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WTEjiESSADOS
ASSUNTO

Apreciação de processo ético-disciplinar parajulgamento em grau de recurso

DELIBERAÇÃO N' 024/2019- CED-CAU/BR

A COMISSÃO DE ETICA E DISCIPLINA -- CED-CAU/BR, reunidaordinariamenteem Brasília/DF.
na sede do CAU/BR, nos dias 09 e 10 de maio de 2019, no uso das competências que Ihe conferem os
incisos de l a Vll do art. 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o Relatório e Voto apresentado pelo relator, conselheiro Matozalém Santana

Considerando
a apreciação,
pela Comissãode Eticae Disciplinado CAU/BR,do Relatórioe Voto
apresentado pejo conselheiro relator; e

Considerandoque os aspectosrelativos ao tema "reserva técnica" serão objeto de discussão na CED
CAU/BR e nos semináriospor ela organizados;

DELIBERA
l

Aprovar,

por unanimidade,

o Relatório

e Voto apresentado pelo conselheiro

relator do processo

ético-disciplinar;
2 - Recomendar ao Plenário do CAU/BR que vote nos termos do Relatório e Voto, o qual:

a) CONHECE DO RECURSO interposto pela DENUNCIADA e, no mérito, DA-LHE
PROVIMENTO para afastar a sanção ético-disciplinares dc advertência reservada, aplicada na
instância de origem, e sugerir o ARQUIVAMENTO do presenteprocesso.
b) Sugere ao CAU/SC condicionar-se à verificação cautelosa dos fatos dos quais tenham tomado

conhecimento,promovendo as diligências adequadas,a fim de instruir os processosde natureza
semelhante a este, com informações que comprovem incontestavelmente a conduta inadequada
que Rira os princípios que as leis e normativos do CAU buscam alcançar na forma regrada, a
a
saber
Se o produto foi adquirido no contexto da atuação privativa do arquiteto e urbanista;

Se o prêmio ofertado foi custeado pelo volume de compras efetuadas pelos clientes da
DENUNCIADA;
Se houve intencionalidade em obtenção de pontuação poi parte da DENUNCIADA;
Se houve prejuízo financeiro e/ou material ao cliente da DENUNCIADA;
Se houve materialidade de enriquecimento tangível e ilícito.

e

3 Sobrestar o presente processo ético-disciplinar, bem como aqueles relacionados ao mesmo fato
gerador (caso do processo n' 362098/2016, aprovado pela Deliberação n' 017/2019 e anteriormente
encaminhado ao Plenário do CAU/BR).
Brasília-DF. 10 de maio de 2019

NIKSON DIAS DE OLIVEIRA
Coordenador
MATOZALEM

COUSA SANTANA
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FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES
Membro

t
!

\

Selar ComercialSul (SCS),Quadra 2. Bloco C- Ed. Seria Dourada,Salas401 a 409 l CEP:70.300-902 Bíasília/DF l Telefone: (ó1) 3204-9500

www.caubr.gov.bí

DELIBERAÇÃO N' 024/2019 CED-CAU/B R

2

