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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL  

 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO 

GRANDE DO SUL, CAU/RS, autarquia federal, criada pela Lei 

nº 12.378/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 14.840.270/0001-15, 

com sede na Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, CEP: 

90.430-090, Porto Alegre/RS, vem, respeitosamente, por seus 

procuradores signatários, à presença de Vossa Excelência 

propor, 

 

AÇÃO ORDINÁRIA com PEDIDO DE LIMINAR em 

TUTELA DE URGÊNCIA 

 

contra o O CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  

DO  BRASIL  (CAU/BR), autarquia federal de fiscalização do 

exercício profissional, instituída pela Lei nº 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o nº 14.702.767/0001-

77,com sede no SCS, Quadra 2, Bloco “C”, Lote 22, Edifício 

Serra Dourada, Salas 401/409, em Brasília, Distrito   Federal,   

CEP   70300-902, pelas razões que seguem: 

 

 

I. DOS FATOS. 
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Desde o dia 7 de setembro, devido à ineficiência do réu na 

solução de problemas, os profissionais arquitetos e urbanistas estão tendo obstáculos 

ao exercício da profissão. Explica-se. 

É requisito legal e inerente ao exercício da arquitetura e 

urbanismo a emissão do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Desde o ano 

de 2012, a emissão de tal documento se dá única e exclusivamente online, através do 

Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), software que faz parte do 

Centro de Serviços Compartilhados criado pelo ora réu. 

Tal sistema, como se verá adiante, apesar de financiado 

parcialmente pelo ora autor, tem sua gestão e manutenção concentrada nas mãos do 

requerido. É dizer: o mau funcionamento da ferramenta se dá por responsabilidade 

exclusiva do CAU/BR, ora demandado. 

Ocorre, conforme se demonstrará adiante, que desde o dia 7 de 

setembro tal sistema se encontra instável, afetando tanto o cotidiano e as rotinas 

administrativas do CAU/RS, bem como impedindo a emissão de RRT pela totalidade 

de arquitetos e urbanistas, o que impede o próprio exercício da profissão. 

Desde que iniciou a instabilidade, o autor vem recebendo dos 

profissionais diversos e-mails, ligações e mensagens, todos com reclamações em 

razão da impossibilidade gerada pela falha no sistema, além de relatos de riscos a 

perda de prazos, conforme e-mails em anexo. 

Em razão disso, optou o CAU/RS, em um primeiro momento, por 

tentar a solução na via extrajudicial. Foi encaminhada, em 11 de setembro de 2020, 

via e-mail ao CAU/BR, notificação extrajudicial para que o CAU/BR regularizasse o 

sistema permitindo que os profissionais voltassem a trabalhar normalmente. Não 

tendo havido retorno, no dia 14 de setembro foi encaminhada novamente a 

notificação, dessa vez via protocolo eletrônico sob nº 1170779/2020.  

Até a presente data, no entanto, não houve resposta à 

notificação, o sistema persiste com falhas graves e o requerido nem sequer 
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apresentou solução intermediária ao problema que afeta todos os arquitetos e 

urbanistas do Rio Grande do Sul e do país. 

É de se levar em consideração, ainda, que estamos em época 

de absoluto caos econômico e social no país, muito em razão do estado de 

calamidade gerado pela pandemia do novo Coronavírus. Enquanto diversos 

brasileiros estão batalhando para manter seus empregos e um mínimo de dignidade, 

temos de outro lado um sem-número de profissionais liberais arquitetos e urbanistas 

impedidos de exercer legalmente a sua profissão, já por mais de 7 dias, por omissão, 

morosidade e descaso do requerido.  

 

 

II. DO DIREITO. 

 

2.1. Da competência da justiça federal. 

 

Antes da declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 58 

e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei nº 9.649/1998 (ADIn nº 1.717/DF), quando os 

conselhos de fiscalização das profissões tinham personalidade jurídica de direito 

privado, o § 8º estabelecia que era da Justiça Federal a competência para a 

apreciação das controvérsias que os envolvessem, no exercício dos serviços a eles 

delegados pelo Poder Público. 

Com a declaração de inconstitucionalidade dos mencionados 

dispositivos, os conselhos de fiscalização das profissões voltaram a possuir 

personalidade jurídica de direito público (autarquias federais), o que atrai a 

competência da Justiça Federal para o julgamento das lides em que estejam 

envolvidos, por força do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Esse é o 

entendimento da nossa jurisprudência, notadamente a do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, segundo o qual: 
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“RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. 

NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE. APROVAÇÃO EM EXAME DE SUFICIÊNCIA 

PROFISSIONAL PARA REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE 

CONTABILIDADE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. NÃO CABIMENTO. 

O Superior Tribunal de Justiça entende que os Conselhos Regionais de 

fiscalização do exercício profissional têm natureza jurídica de autarquia 

federal e, como tal, atraem a competência da Justiça Federal nos feitos de 

que participem (CF/88, Art. 109, IV)” (AGREsp n. 314.237/DF, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 09.06.2003). (...) Recurso especial não 

conhecido” (STJ, 2ª Turma, RESP 503918-MT, Proc. 200201688412, Rel. 

Min. Franciulli Netto, j. 24/6/2003, v.u., DJU 8/9/2003, p. 311). 

 

O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, afirmou que os 

Conselhos de Fiscalização Profissional são autarquias típicas, pois exercem 

atividades tipicamente públicas, estão sujeitos às normas aplicadas à Administração 

Pública e se submetem a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Neste sentido 

é forte a jurisprudência: 

“Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, 

consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas 

entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com 

autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de 

exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é 

atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de 

Contas da União (art. 71, II, CRFB/88).” (MS 28469 AgR-segundo / DF - DISTRITO 

FEDERAL SEGUNDO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX Julgamento: 19/02/2013. Órgão 

Julgador: Primeira Turma) 

 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA 

JURÍDICA. AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. 1. Os 
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conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando 

personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, 

qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas 

no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de servidores. 2. Os 

conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, 

consoante decidido no MS n. 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) 

estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público 

com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização 

de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, 

XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao 

Tribunal de Contas da União. 3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma 

atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não 

pode ser delegada (ADI 1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 

3.026). (...)” (RE 539.224, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.6.2012. 

STF). 

 

“Mandado de segurança. - Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com 

o Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à prestação de contas ao 

Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do artigo 71 da atual 

Constituição. - Improcedência das alegações de ilegalidade quanto à imposição, 

pelo TCU, de multa e de afastamento temporário do exercício da Presidência ao 

Presidente do Conselho Regional de Medicina em causa. Mandado de segurança 

indeferido” (MS 22.643, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 4.12.1998). 

 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA 

JURÍDICA. AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. 1. Os 

conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e 

ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade 

tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se 

às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, (...) 5. Recurso Extraordinário 

a que se dá provimento” (RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

18.6.2012). 
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É cediço que, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição 

Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que Autarquias 

Federais figurarem na lide, conforme se observa: 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

(...)” 

 

Nesse sentido, cabe observar que, com o julgamento do mérito 

da ADIn nº 1.717/DF, ficou afastada qualquer dúvida sobre a natureza de autarquias 

federais dos Conselhos de Fiscalização Profissional e, portanto, por força do 

mencionado dispositivo da Constituição Federal, ressalvados os casos de 

competência delegada nas execuções fiscais e da Justiça do Trabalho nas lides 

laborais, a Justiça federal detém competência exclusiva para apreciar as questões 

judiciais envolvendo Conselhos de Fiscalização. 

Portanto, é a Justiça Federal o órgão competente para processar 

e julgar a presente demanda. 

 

 

2.2. Da legitimidade ativa do CAU/RS. 

 

A presente ação tem por objetivo proteger os interesses público 

e coletivo dos arquitetos e urbanistas, consubstanciados na efetivação da missão 

institucional do CAU, que se trata de Autarquia Pública Federal, a qual, conforme 

dicção da Lei nº 12.378/2010, tem por função orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos 
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princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como 

pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. 

Faz-se necessário salientar a importância da atividade 

fiscalizatória desempenhada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, pois a 

ausência de profissional competente e habilitado expõe os cidadãos a risco ou danos 

materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente, conforme o disposto no art. 3º, 

§ 2º, da Lei nº 12.378/2010. 

Assim, o ajuizamento de demanda que vise ao cumprimento de 

normas legais e constitucionais, como a liberdade de associação e a defesa da 

liberdade no exercício profissional, estão intrinsicamente relacionados ao 

cumprimento da missão do CAU/RS. 

Nesse sentido, a Lei nº 12.378/2010 conferiu competência aos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal a atuarem 

em prol da profissão, intervindo inclusive no interesse dos próprios profissionais, 

conforme se observa: 

“Art. 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - 

CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal - CAUs, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, 

cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. 

§ 1º O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar 

o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel 

observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território 

nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura 

e urbanismo. 

(...) 

Art. 34. Compete aos CAUs: 

(...) 

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do 

CAU/BR, nos demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no 

âmbito de sua competência. 

(...)” 
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Em razão disso, não é permitido ao CAU/RS se omitir em relação 

àquilo que dispõe a Lei nº 12.378/2010, pois valorizar a arquitetura e urbanismo, 

exigindo o cumprimento da lei para não haver prejuízo ao exercício da profissão, 

significa tomar as medidas necessárias para que seja garantido o fiel cumprimento de 

sua missão institucional. 

Foi esse o motivo que levou o CAU/RS a encaminhar o A 

Notificação Extrajudicial ao CAU/BR. Como não foram acatados os pedidos expostos, 

não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação. 

Considerando os graves limitadores impostos pela situação 

fática ao exercício profissional, parece lógico, portanto, que o ajuizamento da presente 

demanda é legítimo, sob pena de ser caracterizada a omissão desse Conselho. 

 

 

III. DO MÉRITO. 

 

 

3.1. Da obrigatoriedade do RRT para o exercício 

profissional 

 

A Lei nº 12.378/2010, que criou o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo e regulamentou a profissão, estabeleceu que todos os trabalhos de 

competência privativa ou compartilhada dos arquitetos e urbanistas deverão ser 

objetos de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sendo fundamental, 

inclusive, para delimitar quem são os profissionais responsáveis técnicos, bem como 

qual a autoria e coautoria dos serviços. Nesse sentido: 

 

Art. 45.  Toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões 
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regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT.  
§ 1o  Ato do CAU/BR detalhará as hipóteses de obrigatoriedade da 
RRT.  
§ 2o  O arquiteto e urbanista poderá realizar RRT, mesmo fora das 
hipóteses de obrigatoriedade, como meio de comprovação da autoria 
e registro de acervo. 
Art. 46.  O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento 
de arquitetura e urbanismo, a partir da definição da autoria e da 
coautoria dos serviços.  
 
Nota-se que a lei determina que toda a realização de trabalhos 

será objeto de RRT, competindo ao CAU/BR detalhar as hipóteses de obrigatoriedade. 

Nesse sentido, o CAU/BR editou a Resolução nº 91, em anexo, que determinou que 

a elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de quiser serviços 

técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo ficam sujeitos ao RRT. Assim prevê a 

resolução: 

 

Art. 1° A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização 
de quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo, que envolvam competência privativa de arquitetos e 
urbanistas ou atuação compartilhada destes com outras profissões 
regulamentadas, ficam sujeitas ao Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) nos termos desta Resolução, em conformidade com a 
Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

 
A fim de possibilitar a exigência do cumprimento da obrigação, a 

própria lei de criação do CAU previu sanções administrativa e ética para os 

profissionais e empresas que não cumprissem com o dever legal. Nesse sentido, a lei 

nº 12.378/2010: 

 
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.  
Art. 19.  São sanções disciplinares:   
I - advertência;   
II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano do exercício da 
atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional;  
III - cancelamento do registro; e  



  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br 
 

IV - multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez) anuidades. 
(...) 
Art. 50.  A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa 
responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação 
ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a 
regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento) 
sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da 
autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos 
recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês de 
efetivação do pagamento. 
 

Vislumbra-se, pois, que a lei nº 12.378/2010 prevê sanções que 

vão de advertência a cancelamento do registro, além de multa de 300% do valor da 

taxa de RRT, cumulada com a “obrigatoriedade de paralisação do trabalho até a 

regularização da situação” (art. 50). 

Demonstrada, portanto, a obrigatoriedade trazida por lei ao 

Registro de Responsabilidade Técnica pelos profissionais e empresas de Arquitetura 

e Urbanismo. 

3.2. Da responsabilidade do CAU/BR sobre o SICCAU 
 

Para estabelecer e delimitar o nexo causal da presente 

demanda, se demonstrará a responsabilidade exclusiva do réu sobre os problemas 

apresentados e possíveis prejuízos gerados. 

A Resolução nº 126 do CAU/BR consolidou, em 15 de dezembro 

de 2016, o Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CSC-CAU), regulamentando a gestão, manutenção e financiamento do 

sistema unificado que atende tanto o CAU/BR quanto diversos CAU de outras 

Unidades Federativas, dentre os quais o CAU/RS. Tal complexo de sistemas 

compreende serviços designados como “essenciais” e “por adesão”. 

Art. 2° O Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU) compreende os serviços 
compartilhados essenciais e os serviços compartilhados por adesão, 
nos termos dos parágrafos deste artigo. 
§ 1º Os Serviços Compartilhados Essenciais compreendem: 
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I – Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) nos módulos: 
a) Corporativo e Ambiente Profissional; 
b) Sistema de Informação Geográfica; 
(...) 

 
Nota-se, portanto, que o sistema objeto da presente demanda é 

considerado por Resolução do próprio CAU/BR como serviço essencial, e é 

justamente nele, especificamente nos módulos corporativo e ambiente profissional, 

que reside o problema. 

Com relação ao custeio da ferramenta, assim previu a 

Resolução: 

 
Art. 10. O compartilhamento das despesas incorridas na gestão, 
manutenção e evolução dos serviços compartilhados do Centro de 
Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
(CSC-CAU) atenderá às disposições dos parágrafos deste artigo. 
§ 1º Em relação aos Serviços Essenciais: 
I – Caberá ao CAU/BR o custeio de 20% (vinte por cento) das 
despesas com os serviços referidos no art. 2°, § 1°, incisos I, I-A, I-B, 
II, III, alíneas “a”, “c” e “d”, IV, V e VI desta Resolução; (Redação dada 
pela Resolução CAU/BR n° 183, de 20 de setembro de 2019) 
II – caberá aos CAU/UF: 
a) o custeio de 80% (oitenta por cento) das despesas com os 

serviços referidos no art. 2°, § 1°, incisos I, I-A, I-B, II, III, alíneas 
“a”, “c” e “d”, IV, V e VI desta Resolução; (Redação dada pela 
Resolução CAU/BR n° 183, de 20 de setembro de 2019) 

b) o custeio das despesas com o serviço referido no art. 2°, § 1°, 
inciso III, alínea “b” desta Resolução, em valores correspondentes 
e proporcionais ao uso efetivo de cada CAU/UF, sendo que o 
encontro de contas será feito no primeiro mês do exercício 
subsequente. (Redação dada pela Resolução CAU/BR n° 183, de 
20 de setembro de 2019) 

 
Em que pese a grande participação financeira dos CAU/UF para 

o custeio das ferramentas do CSC-CAU, a gestão e manutenção dos serviços 

compartilhados são de responsabilidade exclusiva do CAU/BR. Assim prevê a 

Resolução nº 126: 
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Art. 3° A gestão e manutenção dos serviços compartilhados 
descritos no art. 2° serão executadas em conformidade com as 
regras previstas nesta Resolução, cujas alterações, quando 
necessárias, serão submetidas à aprovação pelo Colegiado de 
Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG- CSC), 
ouvidos os Entes Institucionais do Compartilhamento. 
(...) 
Art. 13. Na execução do disposto nesta Resolução serão 
observados os seguintes procedimentos: 
I – a administração orçamentária e financeira da totalidade dos 
recursos alocados ao CSC-CAU, incluindo os aportes dos 
serviços essenciais e dos serviços por adesão e as parcelas 
destinadas ao fundo de reserva de responsabilidade do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF), ficará sob a responsabilidade do CAU/BR; (...) 

 
Sendo assim, demonstrado que a tanto a responsabilidade 

financeira dos recursos aportados ao CSC-CAU quanto a responsabilidade pela 

gestão e manutenção dos serviços são integralmente do CAU/BR. 

 

3.3. Dos potenciais prejuízos causados pela morosidade na 

solução do problema. Dos problemas externos ao CAU 

 

Conforme explanado no tópico 3.1, há obrigatoriedade de RRT 

para todos os profissionais e empresas que exerçam quaisquer atividades, 

compartilhadas ou privativas de arquitetura e urbanismo, sob pena de sofrer processo 

ético-disciplinar, multa e paralisação do serviço enquanto não regularizada a situação. 

Mas qual o prejuízo social causado, levando em considerando a 

legislação vigente? Quais as implicações “extramuros”, que fogem à mera censura no 

âmbito disciplinar corporativo, e possuem potencial dano à sociedade em razão do 

impedimento ao exercício profissional? É importante exemplificarmos, inclusive 

porque a omissão do CAU/BR – que já perdura por mais de 7 dias –, impede não 

somente alguns, mas a totalidade de profissionais que estão sob sua tutela, de 

exercerem sua profissão, especialmente porque o RRT é requisito para aprovação de 

projetos e execução de obras pelo poder público federal, estadual e municipal. 
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O primeiro exemplo é a Portaria nº 461/2019, da Secretaria de 

Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que vai em anexo. 

Tal portaria dispõe sobre a documentação necessária para 

emissão de “Alvará Sanitário” para o funcionamento da cadeia de farmácias em todo 

o território do Rio Grande do Sul. Nesse sentido: 

 

“ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ABERTURA DE 

PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DE 

FARMÁCIAS 

(...) 

8. (...) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS), pela elaboração e 

construção/adaptação da Farmácia; 

(...) 

“ANEXO V - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ABERTURA DE 

PROCESSO PARA ALTERAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DE 

FARMÁCIAS E DROGARIAS 

(...)  

9. No caso de farmácias, Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do 

RS ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) do RS, pela elaboração e 

construção/adaptação da Farmácia; 

(...) 

8. No caso de ampliação de atividades em farmácias, que requeiram 

ampliação/adequação de área física, (...) Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU/RS), pela elaboração e construção/adaptação da 

Farmácia;” 
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É dizer, sem emissão de RRT fica prejudicada a concessão de 

novos alvarás sanitários a farmácias, fundamentais em período de pandemia. 

Outro exemplo é o do Município de Porto Alegre, que possui 

como requisito para emissão do Habite-se1 a comprovação de que há profissional 

responsável pela obra. Tal comprovação, conforme Decreto Municipal 20.542/2020 de 

Porto Alegre, editado já durante o período de pandemia, se dá mediante declaração 

de responsabilidade técnica acompanhada de RRT2.O não cumprimento de tal 

requisito impede a emissão do Habite-se, impedindo, portanto, a ocupação lícita de 

imóveis. 

Com esses dois exemplos, os quais se replicam nos diversos 

municípios e estados do país, se estendendo inclusive a outras atividades essenciais 

que dependem da emissão de RRT para o seu funcionamento, está plenamente 

demonstrada a importância do tema, bem como o potencial prejuízo causado pela 

morosidade do CAU/BR na solução do tema. 

  

3.4. Da liminar em tutela de urgência. 

 

Inicialmente, a concessão de liminar em tutela de urgência, 

antes de ouvida a parte ré, é plenamente possível e necessária no caso concreto, 

conforme dispõe o art. 300, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

                                                        
1 A Carta de Habitação, mais conhecida como Habite-se, é a licença expedida pela prefeitura garantindo 
que o imóvel (casa ou prédio residencial ou comercial) está pronto para ser habitado e que foi construído 
ou reformado conforme a legislação estabelecida pelo município. Representa, ainda, o auto de conclusão 
de uma obra. (Fonte: https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/emissao-de-habite-se. Acessada em 
15/09/2020) 
2 Art. 10. Para fins de expedição do Habite-se, o responsável técnico encaminhará ao Escritório de 
Licenciamento (EL) do Município declaração de responsabilidade técnica e atendimento à legislação 
edilícia existente, conforme Anexo I deste Decreto, bem como a ART ou RRT do responsável pela obra 
junto ao órgão de classe. (Decreto Municipal nº 20.542/2020 de Porto Alegre/RS) 
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§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

 

Além do poder geral cautelar que a lei processual estabelece nos 

artigos 294 e seguintes, Código de Processo Civil, o referido Código autoriza o 

Magistrado a liminarmente antecipar o provimento final e a imediatamente determinar 

medidas satisfativas ou que assegurem o resultado prático da obrigação a ser 

cumprida. 

Nesse caso, é imperiosa a concessão de medida liminar com 

esse conteúdo antecipatório, prefigurando-se os comandos judiciais buscados ao final 

do processo, tendo em vista que estão perfeitamente caracterizados os pressupostos 

previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do 

direito (fumus boni juris) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). 

A probabilidade do direito é manifesta, pois o CAU/RS, 

demonstrou que há exigência de emissão de RRT tanto em nível corporativo (sob 

pena de multa, processos éticos e suspensão de trabalho) quanto a nível social 

(emissão de alvarás, habite-se) bem como demonstrou o nexo causal entre o 

problema existente e a responsabilidade exclusiva do CAU/BR. 

Limitar a emissão de RRT, conforme demonstrado, é limitar o 

próprio exercício da profissão, e isso de modo arbitrário e contrário à Constituição 

Federal e legislação de regência.  

Verifica-se, portanto, configurada a probabilidade do direito, no 

sentido de que se encontram preenchidos os requisitos para a determinação de 
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imediato reestabelecimento do sistema de modo que volte ao funcionamento ordinário 

que apresentava até o dia 6 de setembro, ou que seja fornecida solução temporária 

imediata para que os profissionais e empresas possam continuar trabalhando de 

forma lícita. 

O perigo de dano, por sua vez, foi evidenciado em razão de que 

somente a lei pode limitar o exercício profissional. Demonstrou-se cabalmente que 

mais de 7 dias sem acesso ao sistema e emissão de RRT significam mais de 7 dias 

sem poder trabalhar, sem poder entregar serviços e, consequentemente, sem 

remuneração – especialmente tendo em vista a natureza de profissão liberal. 

Ademais, há prejuízo social haja vista que impossibilitadas as concessões de alvarás 

diversos, cartas de habite-se, e eventualmente perda de prazos em licitações públicas. 

Tudo com graves efeitos financeiros que perpassam a figura do Arquiteto e Urbanista.  

Diante disso, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos 

legais, roga-se que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela buscada na 

presente ação, para que seja reestabelecido no prazo de 24 horas o acesso integral 

às funcionalidades do SICCAU, em especial referentes ao Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT, sob pena de cominação diária de multa de 

R$10.000,00 (dez mil reais).  

 

 

IV. DO PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE 

URGÊNCIA. 

 

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS requer em 

caráter liminar, nos termos do art. 300, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em 

sede de tutela de urgência de natureza antecipada, que: 
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a) Seja deferida medida liminar por este Juízo Federal, antes de 

ouvida a parte ré, no sentido de que seja reestabelecido no 

prazo de 24 horas o acesso integral às funcionalidades 

do SICCAU, em especial referentes ao Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT ; 

b) Seja fixada multa diária cominatória (astreints) no valor de R$ 

10.000,00 (mil reais) para o eventual descumprimento da 

medida liminar ora requerida, nos termos do art. 497, do 

Código de Processo Civil; 

c) Na hipótese de não acatada a postulação do item “a”, requer 

que seja determinado ao CAU/BR que apresente solução 

temporária ao problema da RRT, no prazo de 24h, uma vez 

que de sua competência, enquanto não realizadas as 

correções necessárias do SICCAU, sob pena da multa 

postulada no item “b”;  

 

V. DOS PEDIDOS DE DEFINITIVOS. 

 

Ante todos os argumentos fáticos e jurídicos exaustivamente 

expostos ao longo da presente ação, restando evidente o direito do CAU/RS, requer-

se que Vossa Excelência se digne a determinar: 

a) A CITAÇÃO pessoal do requerido, CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, em nome 

de seu representante legal, aos termos da presente ação, 

assim como para, querendo, contestá-la, no prazo legal; 

b) A intimação pessoal do Ministério Público Federal, na 

condição de fiscal da Lei, para, querendo, se manifestar 

quanto a presente ação, nos termos do art. 178, do Código 

de Processo Civil; 
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c) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação para o efeito 

de condenar o CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL, a obrigação de fazer, no 

sentido de garantir o pleno funcionamento do SICCAU, em 

especial no que diz respeito ao Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT, pois essencial e inerente 

ao exercício da profissão; 

d) A condenação da parte ré à multa diária em patamar fixado 

por Vossa Excelência para o eventual descumprimento da 

sentença, nos termos art. 497, do Código de Processo Civil, 

sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00 (mil reais) como 

referência; 

e) A condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais, sendo 

os honorários advocatícios estipulados de acordo com o 

grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa, consoante o disposto no § 8º do art. 85 do Código 

de Processo Civil, fixando o valor dos honorários por 

apreciação equitativa, nos termos da Lei; 

f) A produção de todas as provas juridicamente admissíveis. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

considerando que o ato ou sua parte controvertida não possuem valor estimável. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

Porto Alegre, 15 de setembro de 2020. 

 

Alexandre Noal dos Santos 

OAB/RS nº 91.574 

Tiago Ribeiro da Silva 

OAB/RS nº 78.172 
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Cezar Eduardo Rieger 

OAB/RS nº 93.939 

 

Jaime Leo Ricachenevsky M. Soares 

OAB/RS nº 88.354 

 

Flávio Salamoni Barros Silva 

OAB/RS nº 66.759 


