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Protocolo SICCAU 765223 CAU/CE encaminha manifestação à Deliberação
n' 082/2018 da CEP-CAU/BR acerca da remoção da baixa de RRT, no que se
refere à correção da data de previsão de térlüno e/ou valor do
contrato/honorários

INTERESSADO l Presidência do CAU/BR

ASSUNTO l Ordem do dia n' 02 da 82' Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR: para
apreciação e manifestação da Comissão

DELIBERAÇÃO N' 030/2019 CEP CAU/BR

PROCESSO

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL -- (CEP -- CAU/BR), reunida ordinariamente em
Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 09 e 10 de maio de 20 19, no uso das competências que Ihe
conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que a Deliberação da CEP-CAU/CE n' 0238/2018 solicita a "regulamentação" da
Deliberação n' 082/2018 da CEP-CAU/BR e pede a manifestação do CAU/BR sobre o motivo da
"impossibilidade" de retificação da data de previsão de término e dos dados de valor do
contrato/honorários no RRT baixado, c também sobre a orientação sobre instauração de processo ético
disciplinar para apuração de indícios de falta, e não baseado em fatos.

Considerando que a Deliberação da CEP-CAIJ/BR n' 082/20 1 8 tratou, especificamente, da permissão de
"remoção de baixa" dos RRTs por parte dos CAU/UF, com objetivo de corrigir informações do RRT
baixado para poder compatibilizar os dados do Atestado apresentado pelo profissional, pata fins de análise
e aprovação de CAT-A.

Considerando que a referida Deliberação da CEP-CAU/BR, emitida em 05 de outubro de 2018,
manifestou o seguinte entendimento da Comissão à..épQçu

1- A Gerência do CSCpoderá dar penllissão aos CA U/UFpara realizar o proceditnetato de I'emoção
da baixa do RRTpara t'eti;Rcação do registro eÍetuado no SICCA U, desde que os CA U/UF atendam
às seguintes cotadições:

não tenha sido emitida Certidão de Aceno Técnico(CÁT) após ter sido dada a baixa do
t'espectivo RRT;
indicar funcionário(s) do CAU/UF que será o responsável pelo pt'ocedimertto de retnoção da
bctixa do RRT, designado por Portcu'ia Presidencial a ser encaminhada à Coordenação Técnica
do SICCÀU cota a solicitação de pet'tlüssão por tneio de GAD Gerertciadol' Àvartçado de
Detllandas do CSC;
o tespons(lvet pela remoção de bctixa deverá descre'çer no campo " obsemações", disponí'pel no
SICCA U, o tttotivo da remoção da baixa e, caso seja para reti$cat' o RRT, descrever o que será
corrigidos

d) deverão ser respeitadas e seguidas as condições para correção de dados do RRT por meio do
Reti$cador, corlfortne disposto no art. 13 da Resoltlção CA U/BR n' 91, de 2014;
deverão ser respeitadas e seguidas as condições e tnotivos para o Cancelamento ott a Nulidade
do RRT, conforme disposto nos artigos 33 e 39 da Resolução CA U/BR n' 91, de 2014; e
o CA U/UF responsável deverá instaurar o devido processo pglg gt)oração de indício de falta
ética do pro$ssionctl. caso seja solicitada a retirada de atividades técnicas jó declaradas no RRT
para compatibilizar com os dados do Atestado .fornecido pelo cliente contratante para emissão
de CAT-Á.
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2- Esclcn'ecer que não se enquadram nos meti'pos que justificam u remoção da bltixa para rett$cação
do RRT, a correção dos seguintes campos do Jlormulário de RRT:
a) "Data de Previsão de Término" da atividade(pois se truta de uma estimativa, sen€1o que Q

inforntação corretti e precisa é a(ruela declarada tio ato da baixa);
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b) ''Valor do corltrato/honorário" e "N' do Cona'ato''(pois se truta de unt campo de
preencltintetüo opciottal);"

Considerando a Resolução CAU/BR n' 91/2014 trata do RRT e está vigente, estabelece em seu art. 12
que o RRT RetiHlcador só pode ser utilizado para corrigir ou alterar dados, se não tiver sido procedida a
baixa do mesmo.

DELIBEjtA

1 - Esclarecer que a CEP-CAU/BR na Deliberação n' 082/2018 !!ãQ orientou ou informou sobre
"impossibilidade" de ratificar a data de previsão de término da atividade ou do valor do
contrato/honorários no RRT, apenas esclareceu que a correção desses dados !!ãQ..êãa.nl211zQ$ que
justifiquem a remoção da baixa por parte do CAU/UF e explicou no item 2 da referida Deliberação que:
'a data de pt'evasão de término declarada no RRT se trata de tema estimativa sendo que a informação
cof'rala e p/'ecisa é agzle/a dec/brada no afo da baixa do RRP', e que os campos de valor do
contrato/honorário e n' do Contrato no formulário do RRT no SICCAU "são campos de p/'eenc/zfmen/o
opcional

2- Esclarecer que a Resolução CAU/BR n' 93, de 2014, que dispõe sobre a emissão de certidões pelos
CAU/UF, ao tratar da análise e aprovação do Atestado para emissão da CAT-A define que:

à \' O regisü'o do atestado será deferido se, após a análise da docLtmeritação apresentada, verificas-
se que há compatibilidade entre os seus dados e aqueles constantes dos RRT correspondentes
efetuados etn notne do clrqtliteto e urbanista responsável pelo pt'ojeto, obra ou serviço técnico

ÀÜ. 2Q. A CAT-A será emitida com base nas informações constantes dos RRT qtle a constituem, do
reqtlerimento pt'eenchido no SICCA U e do atestado fornecido pela pessoct jurídica contratctnte.

"Art 14 ]

3 - Informar que a CEP-CAU/BR emitiu as Deliberações n' 003 e 012 em I' de fevereiro e 15 de março
de 2019, aprovando propostas de alterações e adequações nos requerimentos de RRT e CAT-A no
SICCAU a fim de aprimorar a aplicação das normas e sua operacionalidade no SICCAU, e que, dentre as
propostas encaminhadas à Gerencia do CSC, estão a de QlZ!.!g;!!!i!.içd;!dç de preenchimento do campo
relativo ao Valor do Contrato/Honorários do RRT e a de que a data de término das atividades deverá ser
confirmada pelo profissional no ato da baixa do RRT e que essa informação deverá constar do formulário
do RRT com a situação baixado e impresso.

4 - Esclarecer que o art. 45 da Resolução CAU/BR n' 91, de 2014, que dispõe sobre RRT,
determina que:

Ficará sujeito a processo ético-disciplinar, nalot'ma das not'mas próprias editadas pelo
CA U/BR, o arquiteto e urbanista que efetuat' RRT de ati'cidade técnica:
l da qual não seja efetivcimente responsável técnico; ot{
11 que não venha a ser efétivamertte realizada.

5 Esclarecer que a instauração de um processo ético-disciplinar, de ofício pelo CAU/UF, como foi citado
na alínea f do item l da Deliberação n' 082/2018 da CEP-CAU/BR, serve para dourar os indícios de falta
ética que porventura o profissional possa ter cometido quando solicitou a retirada de atividades técnicas
já declaradas por ele como "verdadeiras" no ato de preenchimento e cadastro do RRT no SICCAU e
depois ratificadas por e]e no ato (]e baixa do RRT, sendo que o CAU/UF só toma conhecimento de sua
veracidade quando o profissional apresenta o Atestado para fins de CAT-A, e verifica que contém
informações divergentes daquelas constantes do RRT baixado.
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6 - Esclarecer que, seguindo os normativos do CAU/BR, o processo ético-disciplinar é instaurado pelo
CAU/UF, de ofício ou por denúncia, com base em i!!çlÍçipX.!!!Í!!!!!!Q$ de falta ética, e que somente na etapa
posterior, a de instrução do processo, é que caberá à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/UF analisar
os documentos e provas apuradas e juntadas aos autos e decidir se os indícios de falta ética se sustentam
ou não, ocasião da emissão do relatório e voto do relator do processo no âmbito da Comissão Estadual.
Seguindo ainda o disposto na Nota Jurídica n'2/AJ-EOP/2019, emitida pela Assessoria Jurídica do
CAU/BR para CED-CAU/BR sobre matéria similar, destacamos abaixo os trechos da Nota Jurídica no
sentido de ratificar o entendimento firmado pela CEP-CAU/BR na Deliberação n' 082/20 1 8:

Inicialmente, insu$ciência de provas é ttlatéria da fase de instrução, e não da fase de
admissibilidade. Na fase de admissibilidade, o que se analisa é a existência de ittdícios míttimos
qlle permitam veri$car tltn possível etlqtladramento da cotaduta colho inflação ético-disciplinar'
(art. 20, $ 1', 1 da Resolução CA U/BR n' 143, de 201 7).

I'ratarldo-se de procedittlento de oficio, caso da denúncia anónima, nos termos do art. 9', $ 2' da
Resolução n' 143, de 2017, a responsabilidade pela vçlifiçgçgQ !!ç ç i!!çlÍçip plÍ11i!!!p; é do
relator, e ttão do detttlnciante artõttimo, razão por que o art. 10 da Resolução CA U/BR n' 143, de
201 7, dispõe que deve " o relator, sempt'e que Íor necessário, deter'tninar as diligêtacias adequadas
à constatação da veracidade dos fatos e da existência de indícios mínimos que indiquem a
inadequação ética da conduta

7 -- Encaminhar à Presidência do CAU/BR para envio desta Deliberação à Presidência do CAU/CE em
resposta ao protocolo em epígrafe, e à RIA para divulgação a todos CAU/UF

Blasília DF, 10 de maio de 2019

MARIA ELIANA JUBA RIBEIRO
Coordenadora

RICARDO MARTINS DA FONSECA
Coordenador Adjunto

FERNANDO MÁRC10 DE OLIVEIRA
Membro

TANTA MARIA MARINHO GUSl\4A0
Membro

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE
Membro
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