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DAS MODALIDADES, DO OBJETIVO E DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

Seção I - Das Modalidades de Fiscalização

Art. 5º A fiscalização do exercício profissional deverá ser orientada, de forma primária, por ações de natureza
educativa, preventiva e orientativa, e, de forma secundária, por ações de natureza coercitiva.

§ 1º A fiscalização de natureza educativa tem por objetivo levar ao conhecimento dos estudantes de Arquitetura e
Urbanismo a legislação de regência da profissão.

§ 2º A fiscalização de natureza preventiva tem por objetivo informar a sociedade e os profissionais arquitetos e
urbanistas quanto à atuação lícita e regular da Arquitetura e Urbanismo com o objetivo de prevenir a ocorrência de
eventuais infrações à legislação aplicável.

§ 3º A fiscalização de natureza CORRETIVA orientativa tem por objetivo possibilitar, após regular notificação, a
regularização de eventuais situações de desconformidade com a legislação aplicável à Arquitetura e Urbanismo sem
a aplicação de sanções.

§ 3º A fiscalização de natureza coercitiva tem por objetivo autuar leigos, profissionais arquitetos e urbanistas ou
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de Arquitetura e Urbanismo por infrações à legislação correlata ao
exercício da Arquitetura e Urbanismo com a determinação de regularização de eventuais situações de
desconformidade e aplicação de sanções.

Parágrafo único. As ações de fiscalização buscarão dar prioridade à inteligência em relação à atuação ostensiva.
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RESOLUÇÃO

A Resolução aprovará o Plano Nacional de Fiscalização, onde estará contido o
processo de implementação da Nova Proposta de Fiscalização do Sistema CAU.



RESOLUÇÃO

PLANO NACIONAL FISCALIZAÇÃO

O Plano Nacional de Fiscalização estabelecido na forma do ANEXO II da
Resolução compreende o universo FUNDAMENTADO de ações que tem por
objetivo a efetivação da atuação educativa, preventiva, corretiva e coercitiva da
atividade fiscalizatória a cargo dos CAU/UF e do CAU/BR por meio de Tipologias,
Conceitos, Métodos de Implementações (com metas e Ações) e Resultados
(futuros INDICADORES) .
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DIRETRIZES

PLANO NACIONAL FISCALIZAÇÃO

O CAU/BR, em conjunto com os CAU/UF, determinará anualmente, por meio das
diretrizes orçamentárias, o percentual da receita dos CAU/UF a ser aplicado em
ações de fiscalização a cargo dos CAU/UF, bem como os percentuais específicos a
serem aplicados em cada modalidade de fiscalização (educativa, preventiva,
corretiva e coercitiva).
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PLANO DE AÇÃO

O CAU/UF determinará anualmente, por meio de suas ações previstas nos Planos
de Ação dos CAU/UF, atendendo o Planejamento Estratégico do CAU e as
Diretrizes Orçamentárias a serem aplicadas em cada modalidade de fiscalização
(educativa, preventiva, corretiva e coercitiva).
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FILOSOFIA     *Prevenção    - Instrutivo
- Receptivo
- Orientativo
- Legislativo

*Atuação         - Fiscalização 
em si.



ATUAÇÃO

• Fiscalização “in loco
• Fiscalização Eletrônica
• Fiscalização  com Parcerias
• Fiscalização com Auditoria
• Fiscalização Combinada
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*Positivo   - Tudo bem... mas pode            
melhorar (qualitativo)

* Negativo  - Não está bem... e tem que 
deixar de acontecer... Se 
não acontecer...

I N F R A Ç Ã O !
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*Administrativa    - Negligência
OMISSIVA (deixou de fazer)

*Exercício              - Imprudência 
COMISSIVA           - Imperícia

(Fez, mas não deveria)
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*Administrativa    - Registros
(CAUtório)

*Exercício              - Exercício da 
Profissão
(Resolução 21)



ADMINISTRATIVA
(REGISTRO)

• Divulgação  
(Internet, Placa de Obras, Panfletos, termo Arq Urb etc)

• Falta de Registro
(RRT, Anuidade, Profissional, Pessoa Jurídica)



EXERCÍCIO
(INFRAÇÕES)

• Bacharéis Exercendo     (LEVE)
• Obstrução                        (BAIXO)
• Acobertamento              (MÉDIO)
• Não Habilitado                (ALTO)
• Leigo                                 (GRAVE)
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NO AMBIENTE DO EXERCÍCIO
(REFLEXO DA SOCIEDADE)

• UNIFAMILIAR              
• COMERCIAL
• MULTI-FAMILIAR / MULTI-COMERCIAL
• SOCIAL / INDUSTRIAL / ENSINO
• URBANO
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Conceito de pena. É a sanção imposta, por meio de ação penal, ao 
infrator como retribuição ao delito perpetrado e como prevenção a 

novas infrações.
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PENA PARA AS INFRAÇÕES

Conceito de pena. É a sanção imposta, por meio de ação penal, ao 
infrator como retribuição ao delito perpetrado e como prevenção a 

novas infrações.

UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO
PARA PENALIZAR

A dosimetria (cálculo) da pena. É o momento em que o
detentor do direito de punir, por meio do referido poder
judiciário, aplica a pena ao indivíduo que infringe, a sanção
adequada que reflete a reprovação da infração cometida.
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De acordo com o nosso Código Penal, a dosimetria da pena é realizada 
por meio de um sistema trifásico, ou seja, dividida em três partes:

1ª fase, a fixação da pena-base;
2ª fase, a consideração de circunstâncias atenuantes e agravantes; e
3ª fase, a analise de causas de diminuição e de aumento de pena.
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FASES DA DOSEMETRIA DA PENA

De acordo com o nosso Código Penal, a dosimetria da pena é realizada 
por meio de um sistema trifásico, ou seja, dividida em três partes:

1ª fase, a fixação da pena-base;
2ª fase, a consideração de circunstâncias atenuantes e agravantes; e
3ª fase, a analise de causas de diminuição e de aumento de pena.

1ª fase - a fixação da pena-base; (um valor exato para a infração)
2ª fase - a consideração da reincidência; e
3ª fase - a analise da presteza na eliminação do fato gerador

(aplicando desconto à pena)

FAZENDO UMA ANALOGIA...



UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR / 

COMERCIAL
MULTICOMERCIAL / 

EQUIP. SOCIAIS
INDUSTRIAIS / 

ENSINO E PESQUISA
URBANO

LEVE
1 2 3 4 5

BACHAREIS EXERCENDO

BAIXO 
2 3 4 5 6

OBSTRUÇÃO 

MEDIO
3 4 5 6 7

ACOBERTAMENTO

ALTO
4 5 6 7 8

NÃO HABILITADOS

GRAVE
6* 7 8 9 10

LEIGO

*

INFRAÇÕES COMISSÍVAS – EXERCÍCIO PROFISSIONAL



INFRAÇÕES OMISSÍVAS – FALTA DE REGISTRO

INC. INFRAÇÃO
VALOR DA MULTA 
EM ANUIDADES

I
Exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista por bacharel em Arquitetura
e Urbanismo que se apresenta como profissional da Arquitetura e Urbanismo
sem registro no CAU/UF;

II
Exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista por pessoa física leiga que
se apresenta como profissional da Arquitetura e Urbanismo sem registro no
CAU/UF;

III
Exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista por pessoa jurídica que se
apresenta como profissional da Arquitetura e Urbanismo sem registro no
CAU/UF;

INC. INFRAÇÃO VALOR DA MULTA 

I Exercício da profissão de arquiteto e urbanista sem RRT, quando obrigatório; 300% do valor do RRT

II
Exercício da profissão de arquiteto e urbanista por pessoa jurídica sem
responsável técnico;

III Exercício da profissão com violação de direito autoral;

IV
Uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação similar por
pessoa jurídica;

V Ausência ou divulgação inadequada de placas

VI Descumprimento do salário mínimo profissional de arquiteto e urbanista.



OBRIGADO !


