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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EXERCICIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, 
REALIZADA NO DIA SETE DE JULHO DE DOIS MIL E QUINZE 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quinze, na sala de reunião da sede do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, situada na Avenida do 
Comércio , nº 25 , Edifício Concept Office, 3° andar, Vila Maria José, iniciou-se, em . 
segunda convocação, a Reunião Extraordinária da Comissão de Exercício 
Profissional , Ensino e Formação - CEPEF, com os seguintes pontos de pauta : a) 
análises de processos e auto de infração instaurados no CAU/GO e CREA/GO; b) 
relatório a fiscalização ; c) registro profissional definitivo ; d) planta popular sem RT; e) 
debate a respeito da resolução nº 51 e os trabalhos da fiscalização ; f) definição de 
palestrante para a próxima aula magna; e, g) propostas extrapauta . Estavam 
presentes o Conselheiro Estadual do CAU/GO John Mivaldo da Silveira 
(Coordenador da CEPEF) , o Conselheiro Estadual Titular Leônidas Albano dçi Silva 
Júnior, o Conselheiro Estadual Titular Garibaldi Rizzo de Castro Júnior, a Gerente 
Geral do CAU/GO Isabel Barêa Pastore, o Gerente de Fiscalização Rafael Alves 
Santana, o Assessor Jurídico Lucas Manoel Alves Ribeiro e o Assistente 
Administrativo João Antônio das Chagas Silva . Após aprovação da pauta, a Gerente 
Geral requereu que a ordem de discussão dos temas fosse invertido , no que foi 
atendida pelos demais presentes. Definição de palestrante para a próxima Aula 
Magna. A Gerente Geral informou que em razão da proximidade das · datas de 
realização das próximas edições da Aula Magna (27 e 28 de agosto) torna-se 
necessário definir nome para ministração. Lembrou que o tema da Aula , conforme 
definido pela Comissão anteriormente, será "Edifício". Sugeriu o profissional Carlos 
Eduardo Dias Comas, tendo em vista que a Universidade Federal de Goiás 
promoverá evento que contará com sua participação. O Conselheiro Leônidas 
Albano afirmou que, considerando a natureza do tema, seria melhor convidar 
profissionais atuantes no mercado que pudessem ressaltar aspectos mais práticos 
do assunto; sugeriu que fosse feito convites a profissionais de escritórios renomados 
como Biselli e Katchborian e Afia lo e Gasperini , · O Conselheiro John sugeriu que 
fossem convidados' profissionais conselheiros ou diretamente ligados ao Conselho, 
como Sérgio Roberto Parada e Gilberto Belleza. A Gerente Geral informou que 
entrará em contato com os escritórios e profissionais sugeridos e verificará a 
disponibilidade para a ministração das aulas. Resolução nº 51 e os trabalhos da 
fiscalização. A Gerente Geral e o Gerente de Fiscalização informaram os 
Conselheiros de que a Resolução nº 51 tem sido objeto de polêmica entre CREAs e 
CAU/BR e disputas no âmbito judicial. O Gerente de Fiscalização salientou a 
importância de se fixar posicionamentos no âmbito da Comissão que or-ientem . os 
trabalhos da fiscalização . Foram levadas denúncias que possuem como objeto I 
temas controverso? envolvendo a citada Resolução. Foram discutidos os seguintes 
aspectos quanto a aplicação da Resolução nº 51: a) profissionais não arquitetos 
analisando e aprovando projetos de arquitetura nas prefeituras (Denúncia nº 6018) e L 
prefeituras que aprovam projetos arquitetônicos desenvolvidos por engenheiros: a 
Gerente Geral informou que foram viados ofícios a todos os Municípios goianos 
dando ciência do teor e vigência da solução nº 51 ; os Conselheiros decidiram que 
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os trabalhos da fiscalização, nestes casos, devem ser inicialmente educativos (sem 
aplicação de penalidades); segundo os Conselheiros a campanha de 
conscientização junto aos Municípios deve ser intensificada, tendo em vista que, 
superado com êxito o diálogo com as prefeituras, os demais problemas decorrentes 
da aplicação da Resolução nº 51 ficariam superados; b) casos em que, durante 
fiscalização, é apresentada anotação de responsabilidade técnica referente a projeto 
de arquitetura (denúncia 5990): os Conselheiros decidiram que, nestes casos, a 
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autuação deve se dar em desfavor do responsável pelo empreendimento -
proprietário - · e não do profissional dá engenharia ; o Conselheiro Coordenador 
afirmou que o CAU/GO deve se valer da relação relativamente positiva que possui 
com o CREA/GO e buscar um entendimento maior a respeito da vigência e 
aplicação da Resolução nº 51 , sem deixar de desenvolver a ação de fiscalização . A 
Gerente Geral informou que estão sendo empreendidos esforços neste sentindo, 
havendo, inclusive, reuniões já agendadas com este propósito ; c) pessoa jurídica 
que exerce, de maneira preponderante, atividades privativas de arquiteto, atividades 
compartilhadas com outras profissões e atividades privativas de outras profissões, 
com registro em outro Cons~lho de Fiscalização, porém , sem registro no CAU : os 
Conselheiros decidiram que, como a necessidade de registro se dá em função da 
atividade preponderantemente desenvolvida, é necessário o registro no CAU/GO, 
nos termos do artigo 1 º, inciso li da Resolução nº 28 do CAU/BR; d) condomínios 
que, muito embora realizem análise de projetos arquitetônicos, não possuem registro 
no· CAU/GO: os Conselheiros tomaram ciência das decisões tomadas pelo Plenário 
do CAU/BR, em sua atividade recursai , quando da análise de processos de auto de 
infração instaurado pelo CAU/GO, os quais tiveram o auto cancelado e a 
determinação de arquivamento; as decisões se fundamentaram no fato de que as 
atividades preponderantemente desenvolvidas pelos condomínios não consistem na 
análise de projetos arquitetônicos, mas sim na própria administração condominial ; os 
Conselheiros decidiram que, nestes casos, deve-se seguir a recomendação do 
CAU/BR, sendo desnecessária a cobrança de registro , porém , os condomínios 
devem ser oficiados, dando ciência da necessidade de manter responsável técnico 
para a realização de tais análises; e) denúncias de profissionais da engenharia que 
exercem atividades privativas de arquiteto: não cabe autuação em desfavor do 
engenheiro, é necessário esperar o deslinde dos diálogos que o CAU/GO 
empreenderá com o CREA/GO. O Conselheiro Leônidas afirmou que o tema da 
aplicação e vigência da Resolução nº 51 deve ser também tratado pela via judicial. 
Segundo a Gerente Geral o assunto será debatido em reunião agendada com o 
Ministério Público . A Comissão decidiu que qualquer ação de natureza judicial deve 
ser precedida de debate em Plenário. O Conselheiro John sugeriu que a questão 
fosse levada para debate no Colégio de Presidentes no sentido de se estabelecer 
uma pauta mínima de critérios e diretrizes de fiscalização. Planta popular sem RT. 
A Gerente Geral informou que o tema encontra-se superado com o advento da 
possibilidade de realização de RRT mínimo, modalidade prevista no inciso Ili 
(alíneas "a" e "b"), do art. 8º, da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR: "RRT Mínimo: 
quando constituir-se de atividades técnicas referentes a: a) edificação destinada 
ao uso residencial unifamiliar com área de construção total de até 70 m2 (setenta j

1 

metros quadrados) ; b) atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo vinculadas à 
produção habitacional que se enqua m na Lei nº 11 .124, de 16 de junho de 
2005, ou na Lei nº 11 .888 , de 24 de deze bro de 2008 , desde que vinculadas ao 
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mesmo endereço do lote ou do conjunto habitacional. . Registro Profissional 
Definitivo. Os Conselheiros analisaram QS pedidos de registro definitivo dos 
seguintes profissionais : Sérgio Gabriel Rodrigues de Lima , Lais Aparecida Pereira , 
Adernar Rodrigues de Faria , Julieta Rossi Silva Rodrigues, Beatriz Miranda 
Machado, Paulo Vitor Araújo Jaime, Carina Soares de Sousa , Rafael Mentone de 
Britto Siqueira, Bruna Renata Candido da Mata , Muriell Pereira Carlos e Renata 
Alves de Paula Cunha ; decidiram pela homologação· dos pedidos formulados e 
determinaram que os autos fossem remetidos à Gerência Técnica para a realização 
dos registros conforme requerido. Análise de processos. Autos de infração 
instaurados no âmbito do CREA/GO. Foram analisados sete processos de autos 
de infração instaurados no âmbito do CREA/GO. Os Conselheiros decidiram pelo 
arquivamento em razão da prescrição nos seguintes processos: 105071/201 O 

, 105068/201 O  
·, 105069/201 O , 108560/201 O  

, 105070/201 O , 
12074/2011 , 3389/2011 . 
Autos de infração instaurados no âmbito do CAU/GO. foram analisados seis 
processos de auto de infração instaurados no CAU/GO. Os Conselheiros decidiram 
pelo cancelamento do auto de infração e arquivamento do processo nos autos nº 
1000014936/2011  , 1000017225/2015   

, 1000012221 /2014 , 1000015734/2015  
, 1000015588/2015 . Os Conselheiros 

decidiram pela manutenção do auto de infração no processo nº 1000014527/2014 
. Denúncias. Considerando os 

posicionamentos firmados quando dos debates respeitantes ao tema da Resolução 
nº 51 , os Conselheiros decidiram pelo arquivamento das denúncias nº 5840 

, 5770 , 5135 , 
5990  e 6018 . Os Conselheiros 
apreciaram a denúncia nº 5873 , que trata de leigo exercendo atividade privativa de 
arquiteto; decidiram pelo arquivamento do .processo, tendo em vista que terá 
prosseguimento em procedimento fiscalizatório próprio. A ata deverá ser anexada 
nos processos procedendo-se, em seguida , com o arquivamento dos mesmos. 
Processos levados para ciência. Os Conselheiros tomaram ciência das decisões 
do Plenário do CAU/BR tomada nos autos nº 100007903/2014 e 174871/2014, as 
quais determinaram o cancelamento do auto de infração e o consequente 
arquivamento dos processos. Tomaram ciência, ainda, do arquivamento do processo 
nº 14677/2014, arquivado em razão de decisão judicial tomada nos autos de 
Mandado de Segurança impetrado pela autuada . Os Conselheiros requereram que a 
cópia da decisão judicial fosse juntada no processo. Propostas extrapauta. 
Solicitação. Solicitação da profissional  (Protocolo nº 
278047/2015) . Consta que quando da realização do registro da empresa Ambiental 
Construtora e Incorporadora Ltda - aos 23/05/2013, o servidor responsável não 
vinculou a requerente como responsável técnico por cargo/função pela empresa. Em 
razão disso, o registro da pessoa jurídica , desde então, seria inválido. Considerando 
a invalidade do registro , requer que não sejam cobradas as anuidades desde a data 
de efetivação do procedimento até a presente. O registro da empresa foi finalizadp 
·no mês de maio do presente ano, com servância dos procedimentos necessários. 
Analisando os documentos juntados e s argument9s amealhados pela requerente , 
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145 os Conselheiros decidiram que a cobrança das anuidades é devida . O que 
146 determina a obrigatoriedade do registro e o que constitui fato gerador da obrigação 
147 de recolhimento do tributo é a atividade privativa de arquiteto, sendo certo que a não 
148 observância de uma formalidade burocrática não tem o condão de afastar o dever de 
149 pagamento de anuidades - artigo 1°, inciso I da Resolução nº 28 do 'CAU/BR. Os 
150 Conselheiros determinaram que a requerente seja notificada da · decisão. 
151 Assessoria de Apoio ao Colegiado. A Gerente Geral informou aos Conselheiros 
152 que o Assessor Jurídico Lucas Manoel ficará responsável pela assessoria da 
153 CEPEF. É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu , João Antônio das Chagas 
154 Silva , secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada 
155 conforme, será assinada por mim, pelo Conselheiro Coordenador John Mivaldo da 
156 Silveira , o Conselheiro Estadual Titular Garibaldi Rizzo de Castro Júnior, o 
157 Conselheiro Estadual Titular Leônidas Albano da Silva Júnior, a Gerente Geral do 
158 CAU/GO Isabel Barêa Pastore, o Gerente de Fiscalização Rafael Alves Santana e o 
159 Assessor Jt,1rídico Lucas Manoel Ribeiro da Silva . Goiâr:iia , aos sete de julho de dois 
160 mil e quinze. 
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