SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

PROCESSO

INTERESSADO
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ASSUNTO

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA E ACRESCENTA
DISPOSITIVOS A RESOLUÇÃO CAU/BR N'. 143, DE 23 DE JUNHO DE 2017

DELIBERAÇÃO N' 014/2020 CED-CAU/BR
A COMISSÃO DE ETICA E DISCIPLINA
CED-CAI.J/BR, reunida ordinariamente em Brasília - DF,
na sede do CAU/BR, nos dias 05 e 06 de março de 2020, no uso das competências que Ihe conferem os
ans. 97 e 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assuntoem epígrafe, e
Considerando as propostas de alteração de dispositivos da Resolução CAU/BR n'. 143, de 23 de junho

de 2017, enviadas pelos CAU/UF.

Considerando as discussõese encaminhamentosdos seminários regionais, treinamentostécnicos e
seminário nacional realizados pela CED-CAU/BR em 2018 e 2019.
Considerando a Resolução CAU/BR n'. 104, de 26 dejunho de 20 15, que dispõe sobre os procedimentos

para aprovação dos atou administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta, dc competência do

CAU

DELIBEROU
l

Aprovar o anteproletode resoluçãoque altera a ResoluçãoCAU/BR n'. 143, de 23 de junho de
20 17, na forma do a=jexo.

2

Enviar a presente deliberação à Presidência do CAU/BR para ciência e envio à Assessoria Jurídica

do CAU/BR, à Presidênciados CAU/UF, aos conselheiros do CAIJ/BR e Gerência do Centro de

Serviços Compartilhados(CSC) e realização de consulta pública, em atendimento aos
procedimentos previstos na Resolução CAU/BR n' 104, de 20 15.
Aprovado por unanimidade dos membros presentes

Brasília, 6 de março de 2020

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA
Coordenador

NIKSON DIAS DE OLIVEIRA
CoordenadorAdjunto
CARLOS FERNANDO S. L. ANDRADE
Membro
.JOSE GERARDO DA FONSECA SOAREM
Membro

MATOZALEM SOUSASANTANA
Membro

ROBERTO SALOMAO DO AMARAL E MELO
Membro

Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP:70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-950a

www.caubr.gov.br

DELIBERAÇÃO N' 014/2020 CED-CAU/B R

l

SERViço PUBLICOFEDEML

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

ANEXO
ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO N' XX, DE XX DE XXXXXXX DE 2020

Alteia a Resolução CAU/BR n'. 143,de 23 dejunho de
2017, que "dispõe sobre as normas para condução do
processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos de

Arquiteturae Urbanismodos Estadose do Distrito
Federal (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para aplicação e
execução das sanções de mesma natureza, para o
pedido de revisão e para a reabilitação profissional, e
dá outras providências"

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso d#s competências previstas no art.

28 da Lei n' 12.378,de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2', 4' e 30 do Regimento Interno do
CAU/BR, instituído pela ResoluçãoCAU/BR n' 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a
deliberação aditada na Reunião Plenária Ordinária n'. XX, realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de
2020

RESOLVE

Art. I' A ResoluçãoCAU/BR n'. 143, de 23 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União,
Edição n' 156, Seção 1, de 15 de agosto de 20 17, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2' A condução do processo ético-disciplinar obedecerá,dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público, eficiência, impulso oficial,
celeridade e boa-íé." (N R)

"Seção lll
Do Tempo da Infração
'Art. 4'-A Considera-se praticada a infração no momento da conduta (ação ou omissão)
ainda que outro sda o momento do resultado.'"
"Seção IV

Da Relevância da Omissão
'Art. 4'-B A omissão será disciplinarmente

relevante quando o profissional devia e podia \

agir para evitar o resultado.
Parágrafo único. O dever de agir incumbe a quem
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l
tenha por lei ou contrato obrigação de cuidado, proteção ou vigilância
independentemente de ter emitido o respectivo registro de responsabilidade técnica;
11

de qualquer forma, assumiua responsabilidadede impedir o resultado

llt - com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência de resultado."

"Art. 5' Compete às Comissões de Etica e Disciplina

dos CAU/UF

(CED/UF),

nos termos

desta Resolução:

l

o juízo de admissibilidade das denúncias ético-disciplinares

11 - o juízo de admissibilidade, nos procedimentos de ofício, dos fatos levados ao
conhecimento dos CAU/UF ou dos quais tenham conhecido diretamente;
111- a instauração, a instrução e o julgamento dos processosético-disciplinares

$ 1'-A As CED/CAU-UF poderãofirmar Termos de Ajustamentode Conduta (TAC),
preliminarmente ou no curso da instrução de processos ético-disciplinares instaurados de

ofício, com o objetivo de prevenir a ocorrência de infrações ético-disciplinar futuras,
respeitadas ps disposições desta Resolução (art. 9 1-A).

$ 3' Inexistindo Comissão de Etica e Disciplina na estrutura organizacional do CAU/UF

a condução do processo ético-disciplinar, quanto às competências previstas no capa//
caberá à comissão competente em razão da matéria.

$ 4' Nos CAU/UF constituídospor 5 (cinco) conselheiros,na forma do art. 32, $ 1', 1,da
Lei n' 12.378, de 2010, a competência para julgar o processo ético-disciplinar será do

respectivo Plenário, cabendo à CED/UF as competênciaspara admissão,instauraçãoe
instrução.'" (NR)

"Art. 6' Compete aos Plenários dos CAU/UF o julgamento dos recursos interpostos contra
as decisões da CED-CAU/UF de inadmissão de denúncias e de julgamento dos éticodisciplinares, nos termos desta Resolução." (NR)

"Art. 7' Compete à Comissão de Etica e Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR)
1 - a análise de admissibilidade e a apreciação dos recursos interpostos contra as decisões

dos Plenáriosdos CAU/UF em matéria ético-disciplinar, nos termos destaResolução;
11- o julgamento dos processosético-disciplinares avocados dos CAU/UF ou instaurados,
de ofício ou mediante representação,no CAU/BR, nos termos desta Resolução.

111 o julgamento do conflito de competênciaem primeira instância,nos termos desta
Resolução.:i (N R)
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"Art. 8' Compete ao Plenário do CAU/BR o julgamento dos recursos interpostos contra as
decisões:

1 - dos Plenários dos CAU/UF em matéria ético-disciplinar, mediante apreciação de
relatório e voto fundamentado aprovado pela CED-CAU/BR, nos termos desta Resolução;

11- da CED-CAU/BR de julgamento do conflito de competência,nos termosdesta
Resolução.

111 da CED-CAU/BR de julgamento dos processosético-disciplinaresavocadosdos
CAU/UF ou instaurados,de ofício ou medianterepresentação,
no CAU/BR, nos termos
desta Resolução.

$ 1' O Plenário do CAU/BR atuará como instância correcional, com o objetivo de garantir
a observância do rito processual estabelecido nesta Resolução, prevenido nulidades ou não
efetívidade do processo por demasiado tempo de tramitação decorrente da inobservância
de prazos processuais.

$ 2' Para o exercício da competência prevista no $ 1', o CAU/BR poderá requisitar
informações de natureza formal sobre a tramitação de denúncias e de processos éticodisciplinares instaurados nos CAU/UF, determinando providências ou suprindo omissões
de modo :\ ganintir a observância do rito processual estabe.tecidonesta Resolução." (NR)

"Art. 9'

$ 2' A instauração,
de ofício, do processoético-disciplinarse dará em razão do
conhecimento do fato por meio de atividade fiscalizatória a cargo de agente de fiscalização

do CAU/UF, de comunicação de autoridade competente, de denúncia anónima ou de
qualquer outra fonte idónea.

Art. 10. A instauração, de ofício, do processo ético-disciplinar condiciona-se à verificação
cautelosados fatos levados ao conhecimento dos CAU/UF ou dos quais tenham conhecido
diretamente, devendo o relator, sempre que for necessário, determinar as diligências
adequadasà constatação da veracidade dos fatos e da existência de indícios mínimos que
indiquem a inadequação ética da conduta do profissional investigado.

(NR)

"Subseção ll

Da Instauração por meio tle Denúncia
'Art. l l

1 - a identificação do denunciante, com nome, profissão, CPF, endereço, correio eletrâni co
(e-mail),

incluindo,

se possível, telefone;

K

Setor Comercial Sul (SCS),Quadra 2, Bloco C- Ed.Seria Dourada, Salas401 a 409 l CEP:70.300-902 Brasilia/DF l Telefone: (61) 3204 950 0

www.caubr.gov.bí

DELIBERAÇÃO N' 014/2020 CED-CAU/BR

Z::=:Q

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselhode Aíquiteturae Urbanismodo Brasil

(N R)
"Art. l l-A. A denúncia, depois de protocolada, deverá ser encaminhada na forma dos
artigos 18 e.seguintes."

"Art. 12. A instauração, de ofício, do processo ético-disciplinar por meio da atividade

fiscalizatóriadecorreda constataçãofortuita pelo agentede fiscalizaçãodo CAU/UF de
fatos que indiquem eventual cometimento de inflação ético-disciplinar.
$ 1' O agente de fiscalização deverá fazer constar no relatório de fiscalização a descrição

circunstanciada dos fatos, com a indicação dos responsáveise das pessoasenvolvidas ou
interessadas,atendendo,tanto quanto possível, os requisitos para a denúncia (art. l l ).
$ 2' O agente de fiscalização deverá encaminhar o relatório referido no $ 1' à CED/UF

$ 3' O agentede fiscalizaçãodeveráencaminharcópia do relatório referido no $ 1' ao
presidente clo CAU/UF para ciência.

$ 4' Recebidoo relatóriode fiscalizaçãoapósencaminhamento
na forma do $ 2', caberá
ao coordenadorda CED/UF designar, por ordem de distribuição, um relator dentre os
membros dessacomissão para apresentar parecer de admissibilidade e presidir a instrução
processual, nos moldes dos artigos 19 e seguintes.
$ 5' A atividade fiscalizatória a cargo do agente de fiscalização do CAU/UF não poderá
ter por objeto a apuração de infração ético-disciplinar, o que não afasta a eventual
constatação fortuita com consequente apuração na forma deste artigo." (NR)

AÚ. 13

$ 1' O oficia ou o documento escrito de que trata este artigo, depois de protocolado, deverá
ser imediatamente encaminhado à unidade organizacional responsávelpelas atividades de
fiscalização do CAU/UF para providências iniciais (art. 18, $ 1'), a se realizarem no prazo
máximo de lO (dez) dias, findo o qual deverá ser encaminhado à respectiva CED/UF.
$ 1'-A Findo o prazo previsto no $ 1', a unidade organizacional

responsável pelas

atividades de fiscalização encaminhará cópia do ofício ou o documento escrito de que trata
este artigo ao presidente do CAU/UF pala ciência.

$ 3' Aplicam-se ao procedimento de instauraçãodo processoético-disciplinar por meio de
comunicação de autoridade competente as disposições constantes dos $$ 1' ao 3' do art.

18." (NR)
"Subseção IV-A
Da Instauração por meio de Denúncia Anónima
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'Art. 13-A. A instauração,de ofício, do processoético-disciplinar, por meio de denúncia
anónima,decorrerá da análise de fato levado ao conhecimentodo CAU/UF por meio de
denúncia em que a identidade do denunciante não é registrada nem conhecida.
g I' A denúncia anónima, depois de protocolada, deverá ser imediatamente encaminhada

à unidadeorganizacionalresponsávelpelasatividadesde fiscalizaçãodo CAU/UF para
providências iniciais (art. 18, $ 1'), a se realizarem no prazo máximo de lO (dez) dias, findo
o qual deverá ser encaminhada à respectiva CED/UF.
$ 2' Findo o prazo previsto no $ 1', a unidade organizacional responsávelpelas atividades
de fiscalização encaminhará cópia da denúncia anónima de que trata este artigo ao
presidente do CAU/UF para ciência.

$ 3' Recebida a denúncia anónima pela CED/UF, caberá ao coordenador designar, por
ordem de distribuição, um relator dentre os membros da comissão para apresentarparecer
de admissibilidade e presidir a instrução processual, nos n .oldes dos artigos 19 e seguintes
desta Resolução.

$ 4' Aplicam-se ao procedimento de instauração do processo ético-disciplinar por meio de
denúncia anónima as disposições constantes dos $$ 1' ao 3' do art. 18.'

'Art. 13-B. A denúncia anónima deverá conter narração clara dos fatos que a motivam, com
elementos probatórios suficientes à verificação da existência, em teste, de infração éticodisciplinar.
$ 1' A admissão de denúncia anónima fica condicionada à verificação cautelosa dos fatos

denunciados, na forma do art. 10, vedada a aplicação dc sanção ético-disciplinar
fundamentadaexclusivamente em provas apresentadaspelo denunciante anónimo.

3 2' Instauradoo processoético-disciplinar por meio de denúnciaanónima,caberá ao
próprio relator, de ofício, a determinação de produção de provas e contraprovas, sendo
vedada a extinção do processo sob o fundamento de não ser possível a intimação do
denunciante anónimo para produção de outras provas e contraprovas '"

"Art. 14. A instauração,de ofício, do processoético-disciplinar, por meio de outra fonte
idónea decorrerá da análise de fato legitimamente levado ao conhecimento do CAU/UF ou

do qual tenha tomado conhecimento diretamente.

$ 2' O documento escrito de que trata o $ 1' deste artigo, depois de protocolado, deverá ser

imediatamenteencaminhado à unidade organizacional responsável pelas atividades de
fiscalização do CAU/UF para providências iniciais (art. li3, $ 1'), a se realizarem no prazo
máximo de lO (dez) dias, findo o qual deverá ser encaminhado à respectiva CED/UF.
$ 2'-A Findo o prazo previsto no $ 2', a unidade organizacional responsável pelas

atividades de fiscalização encaminhará cópia do documento escrito de que trata o $ 1' ao
presidente do CAU/UF para ciência.

P

Setor Comeícia[ Su] (SCS),Quadra 2. B]oco C - Ed. Serra Dourada, Saias 40] a 409 l CEP:70.300-902 Brasí]ia/DF l Telefone: (61) 3204-9500

www.caubí.gov.bí

DELIBERAÇÃO N' O14/2020 CED-CAU/BR

6

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

$ 5' Aplicam-se ao procedimento de instauraçãodo processoético-disciplinar por meio de
outra fonte idónea as disposições constantes dos $$ 1' ao 3' do art. 18." (NR)

:Art. 15. A instauração, a instrução e o julgamento dos processosético-disciplinares
competem ao CAU/UF com jurisdição no local em que for praticada a inflação, salvo:
1 - na hipótese de condutas não relacionadas a um local de infração, em que a instauração,
a instrução e o julgamento do processo ético-disciplinar competirá tanto ao CAU/UF com

jurisdição no domicílio do denunciantequanto no CAU/UF de registro do profissional
denunciado.

11 na hipótesede suspeiçãoou impedimento do CAU/UF na forma do art. 16
$ 1' Na hipótese do inciso l do capa/f, a competência será fixada pela prevenção,

considerando-se prevento o CAU/UF em que se der o primeiro registro da denúncia.
$ 2' O conflito

de competência, quando dois ou mais CAU/UF se considerarem

competentes ou incompetentes para a instauração, a instrução e o julgamento de processo

ético-disciplinar, será decidido pela CED-CAU/BR, com recurso para o Plenário do
CAU/BR, conforme procedimentos correlatos previstos nesta Resolução.
$ 3' A parte interessada deverá alegar, na primeira oportunidade de manifestação nos autos,

a incompetência do CAU/UF para a instauração, a instrução e o julgamento do processo

ético-disciplinar, devendo indicar, motivadamente, o CAU/UF que entenda possuir
competência sobre o caso concreto." (NR)

"Art. 16. Nos processos ético-disciplinares em que a CED/UF ou o Plenário do CAU/UF
constatar que mais da metade dos conselheiros da respectiva autarquia estala suspeita, ou

se encontre impedida de atuar, o CAU/UF deverásolicitar ao CAU/BR que, em decisão
plenária, indique outro CAU/UF para fazer a admissibilidade, instrução e julgamento do
processo, em primeira instância.

$ 2' As custas processuais correrão por conta do CAU/UF indicado, excetuando-se diárias
e passagensnecessárias ao deslocamento extraordinário dos conselheiros responsáveis pela
instrução do processo, que serão encargos do CAU/UF de origem.

$ 4' As diárias e passagensdevidas na forma do $ 2' são aquelas destinadasà produção de

provas orais, a exemplo do depoimento pessoale da prova testemunhalem audiência, à
produçãode provas locais, a exemplo das inspeçõese diligências, designadaspara local,
data e hora previamente estabelecidos,sem prquízo de outras medidas necessáriasno
território de jurisdição do CAU/UF de origem paraesclarecimentodos fatos.
$ 5' A redistribuição dc processos na forma do capa/r não pode causar prquízo processual

às partes, devendo as audiências porventura necessárias serem realizadas pela comissão
competente do CAU/UF designado, preferencialmente, no CAU/UF de origem." (NR)

.$
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"Art. 17-A. O CAU/BR poderá avocar denúncias e processos ético-disciplinares
instaurados nos CAU/UF no caso de as condutas denunciadas ou processadasvergarem
sobre
l

exercício de mandato de conselheiro federal ou com elcl tiverem correlação

11

ato ofensivo à honra e à imagem do CAU/BR

$ 1' O CAU/BR poderá instaurar, de oflício ou mediante representação, processo ético
disciplinar para apuração das condutas previstas no capzír.
$ 2' Nas hipóteses deste artigo, competirá à CED-CAU/BR

o julgamento do processo ético-

disciplinar e ao Plenário do CAU/BR o julgamento do recurso,conforme procedimentos
correlatos previstos nesta Resolução."

"Art. 18. A denúncia, depois de registrada, deverá ser imediatamente encaminhadaà
unidade organizacional responsável pelas atividades de fiscalização do CAU/UF para
providências iniciais, a se realizarem no prazo máximo de 10 (dez) dias, findo o qual deverá
ser encaminhadaà respectiva CED/UF.
$ 1' Findo o prazo previsto no capzíf,a unidade organizacional responsável pelasatividades

de fiscalização encaminharádocumento ao presidentedo CAU/UF para dai ciência da
denúncia apresentada, com a indicação do denunciante, do denunciado e a descrição sucinta
dos fatos.

$ 2' As providências iniciais da unidade organizacional responsávelpelas atividades de
fiscalização do CAU/UF, na forma capa/r, circunscrevem-se à:
l

verificação da situação do registro profissional do denunciado

11- verificação da existência de registro de responsabilidadetécnica correlato aos fatos
denunciados.
$ 3' Caso as condutas denunciadas versem, no todo ou em parte, sobre condutas

supostamentevioladoras do exercício profissional, a unidade organizacional responsável
pelas atividades de fiscalização do CAU/UF adotará as medidas ülscalizatórias adequadas
à verificação da procedência das infrações legais ao exercício profissional.
$ 4' A existência simultânea de condutas supostamente violadoras das disposições de
naturezaética e legal não impede o imediato envio da denúncia para CED/UF, na forma do
captar." (NR)

Art. 20

V

a verificação do enquadramento, em tese, da conduta denuncia como infração ético
disciplinar.

setoí comercia] Su] (SCS),Quadra2. Bloco ( - Ed.Seria Dourada, Saias40] a 409 l CEP:70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-9500

www.caubr.gov.br

DELIBERAÇÃO N' 0 14/2020 CED-CAU/BR

Zll::)l\. \...

8

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

$ 1'-A Paraos fins dos critérios de admissibilidadeprevistos no $ 1'

1 - possuemlegitimidade para apresentardenúnciaaquele que de qualquer forma for
prejudicado, aquele que for parte ou interessado em relação contratual e qualquer cidadão
ou entidade pública, nos casos que envolvam o interessepúblico.

11 - possuem legitimidade para responder a processoético-disciplinam os arquitetos e
urbanistas com registro ativo, interrompido ou suspensono CAU que praticarem infrações
ético-disciplinares no exercício da atividade profissional.

$ 2' Caso a denúncia não preenchaos requisitosdo art. 11, o relator deverádeterminar a
intimação do denunciante para que, no prazo de lO (dez) dias, proceda à correção ou
complementação necessária, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
complementado, sob pena de arquivamento liminar.
(NR)
"Art. 21

$ 1' A decislão da CED/UF consistirá no acatamento da denúncia e consequente instauração

do processo ético-disciplinar

ou no não acatamento da denúncia

e consequente

determinação
do seu arquivamentoliminar, nos termosdo parecerdo relatorou dos
fundamentos adotados no transconer do juízo de admissibilidade, permanecendo em sigilo

o nome do denunciado até sua manifestação.

(NR)

Art. 22

$ 2' Caso a CED/UF não reconsidere sua decisão após análise prévia do relator, deverá
encaminhar o decurso ao Plenário do CAU/UF, que decidirá pela manutenção da decisão
recorrida de arquivamento liminar ou pela determinação do acatamento da denúncia." (NR)

Art. 30

g I' Os laudos periciais, elaborados por peritos nomeadospelo CAU/UF, decorrem de
requerimentode produçãode prova pericial pelaspartes,que deverãoaprovar e pagar
antecipadamenteos honorários do perito previstos em prévia proposta.

$ 2' As provas produzidas com fundamento nos incisos VI e JX deverão estar
acompanhadasdos respectivos documentos de responsabilidade técnica, quando a
atividade exercida para elaboração do parecer técnico ou do laudo pelicial estiver sujeita à
fiscal ização por conselho profissional."

(NR)
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"Aa. 36

$ 3' Podem depor como testemunhas todas as pessoas,exceto as incapazes,impedidas ou
suspeitas na forma da legislação processual civil.

" (NR)
"An. 43.

l - (revogado);

" (NR)

"Seção VI

Do Relatório e Voto Fundamentado
(Revogado)
'Art. 48. (Revogado).

$ 1' (Revogado).
$ 2' (Revogado).
$ 3' (Revogado)."'

(NR)

"Seção Vll

Da Aprovação do Relatório e Voto Fundamentado pela CED/UF
(Revogado)

'Art. 49. (Revogado);

$ 1' (Revogado);
$ 2' (Revogado);
$ 3' (Revogado);
$ 4' (Revogado);
$ 5' (Revogado);'"

(NR)

F

r

N
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"CAPÍTULO

IV-A

DO JULGAMENTO DO PROCESSOÉTICO-DISClpLHqAR PELA CED-UF
Seção l

Do Relatório e Voto Fundamentado

'Art. 49-A. Apresentadas as alegações finais ou transcorrido o prazo sem sua apresentação

pelas partes, o relator elaborará relatório e voto fundamentado sobre o processo éticodisciplinar,

em até 30 (trinta) dias.

$ 1' O relatório deverá conter os nomes das partes, o resumo dos fatos narrados na denúncia

e das alegaçõesapresentadasna defesa, bem como o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo.
$ 2' O voto fundamenta(]o deverá conter a apreciação das questões de fato e de direito, em

que o relator explicitará sua convicção por meio da análise das condutas apuradas,das
provas produzidas e das alegações finais apresentadas,votando, ao final, pela extinção e
arquivamento do processo,caso não seja constatadaqualquer infração ético-disciplinar, ou
pela aplicação das sançõescabíveis na forma dos artigos 68 a 76, caso seja constatada uma
ou mais infrações ético-disciplinares.
$ 3' A eventual declaraçãode revelia (art. 32) não poderá ser utilizada como fundamento
para aplicação ou majoração de sanção ao denunciado.

$ 4' Após elaboraçãodo relatório e voto, na forma do capzr/,o relator deverá encaminha
lo imediatamente para CED/UF.

$ 5' O relatório e voto a que se refere o capa// deverá ser disponibilizado para conhecimento

dos conselheirosda CED/UF com antecedênciamínima de 7 (sete) dias da data de
julgamento.'

Seção ll

Do Julgamento pela CED/UF
'Art. 49-B. O julgamento do processo ético-disciplinar será conduzidopelo coordenador
da CED/UF, na forma do art. 49-C.'
'Art. 49-C. O julgamento deveráobedecerao seguinterito
1 - o responsável pela condução da reunião dará início à sessãodejulgamento e questionará
sobre a existência de conse]heiro impedido ou suspeito, na forma dos ans. 109 e ] 10;
11- o conselheho relator procederáà leitura do relatório e do voto fundamentado, durante
o qual não será permitido aparte;

111- as partes e seus procuradores apresentarão sustentaçãooral, se assim desejarem, por

até lO (dez) minutos, incluído, nesseprazo, a manifestaçãotanto da parte quanto do seu
procurador;
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IV - aberta a discussão, os conselheiros farão o uso da palavra para esclarecimento,
interpelação ou contestaçãosobre o conteúdo do relatório e voto fundamentado, na ordem
dos destaquese inscrições para manifestação;
V - encerradaa discussãosem que haja pedido de vista, a proposta da deliberação será lida
pelo responsávelpela condução da reunião e submetida à votação por maioria simples, não
sendo permitida manifestação posterior;
VI - em caso de rdeição da proposta de deliberação plenária na forma do incisa V, o
responsável pela condução da reunião designará novo relator para apresentaçãode novo
relatório e voto a ser apresentado na reunião seguinte na forma dos incisos l a V;
Vll - havendo pedido de vista, o julgamento fica adiado para reunião subsequente,em que

o julgamento serádecido pela aprovaçãode voto original ou de voto vista, na coima
regimental.
$ 1' O responsável pela condução da sessão de julgame;nto zelará pela observância das
regras procedimentais, sem emitir qualquer juízo de valor sobre o caso em análise,

cabendo-lheemitir voto de desempate.
$ 2' Os nomes das partes não constarão do relatório e voto fundamentado quando
disponibilizados previamente para conhecimento dos conselheiros nem serão declarados
durante o relato e julgamento, devendo, para tal Him, serem ocultados de forma a não
permitir a revelação.

$ 3' A sessãode julgamento do processo ético-disciplinar não será transmitida por meios
telemáticos.
$ 4' Para gins de verificação de impedimento e suspeição,será entregue exclusivamente

aos conselheiros,no início da reunião em que se dará a sessãode julgamento, súmula
contendo os números dos processos t\ serem julgados com os respectivos nomes dos
denunciantes e dos denunciados.

$ 5' O conselheiro que dolosamente ocultar impedimento responderá a processo
disciplinar, podendo resultar a perda do mandato.
$ 6' As partes e seus procuradores poderão acompanhar a sessão dejulgamento

do processo

ético-disciplinar mesmo quando não desejarem fazer uso da voz.'

'Art. 49-D. A CED/UF deverá julgar o processo ético-disciplinar no prazo de até 60
(sessenta) dias, contados da data do recebimento do relatório e voto fundamentado

encaminhadopelo relator na forma do $ 4' do art. 49-A, excluído o prazo regimental do
pedido de vista.'

'Art. 49-E. As partes serão intimadas sobre a decisão dl CED/UF e a possibilidade de
interposição de recurso ao Plenário do CAU/UF, nos termos do art. 50.

Parágrafo único. Caso não seja interposto recursopelas partes no prazo regulamentar, a
unidade organizacionaldo CAU/UF responsávelpelo assessoramentoda CED/UF
certificará o trânsito em julgado da decisão e encaminharáo processo para a unidade
organizacional responsávelpelos atou de execução previstos no Capítulo Vlll, no caso de

/

restar aplicada alguma sanção ao denunciado.'"
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"CAPITULO V
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DA CED/UF
Art. 50. As partes poderão interpor decursoao Plenário do CAU/UF contra a decisão da
CED/UF, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando as razões do inconformismo e o
provimento desejadopor ocasião do novo julgamento na instânciarecursal, facultando-se
a juntada dos documentos que julgar convenientes.
$ 1' O recurso deverá ser apresentado à própria CED/UF
$ 2' O recurso terá efeito suspensivo, não podendo haver atou de execução até ojujgamento

definitivo.
$ 3' Atendidos os critérios de admissibilidade recursal, a parte recolhida será intimada
sobre o recurso interposto e a possibilidade de apresentaçãode contrarrazões no prazo de
30 (trinta) dias.

$ 4' São critérios de admissibijidade recursal
1 - a tempestividade

11- a legitimidade, exclusiva das partes
$ 5' Recebidas as contrarrazões ou transcorrido o prazo de apresentação sem manifestação

da partereconida, a CED/UF remeterá o processoético-disciplinar ao Plenário do CAU/UF

para apreciaçãoejulgamento do recurso, na forma dosans. 5 1 e 52.
$ 6' Não sendo atendidos os critérios de admissibilidade recursal, o recurso será inadmitido
na própria CED/UF, sem a necessidade de encaminha-lo ao Plenário do CAU/UF.
g 7' Os atou de análise dos critérios de admissibilidade

recursal e de intimação do recorrido

para apresentação das contrarrazões serão conduzidos pelo relator da CED/UF responsável
pelo voto vencedor.
$ 8' (Revogado)
$ 9' (Revogado).'"

(NR)

"Art. 51. Recebidoo processoético-disciplinar da CED/UF, o presidentedo CAU/UF
designará, Flor ordem de distribuição, um relator dentre os membros do respectivo Plenário

para elaboraçãode relatório e voto fundamentadosobre o recurso interposto, a ser
apresentado até a segunda reunião plenária subsequente.

$ 1' O relator do recurso, na forma do capzr/, não poderá ser conselheiro que tenha
participado do julgamento do processo ético-disciplinar na CED/UF
$ 2' Caso o relator forme entendimento que possa agravar a situação do denunciado, este
deverá ser intimado para, no prazo de IO (dez) dias, apresentar alegações, que deverão ser
obrigatoriamente analisadas quando da elaboração do relatório e voto.
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$ 3' A intimação para apresentação de alegações a que se refere o $ 1' deverá indicar
precisamente as razões do agravamento.

$ 4' Os conselheirosque tenhamparticipado do julgamento do processoético-disciplinar
na CED/UF não estarão, por esse fato, suspeito ou impedidos para julgamento do recurso
pedante o Plenário do CAU/UF." (NR)

"Art. 52. O julgamento do recurso em processo ético-disciplinar será conduzido pelo
presidente do CAU/UF, na forma do art. 49 C.

$ 1' (Revogado)
$ 2' (Revogado)."

(NR)

"Art. 53. O Plenário do CAU/UF deverá julgar recurso em processo ético-disciplinar após

a apresentaçãodo relatório e voto pelo relator, salvo na hipótese de haver pedido de vista."
(NR)

"Art. 54

Parágrafo único. Caso não seja interposto recurso pelas partes no prazo regulamentar, a

unidade organizacional do CAU/UF responsável pelo assessoramentodo respectivo
Plenário certificará o trânsito em julgado da decisão e encaminharáo processopara a
unidade organizacional responsávelpelos alas de execução previstos no Capítulo Vlll, no
caso de restar aplicada alguma sançãoao denunciado." (NR)
"CAPITULO VI
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DO CAU/UF

'Art. 55

$ 8' Os aros de análise dos critérios de admíssibilidade recursal e de intimação do recorrido
para apresentação das contrarrazões serão conduzidos pela unidade organizacional do
CAU/UF responsável pelo assessoramento do respectivo Plenário."' (NR)

"Art. 56

$ 6'

A CED-CAU/BR,

após aprovação do relatório

e voto fundamentado, deverá

encaminha-los imediatamente ao Plenário do CAU/BR para julgamento do recurso.
$ 7' Caso o relator forme entendimento que possa agravar a situação do denunciado, este
<'
deverá ser intimado para, no prazo de lO (dcz) dias, apresentaralegações,que deverão ser
'
obrigatoriamente analisadasquando da elaboração do relatório e voto.
g. /'<
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$ 7'-A A intimação para apresentação de alegações a que se refere o $ 7' deverá indicam
precisamente as razõesdo agravamento.

(NR)

Ad. 57

$ 8' O presidente do CAU/BR, ao iniciar o julgamento do recurso, deverá questionar o
Plenário do CAU/BR sobre a existência de conselheiro federal impedido ou suspeito, na
forma dos ans. 109 e l lO.

(NR)
Art. 59

$ 3' Na hipótesedos $$ 1' e 2', caso os novos relatoresformem entendimentoque possa
agravar a situação do denunciado, este deverá ser intimado para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar alegações, que deverão ser obrigatoriamente analisadas quando da elaboração
do relatório e voto.
$ 4' A intimação para apresentaçãode alegaçõesa que se refere o $ 3' deverá indicar
precisamente

as razões do agravamento."

(NR)

"Art. 61. Julgado o recurso, a unidade organizacional do CAU/BR responsável pelo
assessoramento
do Plenário do CAU/BR certificará o trânsito em julgado da decisãoe
encaminhará o processo para o CAU/UF de origem.

Parágrafoúnico. Recebidoo processo na forma do capzr/,o CAU/UF encaminharáo
processopara a unidade organizacional responsávelpelos aros de execuçãoprevistos no
Capítulo Vlll, no caso de restar aplicada alguma sanção ao denunciado." (NR)

:'Art. 62. São espéciesde sançãoético-disciplinar

IT - suspensãodo exercício da atividade de Arquitetura e Urbanismo em todo o território
nacional;

IV - multa.
$ 1'

A

sanção

de

advertência

será

definitivamente

aplicada

numa

das seguintes

modalidades:
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1 - advertênciareservada;
11 - advertência pública
$ 2' A sanção de suspensão será calculada no intervalo entre 30 (trinta) dias e (um) ano

$ 3' A sançãode multa será calculada no valor entre l (uma) a IO (dez) anuidades." (NR)

"Art. 68. A aplicação das sançõescorresponde às atividades de fixação e cálculo, em que
o relator estabelece, no voto fundamentado, as sanções adequadas às infrações constatadas

por meio do processoético-disciplinar.
$ 1' O estabelecimento das sanções na forma do capz{/ observará 3 (três) etapas

1 - fixação da sanção base: nesta etapa, para cada uma das infrações constatadas por meio
do processo ético-disciplinar, sela fixada a correspondente sanção na forma do art. 69;

11- cálculo da sançãoprovisória: nesta etapa,cada sançãofixada na forma do inciso l será
agravada ou atenuada de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes
constatadas no processo ético-disciplinar,

na forma do ait. 70;

111 cálculo da sançãodefinitiva: nesta etapa,as sançõesestabelecidasna forma do inciso
11serão consideradasem seu conjunto para se determinar a sançãodefinitiva que será
aplicada, conforme se trate de concurso material ou formal, ou ambos, na forma dos ans.
]S e''}6
$ 2' Por sanção adequadaentende se aquela que atende üos preceitos e limites previstos
nesta Resolução.
$ 3' As sanções aplicadas em processo ético-disciplinar

somente serão executadas após o

trânsito em julgado da decisão, na forma do Capítulo VIII." (NR)

"Art. 69. Para cada inflação constatada no processo ético-disciplinar será fixada uma
sanção correspondente dentre as previstas nos incisos l a IV do art. 62, sem prejuízo da
aplicação cumulativa de multa nos termos do art. 67, respeitadas as previsões estabelecidas
no Anexo desta Resolução.

Parágrafo único. A fixação de uma sançãodentre várias previstas para determinada inflação
ético-disciplinar, nos termos do capa// deste artigo, deverá considerar os antecedentesdo
denunciado, bem como a natureza, a gravidade e os danos resultantesda conduta, analisada
em face dos fatos e das circunstâncias averiguadas." (NR)

"Art. 70. O cálculo de cada sanção ético-disciplinar

l

observará a seguinte sequência

de início, deverá ser consideradoo valor mínimo previsto para sanção,na forma do

Anexo desta Resolução;
k

N

11 em seguida, a sanção será agravada, no caso de existirem circunstâncias agravantes, de

U

acordo com as fraçõese limites ou nos intervalos previstos no Anexo desta Resolução;
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111- por nin}, a sanção será atenuada, no caso de existirem circunstâncias atenuantes, de
acordo com lasfrações e limites ou nos intervalos previstos no Anexo desta Resolução.
$ 1' Uma vez prevista a sançãode advertência a uma infração ético-disciplinar, nos termos
do Anexo desta Resolução, o valor mínimo será a modalidade advertência reservada, caso
as duas modalidades tenham sido previstas, efetuando-se os agravamentos para modalidade

pública e as atenuaçõespara modalidade reservada.

$ 5' Caberá às CED/UF, à CED-CAU/BR e aos respectivos Plenários a apreciação e
deliberação sobre a aplicação das sanções ético-disciplinares nos casos não previstos nesta
Resolução." (NR)

"Art. 71 . A atenuaçãoda sançãoético-disciplinar não poderátorna-la inferior ao mínimo
estabelecidopara as sançõesdefinidas no art. 19 da Lei n' 12.378, de 2010, e o
agravamento

não poderá torna-la

superior

ao máximo

estabelecido

para as sanções

previstas para cada infração ético-disciplinar no Anexo desta Resolução.
(NR)

"Art. 72. São circunstâncias agravantes, quando não constituírem elementos da própria
infração, além das decorrentes de inobservância das recomendaçõesdo Código de Ética e
Disciplina do CAU/BR:

l - (revogado);
;
ll - (revogado)
lll - (revogado)

IV - (revogado)

IX (revogado)

XI - (revogado);

Xll

dano irreversível ao meio ambiente natural e construído

Xlll - exercício de cargo de conselheiro do CAU/BR ou de CAU/UF no tempo da infração

Xlv registro profissional interrompido ou suspensono tempo da inflação
XV - reincidência
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l - (revogado)
ll - (revogado)
lll - (revogado);

IV

(revogado)

X - reincidência, o cometimento de nova inflação ético-disciplinar após ter sido sancionado
por infração anterior, desde que não tenha transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a
data da reabilitação e a prática da nova inflação." (NR)

"Art.

72-A São circunstâncias atenuantes, além das decorrentes de observância das

recomendaçõesdo Código de Ética e Disciplina do CAU/BR:
1 - reconhecimento espontâneo do cometimento da inflação;
11

conduta sob doação ou em cumprimento de ordem de autoridade superior;

111- ter o denunciado procurado voluntariamente e com eficiência, logo após conhecimento
das circunstâncias, evitar ou minorar as suas consequências;

IV
reparação espontânea do dano causado antes do julgamento do processo ético
disciplinar pela CED/UF;

V ter até 2 (dois) anosde registro profissional, contadosda data do primeiro registro."

"Art. 73. (Revogado)
Parágrafo único.(Revogado)."(NR)

"Art. 74. Caberá às partes envolvidas em processo ético-disciplinar apresentar provas para
efeito de agravamento ou atenuação das sanções." (NR)

"Art. 75. Quando, em um mesmo processo, apurar-se que o profissional, mediante mais de
uma ação ou omissão, praticou duas ou mais infrações ético-disciplinares, idênticas ou não,

ter-se-á configurado o concurso material, em que as respectivas sançõesde mesmaespécie
serão somadas, no caso de suspensão e multa.
+

$ 1' As sanções de advertência reservada, advertência pública c cancelamento não serão

aplicadas de forma cumulada nos termos do capzrf, devendo-se considerar cada uma delas
apenas uma vez quando ocorrerem de forma múltipla.

$ 2' Se, do resultado final do concurso material, restar aplicada mais de uma sanção das
espécies advertência, suspensãoe cancelamento,em qualquer combinação, somente a mais
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grave delas será considerada para fins punitivas, sem prquízo da aplicação cumulativa de

multa nos termosdo art. 67." (NR)
"Art. 76. Quando, em um mesmo processo, apurar-seque o profissional, mediante uma só
ação ou omissão, praticou duas ou mais infrações ético-disciplinares, idênticas ou não, verse-á configurado

o concurso formal, em que será considerada, dentre as sanções aplicadas

da mesma espécie, a mais grave delas, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada,
em qualquer caso, de um sexto até metade, no caso de suspensãoe multa.
$ 1' As sanções de advertência reservada, advertência pública e cancelamento não serão
aplicadas ná forma do capa/f, devendo-se considerar cada uma delas apenas uma vez
quando ocorrerem de forma múltipla.

$ 3' Se, do resultado final do concurso formal, restar aplicada mais de uma sançãodas
espéciesadvertência, suspensãoe cancelamento, em qualquer combinação, somente a mais
grave delas será consideradapara Rinspunitivas, sem prejuízo da aplicação cumulativa de
multa nos termos do art. 67." (NR)

"Art. 77. A execução das sanções ético-disciplinares aplicadas em decisão transitada em
julgado compete ao CAU/UF com jurisdição no local de ocorrência da infração ou, no caso

do inciso l do art. 15, ao CAU/UF de registro do profissional sancionado.
$ 1' A unidade organizacional responsável pelos alas de execuçãoprevistos neste Capítulo
deverá intimar o profissional sancionado da ocorrência do trânsito em julgado da decisão,
devendo constar na intimação:

l

no caso de ter sido aplicadaadvertênciareservada,a obrigatoriedadede acessoao

Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), ambiente profissional, para

leitura do ofício declaratório(art. 78, capa//),e a informaçãode que referida leitura é
condição necessáriapara o acesso das demais funcionalidades do SICCAU (art. 78, $ 4');

11- no caso de ter sido aplicada advertência pública, a cópia do ofício declaratório a ser
publicado (art. 80, $ 3');
111- no caso de ter sido aplicada suspensão, a cópia do ofício declaratório a ser publicado
(ait. 83) e a:informação de bloqueio do SICCAU durante o período de suspensão(art. 82,
$ 3');

IV

no caso de ter sido aplicado cancelamento do registro, a cópia do ofício declaratório a

ser publicado (art. 86), a informação de obrigatoriedade de comparecimentoà sede do
CAU/UF, em até lO (dez) dias, contados da intimação, para devolução da carteira dd
identidade profissional (art. 85, $ 1') e a informação de bloqueio definitivo de acessoao

SICCAU(art. 85,$ 3');
V - no caso cle ter sido aplicada multa, a obrigatoriedade de emitir o boleto bancário no
r)
SICCAU, em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, com a informação da possiblidade w{/-l

de parcelamento(art. 88, $ 1') e, no caso de aplicaçãoisoladadessasanção,a cópia do

l '

ofício declaratório (art. 88, $ 2').
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$ 2' Os ates de execução somente serão iniciados após a regular intimação do prohssional

sancionadonaformado $ 1'." (NR)

"Art. 78. A advertência reservada deverá ser executada por meio de ofício declaratório

emitido pelo CAU/UF e assinadopelo presidente,entreguede forma confidencial ao
profissional punido, por meio do SICCAU.
$ 1' (Revogado)
$ 2' No ofício declaratório deverão constar o número do processo ético-disciplinar, o nome
e o número de registro do profissional sancionado, a sançãoaplicada e as regras inflingidas.

$ 3' Na impossibilidadede utilização do SICCAU para entregado ofício declaratório, o
CAU/UF poderá utilizar qualquer outro meio compatível previsto no art. 99, hipóteseem
que a confirmação de recebimento presumirá a leitura do ofício enviado
$ 4' A leitura do ofício declaratório pelo infrator é condição necessária para acesso das
demais funcionalidades do SICCAU." (NR)
Art. 79

Parágrafoúnico.(Revogado)."(NR)
"Art. 80

g I' (Revogado)
$ 2' No ofício declaiatório deverão constar o número do processo ético-disciplinar, o nome
e o número de registro do profissional sancionado, a sanção aplicada e as regras infringidas.

$ 4' As formas de publicação previstas no $ 3' poderão ser utilizadas isolada ou
cumulativamente, neste caso em qualquer combinação." (NR)

AÜ. 81
Parágrafo único.(Revogado)."(NR)
"Art. 82. A suspensãodeverá sei executada mediante a interrupção do registro profissional

pelo período determinado na decisão de julgamento do processo ético-disciplinar e a
publicação de ofício declaratório pelo CAU/UF em meio impresso e telemático.
$ 1' (Revogado).
$ 2' No ofício declaratório deverão constar o número do processoético-disciplinar, o nome

e o número de registrodo profissional sancionado,a sançãoaplicadae as regrasinfringidas.
$ 3' Durante o período de suspensão,as funcionalidades do SICCAU correlatas ao
exercício profissional ficarão bloqueadas." (NR)

Setor comercial sul (SCS),Quadra 2, Bloco C- Ed.serra Dauíada, Salas401 a 409 l CEP:70.300-902 Bíasília/DF l Telefone: (61) 3204-9500

www.caubr.gov.bí

DELIBERAÇÃO
N'014/2020
CED-CAU/BR

Z;''?l

k
20

SERViçO PUBLICO FEDERAL

Conselhode Arquileturae Urbanismodo Brasil

Art. 83

Parágrafo único. As formas de publicação previstas no capa//poderão ser utilizadas isolada
ou cumulativamente, neste caso em qualquer combinação." (NR)
"Art. 84. A suspensãodeverá ser anotada nos assentamentosdo profissional
Parágrafo único.(Revogado)."(NR)

"Art. 85. O cancelamento do registro deverá ser executado mediante a interrupção
permanentedo registro profissional e a publicaçãode ofício declaratório pelo CAU/UF em
meio impresso e telemático.

$ 1' O profissional sancionado deverá comparecerà sede do CAU/UF, em até lO (dez)
dias, contados da ciência do trânsito em julgado da decisão, para devolução da carteira de
identidade profissional
$ 2' No ofíclio declaratório deverão constar o número do processo ético-disciplinar, o nome
e o número de registro do profissional sancionado, a sanção aplicada e as regras infringidas.

$ 3' O cancelamentodo registroimplicará o bloqueiodeHlnitivode acessoao SICCAU."
(NR)
Art. 86

Parágrafo único. As formas de publicação previstas no capaz/poderão ser utilizadas isolada
ou cumulativamente, neste caso em qualquer combinação." (NR)

"Art. 87. O cancelamento do registro deverá ser anotado nos assentamentos do profissional

Parágrafo único.(Revogado)."(NR)

"Art. 88. A multa deverá ser executadamediantecobrançapor meio de boleto bancário e
expedição de ofício declaratório.

$ 1' O profissionalsancionadodeverá emitir o boletobancárioda multa no SICCAU, em
até 30 (trinta) dias, contados da ciência do trânsito em julgado da decisão, oportunidade em

que poderá optar pelo parcelamento, nos termos da regulamentação vigente.
$ 2' No ofício declaratório deverão constar o número do processo ético-disciplinar, o nom

e o número de registro do profissional sancionado,a sançãoaplicada e as regras infringidas'

$ 3' No caso de aplicação de sanção de advertência reservada, advertência pública,
suspensãoqu cancelamentodo registro cumuladacom sançãode multa, as informações
referentes à multa deverão ser consolidadas nos ofícios declaratórios daquelas sanções.
$ 4' A não emissão do boleto de multa no prazo estabelecido no $ 1' acarretará a cobrança

/

«

de correçãomonetária pelo Índice Nacional de Preçosao Consumidor (INPC), calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)." (N R)
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"Art. 90

Parágrafo único.(Revogado)."(NR)

''CAPÍTULO

IX-A

DO TERMO DE AJUSTAMENTO OE CONDU'rA (TAC)

'Art. 91-A. Caso os fatos apurados em procedimento ou processo ético-disciplinar
instaurado de ofício versem sobre matéria de interesse coletivo, suscetível de acordo para

adequar condutas às normas ético-disciplinares da Arquitetura e Urbanismo e prevenir

infrações futuras de mesma natureza, o relator poderá propor, antes da decisão de
admissibilidade ou no curso da instrução, a designaçãode audiência para celebraçãode
termo de ajustamento de conduta (TAC).

$ 1' O TAC deve conter as seguintes cláusulas
1 - a descrição das obrigações assumidas, além da obrigação de seguir as normas.ético-

disciplinares estabelecidasno art. 18 da Lei n' 12.378,de 2010, e no Código de Ética e
Disciplina do CAU/BR;
IT o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações
111

a forma de demonstraçãodo cumprimento das obrigações assumidas

IV - as consequênciasdo descumprimento das obrigações;assumidas,na forma do $ 4';
V

a declaração expressade renúncia ao direito de decurso

$ 2' O TAC deverá ser homologado por decisão colegiada da instância em que estiver
tramitando, devendo ser encaminhadopara assinaturaem conjtmto com o presidentedo
respectivo Conselho ou com pessoapor ele delegada.

$ 3' Até que as obrigações de fazer assumidaspor meio do TAC sejam efetivamente
cumpridas, o prazo prescricional da pretensãopunitiva permanecerá suspenso
$ 4' O processo ético-disciplinar que tenha sido olÚeto de TAC poderá ser desarquivado

em razão de descumprimentodas obrigações estabelecidas,hipótese em que o trâmite
processual será restabelecido do ponto imediatamente anterior ao dos aros de celebração
do TAC, voltando a correr o prazo prescricional da pretensão punitiva pelo restante.
$ 5' A apuração de condutas que tenham causado lesão à integridade física das pessoas não
pode ser suspensa ou encerrada por meio de celebração de TAC.

$ 6' Não será admitida a celebração de novo TAC com o mesmo profissional,
independentemente da matéria sobre qual verse, no período de 5 (cinco) anos que se
seguirem à celebraçãode TAC anterior, sda no CAU/BR ou em CAU/UF.
$ 7' A celebração de TAC poderá ocorrer a qualquer tempo e grau dejurisdição desde que

a matéria seja suscetívelde adequaçãoda conduta e não tenha ocorrido o trânsitoem
julgado da decisão.
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$ 8' Os TAC celebrados deverão ser registrados no SICCAU de modo a viabilizar

consulta

futura e terão caráter público.'"

"Art. 92. Da deliberaçãotransitadaem julgado que resultar sanções,caberá pedido de
revisão apresentado pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que

apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação da
)Clllçau.

$ 1' O pedido de revisão deverá ser encaminhado pela parte interessadaao órgão prolator

da deliberaçãode julgamento do processo ético-disciplinar, instruído com cópias da
decisão recorrida e das provas documentais dos fatos arguidos.
$ 2' O pedido de revisão, após a análise técnica, ou jurídica, ou ambas, será distribuído a
um conselheiro relator." (NR)

"Art. 93. O conselheiro relator deverá apresentar o relatório e voto fundamentado,
preferencialmente na primeira reunião subsequenteà sua designação, ou obrigatoriamente
na reunião seguinte, cumprindo o prazo regimental para a disponibilização da matéria que
será objeto de deliberação.

$ 4' Do julgamento do pedido de revisão caberá recurso ao Plenário do CAU/UF e da
decisão deste ao Plenário do CAU/BR."

(NR)

\

"Art. 98-A.lDeverãoser intimados,na fora do art. 98, os representantes
legaise os
advogados das partes, quando devidamente constituídos."

"Art. 99. A intimação poderá ser efetuada por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama, por ciência pessoal no processo, por ciência escrita em audiência, por intermédio
de agente do CAU/UF investido de fé pública, por meio do S[CCAU, por correio
eletrõnico, por aplicativos de mensagensou de outro meio que assegurea certezada ciência
das partes ou de terceiros.

(NR)
"Art. 99-A. As partes devem manter atualizados os endereços e quaisquer outras formas de
comunicação indicados, sob pena de restarem válidas as intimações efetuadaspelos meios
informados nos autos."
"Art. 100

[ - do recebimentoda correspondência,no casode intimação por via posta]
11

do recebimento do telegrama, no caso de intimação por esse meio
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V - da ciência apostano mandado de intimação cumprido pelo agente do CAU/UF, devendo
ser certificada eventual negativa de assinatura pelo intimado;

VI - da consumaçãopor meio do SICCAU
Vll - do correio eletrõnico de resposta com a consumação expressa de recebimento da
intimação;
Vlll - da mensagem de resposta com a confirmação expressa de recebimento da intimação
no caso de intimação por aplicativos de mensagens;

IX - do efetivo recebimento da intimação, quando ocorrer por outro meio que assegure a

certezada ciência daspartes;
X do término do período de divulgação do edital

$ 3' Os prazos expressosem meses e anos expiram no dia Je igual número do de início, ou
no imediato, se faltar exata correspondência.

$ 4' Presumem-seválidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda
que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva

não tiver sido devidamente
comunicadano processo,fluindo os prazosa partir da
confirmação da ciência, nos termos do capzír." (NR)

"Art. 102. Nenhum ato processual será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para as partes." (NR)

"Art. 109

$ 1' O conselheirodeve declararo impedimentona primeira oportunidade,indicando
expressamente o motivo previsto no capa//.

$ 2' A omissão do dever de declarar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares." (NR)

"Art. 110. E suspeito o conselheiro que tenha amizade ou inimizade notória com qualquer
das partes ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro
grau
$ 1' O conselheiro não é obrigado a declarar a suspeição
$ 2' Caso o conselheiro declare a suspeição para aduarem processo ético-disciplinar, deverá

r

indicar expressamente
o motivo previsto no capzr/,salvo no casode suspeiçãopor motivo
de foro íntimo, em que não seexige motivação." (NR)
n r....(

$
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Art. 1 11. As partes poderão arguir impedimento ou suspeição de conselheiro.

$ 1' O conselheiro poderá reconhecer o impedimento ou suspeição,extinguindo-se o
incidente, ou apresentar suas razões para julgamento da arguição.

$ 2' O julgamento da arguição decidirá pelo seuacolhimento ou rdeição.
$ 3' A rejeição da arguição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo." (NR)

Art. 2' O Anexo da Resoluçãon'. 143, de 23 dejunho de 2017 passa a vigorar acrescido da redação
constante do Anexo l desta Resolução.
Art. 3' Revogam-se:

l

os seguintes dispositivos da Resolução n'. 143, de 23 de junho de 2017, aprovada pela

DeliberaçãoPlenáriaOrdináriaDPOBRn'. 0067-11/2017:
a)
b)
c)
d)

incisa l do art. 43;
art. 48;
art. 49;
$$8' e 9' do art. 50;

e)

$$ 1' e 2' do art. 52;

f)

incisos l, ll, lll, IV, IX, Xr do art. 72;

g)

incisos 1, 11,111e IV, do parágrafo único do art. 72;

h)
i)
j)
k)

art. 73;
$ 1' do art. 78;
parágrafo único do art. 79;
$ 1' do art. 80;

1) parágrafoúnicodoart. 8 1;
m)
n)
o)
p)

$ 1' do art. 82;
parágrafo único do art. 84;
parágrafo único do att. 87;
parágrafo único do att. 90.

Art. 4' Esta Resoluçãoentra em vigor na datade suapublicação

Brasília, XX de xxxxxxxxxx

de 2020

LUCIANO GUIMARAES
Presidentedo CAU/BR

(Publicado no Diário Oficial da União, Edição XXX, Seção 1, de XX de xxxxxxxxxxxx

de 20XX)

«
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ANEXO l RESOLUÇÃO N' XX, DE XX DE XXXXXXXXXXX DE 2020

CAPITULO lll
FRAÇÕES E LIMITES DAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DO ART. 72 DA
RESOLUÇÀ.O CAU/BR N' 143, DE 23 DE JUNHO DE 2017
Incisos:
[.
11.

111.

[v.
V
VI.

VII.

CAPITULO IV
FRAÇÕES E LIMITES DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DO ART. 72-A DA
RESOLUÇÃO CAU/BR N' 143,DE 23 DE JUNHO DE 2017
Incisos:
1.

H.
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