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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Comissão de Ética e Disciplina

PROCESSO

INTERESSADO
ASSUNTO

COMTSSAODE ÉTICA E DISCWLINA DO CAU/BR
DENUNCIAS QUANTO A APURAÇÂO DE SUPOSTA AGRESSÃO DE

CONSELHEIRO
EM DESFAVORDE AGENTEDE FISCALIZAÇÃODO
CAU/MT.

DELIBERAÇÃO N' 009/2019- CED-CAU/BR
A COMISSÃO DE ETICA E DISCIPLINA -- CED-CAU/BR, reunidaordinariamenteem Brasília-DF.
na sededo CAU/BR, nos dias 31 de janeiro e OI de fevereiro de 2019, no usodascompetênciasque
Ihe conferem os incisos de l a Vll do art. 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assuntoem epígrafe,
Considerando a competência do CAU/BR para adotar medidas pala assegurar o funcionamento regular
dos CAU/UF, nos termos do art. 28, inciso tll, da Lei n' 12.378, de 31 de dezembro cle 2010;

Considerandoa competênciado CAU/BR para realizar intervençãonos CAU/UF quandoconstatada

violaçãoda Lei n' 12.378,de 2010,ou do RegimentoGeral do CAU, nos termosdo art. 4' do
Regimento Interno do CAU/BR, aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n' 006505/2017,de 28 de abril de 2017, e instituído pela ResoluçãoCAU/BR n' 139, de 28 de abril de 2017;
Considerando a competência do Plenário do CAU/BR para apreciar e deliberar sobre intervenção
relacionada a ates de CAU/UF que contrariaram disposições contidas na Lei n' 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, no Regimento Geral do CAU, nos atou normativos do CAU/BR e nos fitos do
respectivo CAU/UF, nos termos do art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno do CAU/BR;
Considerando as competências da Comissão de Etica e Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR) para

cumprir a finalidade de zelar pela verificação e cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei n' 12.378,de 31
de dezembro de 2010, e do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasi[, nos termos do art. ] 00 do Regimentointerno do CAU/BR;
Considerando a competência da CED-CAU/BR para propor, apreciar e deliberar sobre uniformização de
ações voltadas à eficácia do funcionamento das comissões que tratam de ética e disciplina nos CAU/UF
e no CAU/BR, nos termos do art. 100, inciso 11,do Regimento Interno do CAU/BR;

Considerando a competência da CED-CAU/BR para propor, apreciar e deliberar sobre apuração de
inegularidades e responsabilidadesrelacionados aos aspectosde ética e disciplina nos CAU/UF e no
CAU/BR, nos termos do art. 100,incisa IV, do Regimento Interno do CAU/BR;
Considerando a competência da CED-CAU/BR para propor, apreciar e deliberar sobre monitoramento

institucional nos CAU/UF e no CAU/BR, e intervençãoem CAU/UF, sempreque constatadoo
descumprimento da Lei 12.378, de 20 10, e dos atou normativos do CAU/BR, relacionados aos aspectos

de ética e disciplina; nos termosdo art. 100, inciso V, do RegimentoInterno do CAU/BR;

Considerandoo Ofício CAU/BR n' 2/AJ/2019-PRES,encaminhadono dia 24 de janeiro de 2019 ao
Senhor Presidente do CAU/MT, no qual é requisitado o atendimento dos pontos levantados pela

Ouvidoria
Geral
doCAU/BR;
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1 - por requisitar ao CAU/MT, para fins de análise pela Comissão de Etica e Disciplina do CAU/BR e
eventual correição pelo Plenário do CAU/BR:

a) cópias de todas as denúnciascontra o ConselheiroJOSE DA COSTA MARQUEI, estejam elas
pendentes de análise de admissibilidade ou já tenham sido rejeitadas liminarmente, devidamente
acompanhadasde todos os documentos complementares;

b) cópias de todos os processos ético-disciplinares instaurados, estalam eles arquivados ou em
tramitação, em que o Conselheiro JOSÉ DA COSTA MARQUES figure como denunciado;
11- solicitar à Presidênciado CAU/BR:

a) que preste informaçõesquanto ao atendimento,pelo CAU/MT, das diligências objeto do Ofício
CAU/BR n' 2/AJ/2019-PRÓS,de 24 de janeiro de 2019, e encaminhadona mesmadata ao Senhor
Presidente do CAU/MT;
b) para a hipótese de o CAU/MT não atender ao requisitado no Ofício CAU/BR n' 2/AJ/2019-PRES, de

2019, que seja reiterada a requisição com fixação do prazo improrrogável de cinco dias para o seu
atendimento, sob as advertências das dominações previstas na Lei n' 12.378, de 31 de dezembro de
2010
111- por enviar a presente deliberação à Presidência do CAU/BR para ciência e devidas providências
Brasília-DF,

l ' de fevereiro

de 201
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Coordenador
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CoordenadorAdjunto
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