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PROCESSO Solicitação 170832 

INTERESSADO Pessoa jurídica solicitante de registro 

ASSUNTO Avaliação de objetivos sociais de pessoa jurídica  

  

DELIBERAÇÃO Nº 77/2021 – CEP-CAU/SC 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP – CAU/SC, reunida ordinariamente, 
de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 12 de março de 2021, no uso 
das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SC, 
após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando que o inciso V do art. 34 da Lei 12.378/2010 estabelece que compete aos CAUs 
“realizar as inscrições [...] de profissionais e pessoas jurídicas habilitadas, na forma desta Lei, para 
exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado”;  

Considerando que o art. 7º da Lei 12.378/2010 estabelece que “Exerce ilegalmente a profissão 
de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 
privados, privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não realizando 
atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de 
arquitetura e urbanismo sem registro no CAU” (grifo nosso); 

Considerando o art. 1º da Resolução nº 28 do CAU/BR: 
“Art. 1° Em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
ficam obrigadas ao registro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal (CAU/UF): 
I – as pessoas jurídicas que tenham por objetivo social o exercício de atividades 
profissionais privativas de arquitetos e urbanistas; 
II – as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades 
privativas de arquitetos e urbanistas cumulativamente com atividades em outras áreas 
profissionais não vinculadas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
III – as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de 
atividades de arquitetos e urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais, 
cujo responsável técnico seja arquiteto e urbanista. 
§ 1° O requerimento de registro de pessoa jurídica no CAU/UF somente será 
deferido se os objetivos sociais da mesma forem compatíveis com as atividades, 
atribuições e campos de atuação profissional da Arquitetura e Urbanismo. 
[...]”; 
 

Considerando a solicitação de registro no CAU nº 170832, de pessoa jurídica com o seguinte 
objeto social “instalação de máquinas e equipamentos industriais; representantes comerciais e 
agentes do comércio de mercadorias; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso agropecuário, partes e peças; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de 
materiais de construção”; 

 
Considerando esclarecimento prestado pela pessoa jurídica solicitante:  
“Nossa empresa [...] atua no segmento de equipamentos e obras de avicultura e suinocultura. Ou seja, 
necessitamos de um profissional habilitado para desenvolver projetos e fiscalizar as obras dos aviários, 
desde o memorial, projeto, acompanhamento das construções e instalações prediais. 
Quanto às atividades da empresa, somos representantes de equipamentos e para avicultura e 
suinocultura. As construções serão feitas de forma terceirizada, porém a compatibilidade de projetos e 
serviços é de responsabilidade de nossa empresa. 
A solicitação de um profissional habilitado se faz urgente e imprescindível neste momento para a nossa 
empresa”; 
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Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC. 

DELIBERA:  

1 - Considerar que a pessoa jurídica requerente da solicitação de registro nº 170832 deve 
incluir em seus objetivos sociais atividade de arquitetura e urbanismo para cumprir o requisito 
para registro no CAU: ter objetivo social compatível com as atividades, atribuições e campos 
de atuação profissional; e ter Arquiteto e Urbanista responsável técnico pela pessoa jurídica. 
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 

Florianópolis, 29 de outubro de 2021. 
 

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador (a) Eliane De Queiroz Gomes Castro X    

Membro Titular Dalana Matos Vianna    X 

Membro Suplente José Alberto Gebara X    

Membro Suplente Silvana Maria Hall X    

Membro Suplente Juliana Dreher de Andrade    X 

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 10ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 29/10/2021 
 
Matéria em votação: Avaliação de objetivos sociais de pessoa jurídica 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (02) Total (05) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretário da Reunião: Juliana Donato 
Tacini -  Assistente Administrativo 

Condutor da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro - Coordenadora 
 

 


