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SÚMULA DA 79' REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/BR

DATA
ÊDATA
LOCAL

PARTICIP.ANTES

31 dejaneiro

HORÁRIO

09h às 18h

ÊHORÁRIO

09h às 18h

de 2019

0 1 de fevereirode 2019
Brasília -- DF

Nikson Dias de Oliveira (RR)

Coordenador

Matozalém Sousa Santana (TO)

Coordenador-adj unto

Guivaldo D'Alexandria Batista(BA)

Membro
Membro
Membro
Membro

José Gerando da Fonseca Soares (PI)

Diego Lins Novaes Ferraz (PE)
Carlos Fcrnando de Souza Leão Andrade (RJ)

ASSESSORIA

Christiana Pecegueiro Maranhão Santos

Leitura e aprovaçãodljúmul!

da 78' Reunião

Encaminhamento

Encaminhar para publicação.

Rçsponsáyç!

Conselheiro Gerando Fonseca

Comunicado

Informou que a Comissão Eleitoral Nacional definiu seu plano de trabalho
para o ano de 2019, em que foi estabe]ecido o prazo limite de julho deste
ano para envio de algumas sugestõesà CED-CAU/BR de situaçõesque

Çomunjçações

configurariam falta ético-disciplinar

no processo eleitoral. A ideia seria

destinar os meses de julho a dezembro para que a CED-CAU/BR e a CEN
Responsáyç]

trabalhem nisso.
Assessoria da CED CAU/BR
A assessoria da CED-CAU/BR

informou que a Comissão recebeu o Ofício

n' 625/2018-2020-PRESA/CAU/MS, em que o CAU/MS encaminha a

solicitaçãocontida na Deliberaçãon' 33/2018-2020 60' CED/MS, na
qual sugere que os Seminários da CED-CAU/BR ocorram apenasem
Brasília/DF ou São Paulo/SP, por questões de economicidade e celeridade
na apreciação de assuntos que se encontram pendentes de solução. Em

resposta, a CED-CAU/BR aprovou a Deliberação n' 005/2019-CEDCAU/BR, em que deliberou "por responder ao (Z/kfo anca//z/nAadope/o
CA UMS rlo sentido de agradecem'pela proposta apresentada, mas }llalltel'

a agelldade eventosda CED-CÁU/BR,
aprovadapor meioda
Deliberação n' 063/2018-CED-CA U/BR e atuatizada pela Deliberação n'

Comunicado

001/20}9-CED-CA U/BR, conÍortlle abaixo. Os treinamentos técnicos da
CED-CÁ U/BR serão todos realizados etn Brasítia; porém, o pt'opósito dos
seminários é jotttentm' discussões nas diversas regiões, sendo impor'cante
aprox/nzízr-sedas rea//andes /ocafs". Datasdos eventosda CED-CAU/BR
para 2019:

- 18 e 19 de março: 17' Seminário Regionalda CED-CAU/BR em Porto
Alegre/RS;

16 e 17 de maio: 18' Seminário Regional da CED-CAU/BR em São
Paulo/SP;

13 e 14 de junho 19' SeminárioRegionalda CED-CAU/BRem
Teresina/Pl;

20 de agosto: 8' Treinamento Técnico da CED-CAU/BR em
Brasília/DF;
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- 25 de outubro:

9'

Treinamento

Técnico

da CED-CAU/BR

em

Brasília/DF;

Responsável

- 09 e 10 de dezembro:3' Seminário Nacional da CED-CAU/BR em
Brasília/DF
Assessoriada CED-CAU/BR
A assessoria da CED-CAU/BR

informou

que a Comissão recebeu

solicitação
de orientação
da Ouvidoriado CAU/BRinformando
de
recebimento de denúncia anónima sobre profissional que estaria sorteando

Comunicado

proletos arquitetânicos em redes sociais. Foi lida a minuta de resposta
encaminhada pela Ouvidoria, em que pontua os itens do Código de Etica e
Disciplina do CAU/BR possivelmenteinfringidos e a recomendação
de
que a denúncia pode ser feita ao CAU/UF competente para apuração do
caso

l
Fonte
Relator

ORDEM DO DIA
Moção 41gg!!deqlnento ao conselheiro Guivaldo Baptilta
CED-CAU/BR
Conselheirosda CED-CAU/BR
A CED-CAU/BR emitiu a Deliberação n' 004/2019-CED-CAIJ/BR,na

qual aprovou a moção de agradecimentoao conselheiroGuivaldo
Encaminhamento

Baptista, anexa, e solicitou o envio do documento à SecretariaGeral da
Mesa do CAU/BR, para conhecimento e providências para que sua leitura

seja incluída na pauta da próxima Reunião Plenária Ampliada do
CAU/BR, em 22 de fevereiro de 20 19.
2.1

Relatório e Voto Processo ético-disçiplinalp:?;!200/2015

Fonte
Relator

CED-CAU/BR
Relator a definir
A CED-CAU/BR aprovou a Deliberação n' 002/2019-CED-CAU/BR,
em que deliberou por:
1 -- Aprovar o Relatório e Voto apresentado pelo conselheiro relator do

ÍCAU/RJ)

processo ético-disciplinar;

Encaminhamento

2
Recomendarao Plenário do CAU/BR que vote nos termos do
Relatório e Voto, o qual CONHECE DO RECURSOdo DENUNCIADO
e, no mérito, DÁ-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para declararnula a
decisãoproferida pelo Plenário do CAU/RJ e solicitar providênciaspara
saneamento do processo a partir da intimação às partes para apresentação

das alegaçõesfinais, devendo os autos retomarem à instância de origem
para superação da nulidade antes do julgamento do mérito.

3 -- Encaminharo referido processopara ser apreciadoe julgado pelo
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
Q.çgDlglheiro Carlos Femando declarou imllggjme!!!g:
2.2

Fonte
Relator

Relatórioe yglglroces$o{!+çe.gi:içjpli1111p:
30;999420ls
ÍCAU/lws)
CED-CAU/BR

Relator a definir

A CED-CAU/BR aprovou a Deliberação n' 003/2019-CED-CAU/BR,
em que deliberou por:
1 -- Aprovar, por unanimidade dos membros presentes, o Relatório e Voto

Encaminhamento

apresentado pelo conselheiro relator do processo ético-disciplinar;

2

Recomendar
ao Plenáriodo CAU/BR que vote nos termosdo

Relatório e Voto, o qual CONHECE DO RECURSO do DENUNCIADO

e, no mérito, DÁ-LHE PROVIMENTO PARCIAL, pwa declarar
a
l
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Comissãode Éticae Disciplina

nulidade da decisão proferida pelo Plenário do CAU/MS e sugerir a
devolução dos autos à instância de origem para que as partes do processo
soam comunicadas da data do julgamento, previamente e em tempo hábil,

de forma a garantir ao DENUNCIANTE e ao DENUNCIADO o direito à
manifestação,conforme prevê o $ 6' do art. 50 da ResoluçãoCAU/BR n'
143/2017.

3 Encaminhar o referido processo para ser apreciado e julgado pelo
Plenário do Conselho.qç.Arquitet!!!Le Urbanismo do Brasil.
2.3

Relatórioe Voto ProcçssQ.étiçg.disciplinar
n' 306406/2015
(CAU/MS)
CED-CAU/BR

Fonte
Relator
Encaminhamento

Conselheiro Gerardo Fonseca
Ponto de pauta adiado.

2:.4

Relatório e Voto Procçssojtico.d isciplinar n' 204282/2014(CAU/RS)
CED-CAU/BR

Fonte
Relator
Encaminhamento

Conselheiro Matozalém Santana

@tüçlçlçLpg!!!uq!'b:
Distribuição de processosético-disciplinares para análise em grau de

3

recurso

Fonte
Relator

CED-CAUBR
Conselheiros da CED-CAU/BR

e assessoria

O processoético-disciplinar n' 359085/2016,oriundo do CAU/SP, foi

Encaminhamento

distribuído ao conselhei!.g Diego Lins.
4

Revisão da Resolução Çj4U/BR n' 143/2017
CED-CAU/BR
Conselheiros Roberto Salomão e CardosFerrando

Fonte
Relator
Encaminhamento

Ponto de pautlgdiado nalg a reuniãQlçg!!!!!!%

Comunicações da

CED-CAUBR às CED-CAUUF

esclarecimentos

Fonte
Relator
Encaminhamento

para

CED-CAU/BR
Conselheiros José Gerardo da Fonseca Soares e Matozalém Santana

Ponto de pauta adiado para a reunião seguinte.

K:: iã %çÉ3É@i$g#i$1;:
Direito Autoras e Plágio na atuaçãodo Arquiteto e Urbanista
aspectos éticos

Fonte

$1 € $1%= g CED-CAU/BR

Relator

t]..!

Encaminhamento

4H) Ponto dtlyuta

7
Fonte
Relator

Conselheiro Guivaldo D'Alexandria

Baptista

d scutido em conjunto cgJ!!g oonto 12.

Cadastro de peritos junto ao CAU (subsídio às decisõesde processo
jljçe.g j8jpljn q.)
CED-CAU/BR
Coordenador Nikson Dias

O coordenadorNikson Dias apresentoua minuta de resoluçãoelaborada
Encaminhamento

em reunião técnica. O conselheiro Carlos Fernando manifestou-se contra a
proposta, pois entende não ser matéria a ser regulamentada pela Comissão

de Etica e Disciplina. O conselheiro Guivaldo D'Alexandria ratificou esse
ç!!!qpq!!!çp.tg

g ponderou

a necessidade de haver

a clareza
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diferenciação entre o universo jurídico e o universo ético. A formação do
cadastro é responsabilidade do poder judiciário (art. 156, $2' da lei n'
13. 105) e a criação de cadastro de peritos pelo CAU seria a materialização
dessa área de sobreposição.

O conselheiro Matozalém Santana sugeriu encaminhara minuta a outra
comissão. Porém, se a CED-CAU/BR entender quc erro técnico na prática
profissional não necessariamente significa f'alta ética, pois dependerá da
conduta do profissional e seu empenho na solução da situação, o Código
de Ética e Disciplina do CAU/BR deveria ser revisto. O conselheiro
propôs avançar nessadiscussão sobre a possibilidade de diferenciar o erro
técnico do campo de julgamento da ética, podendo ser analisada por outra
comissão, com normativo próprio para aplicação de sançõesexclusivas de
erros da prática profissional. Dessa forma, na CED seria analisadaa
conduta profissional e seu comportamento perante as situações, pois o erro
é inerente à prática profissional.
Outra opção seria diferenciar falta ética, que alcança a conduta, da falta
disciplinar, em casos de falhas técnicas, podendo ambas serem analisadas

pela Comissãode Ética e Disciplina, cada um com seu viés. Como
encaminhamento. a discussão continuará nas reuniões futuras.

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em matérias ético8

Fonte
Relator

disciplinares conciliáveis e possibilidade
alternatjygs no processoético
CED-CAU/BR

de encaminhamentos

Conselheiro Matozalém Santana

O Dr. Eduardo Pãesesclareceu que o termo de ajustamento de conduta é

Encaminhamento

utilizado em situações que potencialmenteprel udiquem uma coletividade
como, por exemplo, a prática da reserva técnica. Informou que, em casos
específicos, a conciliação seria instrumento mais adequado. Então, a CED
CAU/BR pode estabelecero TAC como instrumento a ser utilizado, mas
para condutas reiteradas (em muitas situações semelhantes).Em casos
específicos, como quebra de contrato, o interesse do denunciante também

deve ser consideradoe, por isso, talvez o TAC sda pertinentepara
processos de ofício.

Como encaminhamento, a CED-CAU/BR

deve formar entendimento

sobre Quando utiliZlar o Termo de Ajustamento de Conduta.

Protocolo SICCAU n' 731971/2018:consulta proveniente do CAU/BA
9

Fonte
Relator

quanto ao valor da multa por falta ético-disciplinara ser pagapor
anluitçlgguqpg!!ujdç$cpnto n! ilnui1ladg
CED-CAU/BR
Assessoria da CED-CAU/BR
A

Encaminhamento

assessoria da CED-CAU/BR

informou

que a Comissão recebeu

consulta encaminhada pelo CAU/BA referente à dúvida de arquiteto e
urbanistasancionadocom multa por falta ético-disciplinare se seudireito
de pagamento de anuidade reduzida (desconto de 50%) se estenderia ao

cálculo da multa por falta ético-disciplinar.Após discussão,a CEDCAU/BR aprovoua Deliberaçãon' 006/2019-CED-CAU/BR,em que
esc\axecewqwe"o desconto no pagatttento da antlidade não interfere no
cálculo da multa porjaila ético-disciplinar", PQ\osmotivos ali expostos.

10

Fonte

CED-CAU/MT: recurso de ofício
CED CAU/BR
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Relator

Coordenador Nikson Dias

A CED-CAU/BR aprovou a Deliberação n' 008/2019-CED-CAU/BR. na
qual requisita todas as denúncias (pendentes de análise de admissibilidade
ou não acatadasliminarmente), bem como todos os processoséticodisciplinares instaurados (arquivados ou em tramitação) em que o
ConselheiroJosé da Costa Marquês figure como denunciado para Rinsde

análisepela Comissãode Ética e Disciplina do CAU/BR e eventual
correição pelo Plenário do CAU/BR.
Também foi aprovada a Deliberação

n' 009/2019-CED-CAU/BR,

em

que requisita ao CAU/MT, para fins de análise pela Comissão de Etica e
Disciplina do CAU/BR e eventualcorrecçãopelo Plenário do CAU/BR:
a) cópias de todas as denúnciascontra o ConselheiroJosé da Costa
Marquei, estalam elas pendentes de análise de admissibilidade ou já
Encaminhamento

tenham sido rdeitadas liminarmente, devidamente acompanhadas de todos
os documentos complementares;

b) cópias de todos os processosético-disciplinares instaurados, estejam
eles arquivados ou em tramitação, eln que o Conselheiro José da Costa
Marquês figure como denunciado;
11- solicitar à Presidênciado CAU/BR:

a) que presteinformaçõesquantoao atendimento,
pelo CAU/MT, das
diligênciasobjetodo Ofício CAU/BRn' 2/AJ/2019-PRES,
de 24 de
janeiro de 2019, e encaminhadona mesmadata ao Senhor Presidentedo
CAU/MT;
b) para a hipótese de o CAU/MT não atender ao requisitado no Ofício
CAU/BR n' 2/AJ/201 9-PRES, que sqa reiterada a requisição com fixação
do prazo improrrogável de cinco dias para o seu atendimento,sob as

advertênciasdas dominaçõesprevistasna Lei n' 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.
11

Minuta de relatório de gestão 2018 da CED-CAU/BR e atnalização do
Plano de Trabalho

Fonte
Relator
Encaminhamento

12

Fonte
Relator

da comissão

CED-CAU/BR
Assessoria da CED-CAU/BR
A CED-CAU/BR aprovou a De]iberação n' 007/20]9-CED-CAU/BR,
em que deliberou por aprovar o plano de trabalho da Comissão de Etica e
Disciplina do CAU/BR para o ano de 2019 e o Relatório de Gestão da
CED-CAU/BR do ano de 20 18, conforme anexos

17' Seminário Regional da CED-CAU/BR em Porto Alegre/RS:
definições
CED-CAU/BR
Assessoriada CED-CAU/BR
O coordenador Nikson Dias informou que conversou com o coordenador

da CED-CAU/RS, conselheiro Rui Mineiro, sobre a pauta do evento. A
CED-CAU/RS está trabalhando com a propostade três temas principais:
direito autoral, em que está sendoconsideradauma participação mais
Encaminhamento

atavado conselheiroGuivaldo Baptista;parecer técnico, em que está
sendo considerada a participação mais atavado coordenador Nikson Dias

e, contratos na prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo, á
discussãoa ser iniciada pela CED-CAU/RS, devido à elevada incidência
de faltas ético-disciplinares

decorrentes de adversidades entre as partes do

contrato e que poderia ser evitado.

j!:gLJnf(!nado

CED/RS encaminharia ÇJlgpgsty. de oauta g:
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CED/BR na semana!eg!!j!!!g

EXTRA PAUTA
Protocolo SICCAU n' 809102/2019 (CAU/m iJ: solicitação de analista

13

p?rapa! !!çlpaçli! qo .!rçjl4menlç!.!.çcJlico da CED-CAU/M!.l.
CED-CAU/BR
Assessoria e conselheiros da CED-CAU/BR

Fonte
Relator

A assessoriada CED-CAU/BR informou que a Comissãorecebeuo
Ofício CAU/MT n' 18.01.0 19/2019-PRES, em que solicita treinamento à
assessoriae membros da CED-CAU/MT referente à Resolução CAU/BR

n' 143/2017e ao Módulo Ético no SICCAU Corporativo. Em resposta,o
coordenador Nikson Dias assinou o Memorando n' 001/2019 CEDCAU/BR, no qual informa que a assessorada CED-CAU/BR encontra-se
à disposiçãopara treinamentostécnicos a partir da primeira semanade

Encaminhamento

abril, data a ser compatibilizadacom calendáriodo CAU/MT, para
viabilização do encontro.

/

/

iAg. DE OLIVEIRA
oordênador

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

MAT
Coordenador-adj unto

JOS]

Membro

CARLO

;RARDO DA FONSECA SOAREM
Membro

.RN
dbb
AND
Medibro

SOUZA
i.EÃ0

CHRISTIANA PECA;éUEIRO
Analista Técnica
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