
 
 
 
 
 

 

Processo n° 1000025402/2015 
Assunto: Julgamento de processo. 
 
 
 
À Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas - CAU/AL, 
Srs. Conselheiros 
 
 
 

Como RELATOR do referido processo, exponho os fatos a seguir: 
 
O(a) interessado(a) é o(a) arquiteto(a) e urbanista ROBERTO COSTA 

FARIAS, cujo processo foi gerado através do ato fiscalizatório do fiscal Pedro 
Dantas por falta da emissão do RRT pelo profissional das atividades realizadas. 

 
Considerando o relatório do setor de fiscalização, temos: 

 
1. O interessado entrou com recurso à Plenária do CAU/AL tempestivamente 

após ciência da decisão da Comissão de Exercício Profissional – CEP, 
conforme aduz o parágrafo 1º do artigo 20 da Resolução nº 22 do CAU/BR: 

 
Art. 20. A pessoa física ou jurídica autuada será comunicada do 
resultado do julgamento da comissão através de correspondência 
acompanhada de cópia da decisão proferida. 
§ 1° Da decisão a que se refere o caput deste artigo a pessoa 
física ou jurídica autuada poderá interpor recurso, que terá efeito 
suspensivo, ao Plenário do CAU/UF, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do 
recebimento da comunicação. 

 
2. Profissional exercendo atividade de arquitetura urbanismo sem efetuar o 

devido RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, segundo a Lei 
Federal 12.378 de 2010:  

 
Art. 18. Constituem infrações disciplinares, além de outras 
definidas pelo Código de Ética e Disciplina: 
(...) 
XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando 
for obrigatório; 
(...) 

 
3. Destaca-se o disposto no artigo 5º da Resolução 91 do CAU/BR combinado 

com o artigo 47 da Lei 12.378/2010: 
 

Resolução 91, CAU/BR – Art. 5° Em conformidade com o que 
dispõe o art. 47 da Lei n° 12.378, de 2010, as providências 
relativas ao RRT são da responsabilidade do arquiteto e 
urbanista ou da pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo, esta 



 
 
 
 
 

 

por intermédio de seu responsável técnico perante o CAU. 
 
Lei 12.378/2010 – Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional 
ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu 
profissional habilitado legalmente no CAU. 

 
4. Citação da multa estipulada para a infração disciplinar constatada, através 

de Relatório de Fiscalização e documentações anexadas ao processo, 
conforme Art. 35 da Resolução 22 do CAU, que segue: 

 
Art. 35. As infrações ao exercício da profissão de Arquitetura e 
Urbanismo nos termos definidos nesta Resolução serão punidas 
com multas, respeitados os seguintes limites: 
(...) 
IV - Arquiteto e urbanista com registro no CAU regular exercendo 
atividade fiscalizada sem ter feito o devido RRT; 
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: 300% (trezentos por cento) do valor vigente da 
taxa do RRT; 
(...) 

 
Considerando os dispositivos citados e o que segue: 

 
Após receber a comunicação da decisão da CEP, o profissional 

protocolizou recurso à Plenária do CAU/AL alegando que por conta de alguns 
contratempos e discordâncias com a organização do evento, o profissional não 
reconhece como de sua autoria o projeto executado, mesmo que tenha sido 
configurado como o autor nas publicações oficiais do evento.  

 
O profissional alega que o projeto concebido por ele não foi o executado. 

Fato que pode ser comprovado através dos croquis apresentados e as fotos do 
projeto concluído. Ademais, foi requerida a exclusão da RRT referente a obra 
citada. 

 
Diante do exposto e da devida comprovação das alegações, meu VOTO é pelo 

ARQUIVAMENTO do processo com o CANCELAMENTO DA MULTA aplicada. 
 

Finalizando meu relato, encaminho o mesmo a esta Plenária para que 
seja votada a decisão acerca deste processo. 
 

Sem mais para o momento. 
 
 

Maceió/AL,          de Fevereiro de 2017. 
 
 

__________________________________ 
Daniel Lemos 

Conselheiro Relator 


