
  

 

ITEM DE PAUTA 6.6 

INTERESSADO APR Construtora e Consult. 

ASSUNTO Aprecia o recurso no Auto de Infração – nº 1000017750/2015. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DO CAU/MG – DPOMG Nº 0104.6.6/2020 

 
Aprecia o recurso ao Auto de Infração nº 
1000017750/2015. 

O PLENÁRIO do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS – CAU/MG, 
reunido, ordinariamente, no dia 27 de julho de 2020, por videoconferência, no exercício das 
competências e prerrogativas que tratam o art. 29 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação 
Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018 e homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 
DPABR Nº 0087-11/2019, após análise do assunto em epígrafe, e, ainda: 
 
Considerando o inciso LXV do art. 29 do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete ao 
Plenário do CAU/MG apreciar e deliberar sobre julgamento, em segunda instância, de processos de 
fiscalização do exercício profissional, na forma dos atos normativos do CAU/BR; 
 
Considerando o Auto de Infração nº 1000017750/2015, lavrado em desfavor de APR Construtora e 
Consult., com infração capitulada no artigo 7º da Lei 12.378/2010 e penalidade inciso X do artigo 35 
da Resolução do CAU/BR Nº 22/2012; 
 
Considerando que compete especificamente à Comissão de Exercício Profissional do CAU/MG – 
CEP deliberar sobre os processos administrativos de auto de infração; 
 
Considerando que a Comissão de Exercício Profissional do CAU/MG – CEP, decidiu pela 
manutenção da autuação e aplicou a penalidade de multa de 8,0 (oito inteiros) vezes o valor da 
anuidade; 
 
Considerando a interposição de recurso pela parte interessada; 
 
Considerando a nomeação da Conselheira Marília Palhares Machado para apresentar relatório e 
voto; 
 
Considerando, assim, o seu relatório e voto inicial de que, tendo em vista a inexistência da empresa 
há 542 dias, não haveria meios de executar o auto de infração, votou pelo arquivamento do processo; 
 
Considerando as discussões empreendidas nesta oportunidade, ressaltando-se o art. 16, § 2°, da 
Resolução n° 22, de 4 de maio de 2012, que dispõe que depois de lavrado o auto de infração a 
regularização da situação não exime a pessoa física ou jurídica das cominações legais; 
 
Considerando que, após a lavratura do auto de infração nenhuma nulidade, restou verificada; 
 
Considerando, ainda, a possibilidade de redução da multa aplicada, tendo em vista os critérios 
previstos no art. 36 da Resolução n° 22, de 4 de maio de 2012; e 
 
Considerando, por fim, a alteração do relatório e voto relatório da Conselheira Relatora para manter a 
autuação e reduzir a penalidade de multa para 5,0 (cinco) vezes o valor da anuidade. 
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DPOMG Nº 0104.6.6/2020 
DELIBEROU: 
 
1. Aprovar o relatório e voto da Conselheira Relatora pela manutenção da autuação e redução da 
penalidade de multa para 5,0 (cinco) vezes o valor da anuidade; 
  
2. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 
 
Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
 
Aprovada com 10 (dez) votos favoráveis dos Conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Cecília Maria 
Rabelo Geraldo, Cecília Fraga de Moraes Galvani, Iracema Generoso de Abreu Bhering, Ítalo Itamar 
Caixeiro Stephan, Karla Cristina de Freitas J. Abrahão, Maria Edwirges Sobreira Leal, Marília 
Palhares Machado, Patrícia Martins Jacobina Rabelo e Rosilene Guedes Souza; 00 (zero) votos 
contrários; 00 (zero) abstenções; 07 (sete) ausências dos Conselheiros Ariel Luís Lazzarin, 
Cláudio de Melo Rocha, Douglas Paiva Costa e Silva, Fábio Almeida Vieira, Gustavo Rocha Ribeiro, 
Luciana Fonseca Canan e Márcia Andrade Schaun Reis. 
 
 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020. 
 
 

Arquiteto e Urbanista Paulo Henrique Silva de Souza  
Vice-Presidente do CAU/MG 

  



  

 

104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
 

Folha de Votação 
 

 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim  (a 
favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 
Ausência na 

reunião 

 PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA 
VICE-

PRESIDENTE 
     

1 ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA TITULAR x     

2 ARIEL LUIS LAZZARIN TITULAR    x  

3 CECILIA FRAGA DE MORAES GALVANI TITULAR x     

4 CECILIA MARIA RABELO GERALDO TITULAR x     

5 CLAUDIO DE MELO ROCHA TITULAR     x 

6 DOUGLAS PAIVA COSTA E SILVA  TITULAR AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

7 FABIO ALMEIDA VIEIRA TITULAR    x  

8 GUSTAVO ROCHA RIBEIRO SUPLENTE AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

9 IRACEMA GENEROSO DE ABREU BHERING TITULAR x     

10 ITALO ITAMAR CAIXEIRO STEPHAN TITULAR x     

11 KARLA CRISTINA DE FREITAS J.ABRAHAO SUPLENTE x     

12 LUCIANA FONSECA CANAN TITULAR    x  

13 MARCIA ANDRADE SCHAUN REIS TITULAR AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

14 MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL TITULAR x     

15 MARILIA PALHARES MACHADO TITULAR x     

16 PATRICIA MARTINS JACOBINA RABELO TITULAR x     

17 ROSILENE GUEDES SOUZA TITULAR x     

        

 

Histórico da votação:  

 

Reunião: 104ª Sessão Plenária Ordinária                                                                    Data: 27/07/2020 

 

Matéria em votação: 6.6. Proposta de Deliberação Plenária que aprecia e decide sobre o recurso no auto de infração nº 

1000017750. Protocolo SICCAU nº 801511/2019. Interessado: APR Construtora e Consult. Conselheira Relatora: Marília 

Palhares Machado. Origem: CEP; 

 

Resultado da votação: Sim (10)   Não (00)   Abstenção (00)   Ausências (07)   Total  (17) 

  

Ocorrências:   ......................................................................................................................................... 

 

Secretária da Sessão: Marina Figueiredo Lima 

 

Presidente da Sessão: Paulo Henrique Silva de Souza 

 

  



  

 

 

ANÁLISE DE RECURSO AO PLENÁRIO DO CAU/MG 

 

Nº PROCESSO 1000017750 / 2015 

AUTUADO APR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME  

ASSUNTO RELATÓRIO E VOTO DE CONSELHEIRO RELATOR  

RELATOR Marília Palhares Machado 

 

HISTÓRICO 

Trata-se de julgamento de recurso ao plenário de processo referente a emissão de Auto de Infração 

lavrado em desfavor da empresa APR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME, CNPJ nº 

12.492.621/0001-19, com infração capitulada no artigo 7º da Lei 12.378/2010 e penalidade inciso X do 

artigo 35 da Resolução CAU/BR Nº 22/2012, referente à ausência de Registro de Pessoa jurídica 

exercendo atividade privativa de arquitetos e urbanistas. 

Em 26/03/2015 – Foi verificado, junto à Receita Federal do Brasil, por meio do Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ), que a empresa APR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME, inscrita sob o nº 

12.492.621/0001-19, apresenta-se como prestadora de serviços de arquitetura e que a mesma não possui 

registro em conselho profissional competente; 

Em 26/03/2015 – Foi lavrada a Notificação Preventiva; 

Em 07/04/2015 – A Notificação Preventiva foi recebida pelo autuado;  

Em 17/04/2015 – O autuado faz contato com o agente de fiscalização que esclarece o mesmo sobre os 

procedimentos de regularização e os prazos processuais; 

Em 20/07/2015 – Foi lavrado Auto de Infração;  

Em 07/05/2018 – O Auto de Infração foi recebido pelo autuado;  

Em 07/05/2018 – O autuado faz contato com a agente de fiscalização que esclarece o mesmo sobre os 

procedimentos de defesa e os prazos processuais;  

Em 17/05/2018 – O administrado apresenta defesa tempestivamente, anexando documento do cadastro 

nacional de pessoa jurídica de 16/05/2018 onde consta o pedido de baixa da empresa e a informação de 

que a análise e o deferimento do pedido seriam decididos pela junta comercial do Estado de Minas Gerais;  

Em 14/01/2019 – Foi apensada a Certidão de Não Regularização da situação infracional tendo sido 

consultado o cadastro nacional de pessoa jurídica onde ainda constava a irregularidade e a indicação de 

que a empresa se encontrava ativa;  

Em 19/02/2019 – CEP nomeia conselheiro relator para o processo;  



  

 

Em 15/10/ 2019 – relator da CEP vota pela manutenção do Auto de Infração nº 1000017750, e por aplicar 

multa de 8 (oito) vezes o valor de anuidade do CAU /MG. Nesta mesma data, os conselheiros da CEP em 

votação, acompanham o relator.  

Em 16/03/2020 - Deliberação da CEP a respeito do recurso do autuado lhe é enviado. 

Em 31/03/2020 – o autuado recebe a Deliberação da CEP.  

Em 19/05/2020 – o autuado encaminha tempestivamente recurso ao plenário do CAU e anexa o Distrato 

Social de sua empresa - que encerrou todas as suas atividades em 24/01/2019 - , Certidão de Baixa de 

Inscrição no CNPJ – documento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica informa que em 2801/2019 a 

empresa foi baixada por liquidação voluntária  coma respectiva Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ - , 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo 

Ministério da Fazenda, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Justiça do Trabalho, 

Certidão Negativa de Débitos Tributários Estadual emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas 

Gerais, e Certidão de Baixa de Inscrição Municipal emitida pela Secretaria Municipal de Finanças da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências; 

Resolução nº 22 do CAU/BR, de 04 de maio de 2012, que dispõe sobre a fiscalização do exercício 

profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de 

processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências; 

Resolução CAU/BR n° 28, de 6 de julho de 2012 – Dispõe sobre registro e sobre a alteração e a baixa de 

registro de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

estados e do Distrito federal e dá outras providências. 

Portarias Normativas Nos 03/2020, 04/2020, 05/2020 e 06/2020 do CAU/MG que tratam da suspensão 

dos prazos processuais de procedimentos administrativos em curso no âmbito do CAU/MG. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

A fiscalização do CAU/MG diligentemente percebeu a irregularidade da situação da empresa frente ao CAU 

em 26/03/2015, emitindo notificação na mesma data. A empresa recebeu a notificação dentro dos prazos 

da ECT. No entanto, a empresa não se registrou no CAU como determina a legislação. Em 20/07/2015 o 

respectivo auto de infração foi lavrado, mas somente em 07/05/2018, ou seja, passados 2 anos, 9 meses 

e 17 dias ele foi recebido pela empresa. Esta recorreu à CEP 10 dias após o recebimento do Auto de 

infração, informando estar em processo de liquidação voluntária e sobre sua dificuldade financeira para 

pagamento da multa estipulada. Seu recurso somente foi julgado em 15/10/ 2019, quando a empresa já 

fora liquidada, como comprova consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (vide print screen 

abaixo). A data de liquidação é 28/01/2019. 

A empresa enviou junto ao seu recurso ao plenário documentação que demonstra sua atual situação de 

inexistência, inclusive Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais.  



  

 

 

RELATÓRIO 

Após análise do processo, concluiu-se que não existe pessoa jurídica na presente data. 

Considerando, contudo, o art. 16, § 2°, da Resolução n° 22, de 4 de maio de 2012, que dispõe que depois de 

lavrado o auto de infração a regularização da situação não exime a pessoa física ou jurídica das 

cominações legais. 

Considerando que após a lavratura do auto de infração nenhuma nulidade restou verificada. 



  

 

Considerando, ainda, a possibilidade de redução da multa aplicada, tendo em vista os critérios previstos 

no art. 36 da Resolução n° 22, de 4 de maio de 2012. 

 

VOTO 

Do exposto, voto pela manutenção da autuação e redução da penalidade de multa para 5,0 (cinco) vezes o 

valor da anuidade.  

  

Belo Horizonte/MG, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

Conselheira Marília Palhares Machado 

Arquiteto e Urbanista 

 

 
 
 


