia de reciprocidade na provisao de servigos Pe arquitetura e
urbanismo, com o ol8etivo de adequar o arcabougo legal dom6stico is obrigag6es dos Cqdigos;

Considerando que os parses que aderem aos C6digos assumem a obrigagao de eliljFinar, de forma
progressiva e unilateral, restrig6es estabelecidas peta legislagao ou prfticas dom6sticas que discriminem
entry residentes e nio-residentes nas haas cobertas pelos C6digos, a saber, realizagao dejinvestimentos
estrangeiros diretos, movimentagao de capital e prestagao de servigos;

Considerando que, como medida de transpar6ncia e em reconhecimento das peculiaridaj#es de cada pars

no que se refers a capacidade de promover processor de liberalizagao, os membros dos IC6digos podem \
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apor reservas, no momento de sua adesao, que reflitam aspectos da legislagao incombativeis com as

obrigag6es dos C6digos ou justificados por quest6es de seguranga nacional ou sa6de pi3tjfica;

Considerando que, em resposta ao GAD n ' 0021400, de 18 de fevereiro de 2019, a equine do Centro de
Servigos Compartilhados informou a Comissgo de Relag6es Internacionais sobre o regi#tro de apenas 3
(tr6s) sociedades personificadas entry pessoas juridical brasileiras e estrangeiras hto Sistema de
Informagao e Comunicagao do CAU (SICCAU);

Considerando a proposta de alteragao do $3' do Art. I ' da Resolugao CAU/BR n ' 49, de l7 de junho de
201 3, apresentada pda Divisio de Negociagao e Servigos do ltamaraty, no sentido de diljpensar a
exig6ncia de reciprocidade imposta peso dispositivo para pessoas juHdicas estrangeiras cHo pals de
origem deja aderente aos C6digos de Liberalizagao de Movimento de Capital e Operag6qj; Correntes
Intangiveis da Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE);

Considerando que a Comissgo de Relag6es Internacionais se manifesta, a principio, fblvoravelmente a
essa alterag:io, mas nio tem compet6ncia para deliberar especificamente sabre a mat6ri4, nio possuindo

subsfdios t6cnicos para analisar amplamente os possfveis impactos desta abertura de mercado;

Considerando que compete a Comissgo de Exercicio ProHlssional (CEP) apreciar e deliberar sabre
requerimentos de registro temporgrio de pessoas juridical estrangeiras sem side to Brasil, para
homologagao do Plengrio do CAU/BR; assim como propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos
a amos jf normatizados peso CAU/BR references a registro de pessoas juHdicas;

Considerando a Resolugao n ' 104, de 26 de junho de 2015, que disp6e sabre os prodedimentos para
aprovagao dos atom administrativos do tipo resolugao, deliberagao e proposta, de compqf6ncia do CAU,
e da outras provid&ncias;

DELIBERA

I Encaminhar a Comics:io de Exercicio ProHissional, comissgo competente para a mdt6ria, minuta de
proJeto de Resolugao alterando o Art. I ' da Resolugao CAU/BR 49/2013, nos termoql propostos pelo
ltamaraty, para anflise e encaminhamentos nos termos da Resolugao n ' 104, de 26 de juqho de 2015;

2 Recomendar o encaminhamento do texto para consulta publica, em consonfncia coal os padr6es de
transpar&ncia e comunicagao da OCDE.

Brasilia -- DF, 1 3 de m4€o. 2019.
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Coordenador
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