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RESUMO 

PEREZ, Ana Luisa Dantas. C. Desenho de um comportamento profissional: O 
Código de Ética e Disciplina do Arquiteto e Urbanista no Brasil. 2018. 448f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2018. 
 
 
Com o estabelecimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR), no final de 2011, a categoria profissional dos Arquitetos e Urbanistas 

conquistou a formação de seu órgão regulador, voltado somente a esse 

profissional. Diante de tal fato, a necessidade de formulação e implantação de 

um novo Código de Ética e Disciplina para a profissão, junto com seus 

procedimentos disciplinares tornou-se evidente. 

Com isso, a tese buscou, primeiramente, acompanhar e registrar o processo de 

elaboração do Código, ressaltando a metodologia utilizada e destacando as 

principais discussões que envolveram a consolidação do texto final do primeiro 

Código de Ética e Disciplina voltado somente aos profissionais de arquitetura e 

urbanismo no Brasil. Tal investigação não só possibilitou o levantamento das 

principais discussões voltadas à estrutura do texto do Código, como também, as 

discussões que envolveram os conflitos predominantes que ocorriam na prática 

profissional do arquiteto e urbanista naquele momento. 

Em seguida a tese se concentrou na demonstração do levantamento e 

classificação das decisões publicadas pelos CAU/UF da Região Sudeste 

referente às sanções aplicadas às infrações ocorridas às regras do Código a 

partir de sua implementação no início de 2014 até o final de 2017, procurando 

destacar quais infrações se apresentarem recorrentes.  
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Ainda, com a intenção de fornecer uma descrição do processo histórico do 

desenvolvimento da profissão do arquiteto e urbanista no Brasil, enfocado na 

evolução de seu comportamento profissional baseado nos códigos de conduta 

estabelecidos pelos órgãos reguladores, seguiu-se a elaboração de um estudo 

comparativo dos resultados alcançados no decorrer das investigações 

colocadas acima, com os resultados obtidos em pesquisa anterior, no período 

em que a classe profissional se encontrava sob vigência do então Código de 

Ética do Sistema CONFEA/CREA.  

Palavras-Chave: Arquiteto e Urbanista; Ética; Código de Ética e Disciplina; 

Profissão; Profissão do Arquiteto e Urbanista; História da Profissão; História da 

Profissão do Arquiteto e Urbanista. 
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ABSTRACT 

PEREZ, Ana Luisa Dantas. C. Design of a professional behavior: The Code of 
Ethics and Discipline of the Architect and Urban Designer in Brazil. 2018. 448p. 
Thesis (Ph.D) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2018. 

 

With the establishment of the Architecture and Urban Design Council of Brazil 

(CAU/BR), by the end of 2011, the professional category of architects and urban 

designers attained the formation of its regulatory entity, exclusively dedicated to 

its professionals. Therefore, the need to formulate and implement a new Code of 

Ethics and Discipline for the profession, along with its disciplinary procedures 

became evident. 

With that in mind, the thesis aimed, in the first place, to follow and record the 

elaboration process of the Code, explaining its methodology and highlighting the 

main discussions that took place to achieve the consolidation of its final draft, 

with the first Code of Ethics dedicated solely to the field of Architecture and 

Urban Design in Brazil. The research made possible the survey of the main topics 

regarding the Code contents structure, and also, discussions that encompassed 

the predominant conflicts that occurred within the professional practice of 

Architecture and Urban Design at that time. 

Subsequently, the thesis focuses on the demonstration of the survey and 

classification of the decisions published by CAU/UF1, from the southeast region, 

concerning the applied sanctions regarding infractions committed against the 

                                                             

1 Local State Councils 
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Code after its implementation in the beginning of 2014, until the end of 2017, 

seeking to highlight the more recurrent ones. 

With the intention to provide a description of the historical process of the 

development of the profession of Architect and Urban Designer in Brazil, focused 

on the evolution of its professional behavior, based on the Conduct Codes 

established by the regulatory entities, the next step was the elaboration of a 

comparative study of the obtained results during the investigations mentioned 

above, containing the data of a previous research, conducted in a period in 

which the professional category was still under the regulation of the past Code of 

Ethics, under the CONFEA/CREA System. 

Keywords: Architect and Urban Designer; Ethic; Code of Ethics and Discipline; 

Profession; Profession of the Architect and Urbanist; History of Profession, History 

of the Profession of Architect and Urban Designer.  
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INTRODUÇÃO 

Na realidade, como em todas as coisas, também na arquitetura, de 

uma forma especial, se verificam essas duas realidades: o que é 

significado e o que significa. O que é significado é a coisa 

proposta, da qual se fala; o que significa é a evidência baseada na 

lógica dos conceitos. E, assim, parece que aquele que pretende ser 

arquiteto deverá se exercitar numa e noutra parte. Convém que ele 

seja engenhoso e hábil para a disciplina; de fato, nem o engenho 

sem a disciplina, nem esta sem aquele podem criar um artifex2 

perfeito. Deverá ser versado em literatura, perito no desenho 

gráfico, erudito em geometria, deverá conhecer muitas narrativas 

de fatos históricos. Ouvir diligentemente os filósofos, saber de 

música, não ser ignorante em medicina, conhecer as decisões 

dos jurisconsultos e ter conhecimento da astronomia e das 

orientações da abóbada celeste. (VITRUVIUS POLLIO, 2007, p. 62, 

grifo nosso) 

                                                             

2 Em nota o tradutor aponta que o termo artifex, que etimologicamente significa “o que faz uma obra de arte”, 
deverá ser traduzido para o português mais por “artista” do que por “artífice”, embora o termo que mais lhe 
corresponda seja, de fato, este último, dado o contexto experimental em que é usado pelo autor. Aplica-se ao 
exercício de toda e qualquer manifestação artística. No caso presente, artifex é o “arquiteto”.  
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Após 79 anos sob a regulamentação do decreto lei n° 23.5693, publicado em 

dezembro de 1933, criadora do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA) e os seus Conselhos Regionais (os CREAs), a profissão do 

Arquiteto e Urbanista no Brasil, em dezembro de 2010, foi alvo de importante 

transformação. 

Com a promulgação da Lei Federal n° 12.3784, os profissionais da arquitetura e 

urbanismo, finalmente conquistaram o estabelecimento de seu próprio órgão 

regulador, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e seus 

conselhos estaduais e distrital (CAU/UF).  

Após 1º de janeiro de 2012, a atribuição institucional da profissão do arquiteto e 

urbanista, antes conferida ao Sistema CONFEA/CREA, foi transferida para o 

CAU/BR e seus conselhos estaduais e do Distrito Federal, junto com todos os 

procedimentos de registro profissional, recolhimentos de taxas e tributos 

vinculados ao registro do exercício profissional, e também a responsabilidade pelo 

controle das atividades dos arquitetos e urbanistas. 

O CAU inicialmente considera que, no exercício da profissão, o arquiteto e 

urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros definidos no Código de Ética 

e Disciplina que regula os deveres do arquiteto e urbanista para com a 

comunidade, a sua relação com os demais profissionais, o dever geral de 

urbanidade e, ainda, aos respectivos procedimentos disciplinares.  

                                                             

3 BRASIL. Decreto 23.569. Legislação Federal do Brasil, 1933. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23569.htm>. Acesso em: 01 Fevereiro 2012. 
4 BRASIL. Lei 12.378. Legislação Federal do Brasil, 2010. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12378.htm>. Acesso em: 01 Fevereiro 2012. 
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Finalmente no dia 09 de agosto de 2013, foi aprovado na 21ª plenária do CAU/BR, 

o texto final do Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil. 

O texto do código partiu de um trabalho elaborado em conjunto, pela Comissão de 

Ética e Disciplina do CAU/BR, do consultor convidado, o arquiteto João Honório de 

Mello, da colaboração da Organização não Governamental ANIS – Instituto de 

Bioética e Direitos Humanos, fornecendo uma pesquisa feita a vários códigos de 

éticas profissionais internacionais e de outras profissões, dos conselheiros das 

comissões de ética dos CAU/UFs que participaram dos cinco seminários regionais 

e o seminário nacional voltados à discussão da Ética e Disciplina dos arquitetos e 

urbanistas, durante 2012 e 2013, e finalmente, por meio das comissões de ética 

regionais, a classe profissional.  

O texto normativo básico procurou seguir as recomendações e modelo divulgado 

no documento “Accord on Recommended International Standards of 

Professionalism and Architectural Practice”, editado pelo UIA, Union Internationale 

des Architectes.  

O texto final do Código de Ética e Disciplina apresenta uma estrutura com seis 

seções que abordam os seguintes tópicos: obrigações gerais, obrigações para 

com o interesse público, obrigações para com o contratante, obrigações para com 

a profissão, obrigações para com os colegas e obrigações para com o conselho 

profissional.  

Cada seção é composta de princípios, regras e recomendações. Os princípios são 

de aplicação genérica, teórica ou abstrata. As regras são de aplicação específica, 

voltadas a casos concretos. Após as regras seguem-se as recomendações, estas 
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são utilizadas para orientar os profissionais e são aplicáveis subsidiariamente, 

como atenuante ou agravante, às sanções5. 

A tese, por meio do acompanhamento do processo de transformação acima 

citado, procura descrever o processo de elaboração do documento e em seguida 

analisar as informações levantadas pertinentes ao resultado desse processo. 

Inquietações como “por que as condições existentes no Brasil para o exercício da 

arquitetura não favorecem a valorização da profissão?” 6·; “Sempre fomos uma 

profissão minoritária, humilhada e ofendida” 7; ou ainda, “O que acontece é que os 

arquitetos do Brasil sempre foram vistos e se vêem como inúteis ou supérfluos 

dentro da sociedade” 8; acompanham a rotina do exercício da prática profissional 

do arquiteto e urbanista no Brasil há muitos anos. Elas revelam uma sensação de 

desprestígio da classe profissional, perante a sociedade e também a busca de 

uma identidade profissional. 

Os códigos de ética profissional explicitam normas que delimitam a conduta 

profissional com a intenção de gerar uma unidade de comportamento que 

favorece a valorização do perfil da classe perante a sociedade. Assim, junto com a 

formação e a organização e estruturação da carreira profissional, auxilia o 

estabelecimento de uma identidade coletiva. 

                                                             

5 CAU/BR. RES52 - Código de Ética e Disciplia. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 2013. Disponivel em: 
<http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/RES-52CODIGO-ETICARPO22-20134.pdf>. Acesso em: 29 
Janeiro 2014. 
6 ESTEVES, L. A. S. Padrões de Profissionalismo para o Exercício da Arquitetura no Brasil: Uma reflexão sobre o 
Tema. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: FAU/USP, 2003. 
7 IAB-RJ. Resposta do arquiteto Miguel Pereira à revista Projeto sobre o CAU. IAB-RJ, 16 Fevereiro 2011. Disponivel 
em: <http://www.iabrj.org.br/resposta-do-arquiteto-miguel-pereira-a-revista-projeto-sobre-o-cau>. Acesso em: 13 
Janeiro 2012. 
8 LEMOINE, A. Sobre ser Arquiteto e Urbanista no Brasil. André Lemoine Blogspot, 2011. Disponivel em: 
<http://andrelemoine.blogspot.com/2011/02/sobre-ser-arquiteto-e-urbanista-no.html>. Acesso em: 21 Fevereiro 
2012. 
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Os principais campos teóricos que tratam da regulação do comportamento do 

indivíduo na sociedade são o da ética, da moral, dos costumes, do direito e da 

deontologia. Tais campos estruturam a regulação dos comportamentos sociais. 

O campo da ética busca fundamentar as ações morais exclusivamente pela razão, 

apresentando assim, simultaneamente, uma dimensão teórica relacionada à 

reflexão dos conceitos do “bem” e do “mal”, e outra prática relacionada ao que se 

deve fazer. Dessa forma, os princípios éticos são as diretrizes pelas quais, o 

homem enquanto ser racional e livre rege o próprio comportamento9. 

Com isso, a ética pode ser definida como uma filosofia prática que procura 

regulamentar a conduta buscando o desenvolvimento humano por meio de uma 

racionalização do comportamento do homem, ou seja, um conjunto de princípios 

obtidos através da razão e que apontam o caminho certo para a conduta.  

A deontologia é uma disciplina da ética especialmente adaptada ao exercício de 

uma profissão, contribuindo para seus interesses. O vocábulo deontologia, deriva 

do grego deon ou deontos/logos que significa o estudo dos deveres. A 

deontologia tem como objetivo reger o comportamento de uma classe profissional 

buscando alcançar a excelência da prática, protegendo a reputação da profissão e 

garantindo a confiança da sociedade10. A deontologia trata da ética a partir do 

interesse do cidadão. Considerando que a profissão do cidadão determina o seu 

principal interesse, a partir desse interesse obtêm-se um comportamento 

específico ao praticar a sua profissão.  

                                                             

9 CARAPETO, C.; FONSECA, F. Ética e Deontologia: Manual de Formação. Lisboa: Ordem dos Engenheiro 
Técnicos OET, 2012 
10 CARAPETO e FONSECA, 2012 
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O termo deontologia foi criado pelo jurista e filósofo inglês, Jeremy Bentham (1748-

1832) junto com John Stuart Mill (1806-1873), no qual afirmavam que o objetivo da 

ética é a maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Segundo o 

padrão ético do utilitarismo, "estão certas as ações que produzam a maior 

quantidade possível de bem-estar". 

Também, o filósofo alemão, Immanuel Kant (1724-1804), com o seu conceito de 

imperativo categórico, concedeu grande contribuição para a teoria deontológica. 

Para Kant, os princípios da ética são imperativos categóricos. São imperativos 

porque a lei moral manda, não aconselha e são categóricos porque são juízos 

absolutos, não hipotéticos e incondicionais. Para Kant, o imperativo categórico é 

o dever de agir conforme princípio, o qual considera benéfico, caso seja seguido 

por todos, ou seja, é a ação capaz de ser convertida em lei universal. Segundo 

Kant, em “Crítica da Razão Prática”, no livro Primeiro “§ 7 Lei fundamental da razão 

pura prática” encontramos: “Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa 

valer-te sempre como princípio de uma legislação universal”. Esse imperativo 

categórico é a lei fundamental da ética kantiana11.  

Atualmente, as regras deontológicas são estabelecidas por organizações 

profissionais, que assumem a função legisladora das normas e garantem a sua 

aplicação. Assim as organizações formalizam a ética por meio dos códigos de 

ética ou códigos deontológicos. Cabe salientar, que os códigos de ética 

profissionais são criados num determinado contexto social e econômico, portanto 

                                                             

11 KANT, E. Crítica da Razão Prática. Tradução de Afonso Bertagnoli. São Paulo: eBooksBrasl.com, 2004 
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necessitam ser revisados de modo a comportarem as mudanças ao longo do 

tempo12. 

Geralmente, os códigos deontológicos, elaborado pelas organizações 

profissionais, são de cumprimento obrigatório da classe, sob pena de aplicação de 

sanções disciplinares. A aplicação de sanção disciplinar pela violação de normas 

deontológicas é fundamental, pois segundo Durkheim: 

A punição não cria o crime, mas é pela punição que o crime se 

revela exteriormente a nós, e, por conseguinte, é dela que se deve 

partir se quisermos chegar a compreendê-lo.  

E mais adiante continua:  

Se todo um grupo de ações dadas apresenta sem discrepância a 

particularidade de estar uma sanção penal ligada a elas, é porque 

existe um laço íntimo entre a punição e os atributos constitutivos 

daquele ato13. 

Por outro lado, a aplicação das sanções leva os profissionais a desenvolver uma 

cultura comum de responsabilidade em relação à sociedade e serve como fonte 

de avaliação pública de uma profissão, uma vez que permitem que a sociedade 

saiba o que esperar destes profissionais14. 

Ainda Émile Durkheim, ressalta em seu livro “Da Divisão do Trabalho Social”, 

escrito em 1886, época em que se formavam as primeiras associações 

profissionais, que a atividade de uma profissão só pode ser regulada eficazmente 

                                                             

12 CARAPETO e FONSECA, 2012 
13 DURKHEIM, É. As Regras do Método Sociológico. 4a Edição. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1966. p. 39 
14 CARAPETO e FONSECA, 2012 
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por um grupo próximo o bastante desta mesma profissão para conhecer bem o 

seu funcionamento, para sentir todas as necessidades e poder seguir todas as 

suas mudanças. Para ele, o único grupo que corresponde a essas condições é o 

que seria formado por todos os agentes de uma mesma indústria reunidos e 

organizados num mesmo corpo.  

Durkheim julgava as instituições profissionais indispensáveis, não por seu serviço 

econômico aos quais poderiam prestar, mas pela influência moral que poderiam 

ter. Enxergava nos grupos profissionais um poder moral capaz de conter os 

egoísmos individuais; de manter no coração dos trabalhadores um sentimento 

mais vivo de solidariedade comum; de impedir que a lei do mais forte se aplicasse 

de maneira brutal nas relações industriais e comerciais15.  

A autora, Maria de Lourdes Rodrigues, em seu livro “Sociologia das Profissões”, 

apresenta uma sistematização das diversas teorias e paradigmas da sociologia da 

profissão dividindo-as em períodos históricos.  

Segundo Rodrigues (2002 p. 47), a explicação do fenômeno das profissões na 

perspectiva funcionalista repousa sobre critérios de legitimidade social. A 

abordagem funcionalista assentaria em três pressupostos definidores do conceito 

de profissão: 

O estatuto profissional resultante do saber científico e prático e do ideal 

de serviço, corporificado por comunidades formadas em torno do 

mesmo corpo de saber, dos mesmos valores e ética de serviços;  

O reconhecimento social da competência fundada sobre uma formação 

longa; 
                                                             

15 DURKHEIM, É. Da Divisão do Trabalho Social. 4a Edição. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. x 
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As instituições profissionais, como resposta às necessidades sociais: 

ocupando uma posição de charneira [ponto de união] entre as 

necessidades individuais e as necessidades sociais, contribuindo para a 

regulação e controle social e permitindo um bom funcionamento da 

sociedade. (RODRIGUES, 2002, p. 13) 

Ainda buscando entender o que traz legitimidade a uma profissão, a socióloga 

estadunidense Magali Serafatti Larson em sua obra “The Rise of Professionalism: 

A Sociological Analysis” examina como as ocupações se organizam para 

alcançar o poder de mercado. Destaca que os movimentos de 

profissionalização ocorridos no século XIX anteciparam a reconstrução geral da 

desigualdade social na sociedade capitalista contemporânea onde a espinha 

dorsal é a hierarquia ocupacional, isto é, um sistema diferencial de competência 

e recompensas, onde o princípio central de legitimidade é fundado na conquista 

do reconhecimento social da especialidade, ou mais simplesmente, no sistema 

de educação e credenciamento.16   

No livro do arquiteto Garry Stevens, “Um Círculo Privilegiado: Fundamentos Sociais 

da Distinção Arquitetônica” encontra-se a proposta de usar, nas análises sobre a 

profissão do arquiteto, a metodologia e os conceitos criadas pelo sociólogo Pierre 

Bourdieu. Segundo Stevens, para Bourdieu a arquitetura e os arquitetos estão 

inseridos no campo da cultura e seu argumento básico era que a cultura é 

                                                             

16 LARSON, M. S. The Rise of Professionalism: A Sociological Analisis. 1a Edição. ed. Berkeley: University of 
California Press, 1977. Disponivel em: <http://books.google.com.br/books?id=0xCO08zr 
JncC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 30 Julho 2012.pg.xvi 
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utilizada para esconder a verdadeira natureza das relações de poder entre grupos 

e classes17.  

Para Stevens, uma consequência importante do exame da arquitetura como um 

campo é a eliminação da noção de que se referir à arquitetura como uma arte, 

ciência ou profissão tenha alguma utilidade. Esses são conceitos simplesmente 

inadequados para se aplicar a uma entidade tão complexa. A ideia de “campo” 

nos sensibiliza para o fato de que os arquitetos são apenas uma parte de um 

sistema social muito mais amplo.  

No livro do sociólogo americano Robert Gutman, “Architectural Practice: A 

Critical View”18, publicado em 1988 encontra-se a discussão sobre as tendências 

de comportamento na profissão do arquiteto, e suas relações com o cliente e a 

sociedade, que estão os levando a questionar seus valores, sua auto-imagem, e 

seus métodos de prática. Esse novo cenário de concepções modela as ideias 

dos arquitetos sobre como eles devem agir para realizar os seus objetivos. 

Segundo ele, tal cenário difere em tantos aspectos da experiência profissional 

das gerações anteriores que põe em discussão as imagens tradicionais do 

arquiteto. 

No Brasil, encontramos um estudo antigo, mas não antiquado, sobre a profissão 

do arquiteto e urbanista feito pelo sociólogo, José Carlos Garcia Durand. Em seu 

livro “A Profissão do Arquiteto. Estudo Sociológico”, publicado em 1972, coloca 

que é percebido um drama no qual o arquiteto se apresenta como um 

profissional extravagante, mais próximo da figura melindrosa e irrequieta do 
                                                             

17 STEVENS, G. Um Círculo Privilegiado: Fundamentos sociais da distinção arquitetônica. Brasília: Universidade 
de Brasília, 2003. p. 83. 
18 GUTMAN, R. Architectural Practice: A Critical View. New York: [s.n.], 1988. 
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artista do que do conformismo do técnico em relação à organização burocrática 

e às oportunidades de carreira, ou ainda, da perspicácia e do espírito de lucro 

do empresário.  

Na tentativa de fundamentar tal estereótipo Durand ressalta o conflito entre o 

sistema de crenças que norteia e legitima a atuação profissional do arquiteto e a 

prática cotidiana de seu trabalho. Concluindo, com isso, uma configuração de 

um profissional com um perfil inconformado com os meios disponíveis para sua 

atuação, verificando um conflito do ethos do arquiteto, talvez ensinado nas 

escolas de até então, e as exigências reais da prática profissional19.   

Para apoio à reflexão de como os temas da ética e da prática profissional são 

abordados dentro das escolas de arquitetura no Brasil, foi utilizado como principal 

condutor, o livro “Architecture School: Three Centuries of Educating Architects in 

North America”. Organizado e editado pela acadêmica norte-americana, Joan 

Ockman, publicado em 2012, o livro fornece um contexto histórico do 

desenvolvimento do ensino da arquitetura ao longo de trezentos anos na América 

do Norte. Na segunda parte do livro é apresentado um léxico temático composto 

de vinte e nove artigos escritos por diversos autores. Entre eles encontramos 

discussões sobre o ensino das disciplinas da ética profissional e da prática 

profissional. 

Diante do atual quadro de renovação da prática da arquitetura e urbanismo no 

Brasil, surge a oportunidade de trazer à tona discussões significativas no âmbito 

da profissão. Questões como ética profissional, atribuições, direitos autorais, 

                                                             

19 DURAND, J. C. G. A Profissão do Arquiteto. Estudo Sociológico. Tese de Mestrado Apresentada ao 
Departamento de Ciências Socias da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo. Rio de Janeiro: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia da 5a Região 
(Guanabara), 1972. 
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honorários, normas de responsabilidade técnica, etc. são revistas e discutidas no 

interior da profissão, permitindo assim, uma abordagem mais precisa e 

organizada, até mesmo dentro das salas de aula. 

Com isso, a pesquisa seguiu como propósito, primeiramente, registrar o processo 

de formulação do primeiro Código de Ética Profissional do arquiteto e urbanista no 

Brasil. Em um segundo momento, a pesquisa se concentrou no levantamento e 

classificação das decisões publicadas pelo conselho referente às violações 

ocorridas ao novo Código dentro do período de 2014 a 2017. 

No correr do procedimento citado, a tese procurou destacar as discussões que se 

apresentaram recorrentes durante o processo de elaboração do código, como 

também analisar as infrações cometidas contra as regras do código dentro do 

período estipulado acima.  

Confere-se também, como objetivo da tese, estudar comparativamente os 

resultados obtidos no decorrer das investigações, referentes ao novo Código 

estabelecido pelo CAU/BR, com os resultados obtidos em pesquisa anterior, no 

período em que o profissional de arquitetura e urbanismo se encontrava sob 

vigência do então Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA20.  A intenção do 

estudo foi demonstrar a evolução do comportamento da classe profissional 

baseado nos códigos de ética estabelecidos pelos órgãos reguladores.   

                                                             

20 PEREZ, A. L. D. C. A Ética do Arquiteto e Urbanista: Um Estudo Deontológico. Dissertação de Mestrado. São 
Paulo: FAU/USP, 2012 
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Assentado em considerações feitas nesses estudos21, alcançamos questões que 

intensificam os conflitos apresentados no cotidiano da prática profissional do 

arquiteto e urbanista no Brasil. 

O “Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da 

Geologia, da Geografia e da Meteorologia”22, estabelecido pelo Sistema 

CONFEA/CREA, é dirigido a mais de 200 categorias profissionais.23 

A inserção do profissional arquiteto e urbanista sob o julgo do código publicado 

pelo Sistema CONFEA/CREA, obrigava, de certo modo, a classe dos arquitetos e 

urbanistas a adotar as mesmas posturas de outros profissionais que participavam 

do mesmo código. Com o passar dos anos, tal união se tornou massacrante, 

diluindo as características básicas do profissional arquiteto e urbanista, 

intensificando a sensação de confusão e de desunião da categoria, principalmente 

no que se refere à conquista de seu espaço no mercado de trabalho. 

Outra questão apresentada era o fato de que as punições ao Código de Ética 

Profissional do Sistema CONFEA/CREA eram apenas a advertência reservada e a 

censura pública. Na ocorrência de faltas graves como a imperícia, imprudência ou 

negligência profissional, era preciso recorrer ao artigo 75 da lei n° 5194/6624, que 

explicita: “O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e 

escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime 

                                                             

21 PEREZ, 2012 
22 CREA-SP. O Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da 
Geografia e da Meteorologia. CREA-SP, Setembro 2010b. Disponivel em: 
<http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/codigo_de_etica.pdf>. Acesso em: 05 Janeiro 2012. 
23 CREA-SP. Manual de Fiscalização e Legislação. CREA-SP, 2010a. Disponivel em: 
<http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/legislacao.pdf>. Acesso em: 07 Janeiro 2012.p. 20 
24 BRASIL. Lei 5194. Legislação Federal do Brasil, 1966. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5194.htm>. Acesso em: 01 Fevereiro 2012. 
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considerado infamante”, enfraquecendo o efeito do Código de Ética como 

instrumento balizador da conduta profissional. Outras sanções, como multa e 

suspensão temporária do exercício profissional, também são aplicadas, não como 

infrações ao Código de Ética, mas como infração à Lei 5194/66. 

Mais uma questão foi revelada quanto ao meio de divulgação das sanções 

impostas. As censuras públicas julgadas pelo Código de Ética Profissional da 

Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 

Meteorologia do Sistema CONFEA/CREA apresentavam várias opções de 

efetivação e publicação. Poderiam ser por meio de edital afixado no quadro de 

avisos na sede do CREA regional onde o profissional estivesse inscrito, divulgada 

em publicação do CREA, em jornal de circulação da jurisdição, no diário oficial do 

estado ou qualquer outro meio, tendo como variante principal a questão 

econômica. As decisões disciplinares também eram anotadas nos assentamentos 

do profissional, mas se encontravam de difícil acesso ao público. Tais fatores 

tornaram quase impossível o agrupamento das infrações a nível nacional. A falta 

de padronização da publicação da censura pública no Brasil impede a avaliação 

de quais violações ao Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, 

da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia são recorrentes em 

nossa sociedade. A ausência desse valioso instrumento impede a medição de sua 

eficácia, inviabilizando ressaltar quais infrações precisariam de especial atenção, 

obtendo, com isso, um melhor entendimento do comportamento profissional e o 

impacto de sua atuação perante a sociedade. Tal procedimento também auxilia a 

eventual revisão do código tornando, assim, a conduta profissional cada vez mais 

próxima às reais necessidades da sociedade. 
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Com a recente criação do CAU/BR e seus conselhos estaduais e distrital, CAU/UF, 

a categoria do profissional arquiteto e urbanista conquistou a formação de seu 

próprio órgão regulador, voltado somente ao profissional arquiteto e urbanista. 

Diante desse fato, a formulação e implantação de um novo Código de Conduta 

para o profissional arquiteto e urbanista, junto com seus procedimentos 

disciplinares, tornaram-se evidentes, viabilizando assim, a possibilidade de 

amparar a profissão com um código cuidadosamente reformulado por meio da 

observação legítima da prática profissional. 

A hipótese a ser confirmada pela tese está condicionada ao levantamento e à 

análise das decisões dos processos éticos deliberados nas plenárias dos CAU/UF 

e do CAU/BR a partir da implementação do novo Código de Ética e Disciplina do 

Arquiteto e Urbanista, até o final de 2017. A tese considera que tal levantamento 

viabilizará a elaboração de importantes diagnósticos que auxiliam o entendimento 

do comportamento do arquiteto e urbanista colaborando para o aperfeiçoamento 

de sua prática. 

A tese também considera que a elaboração de um Código de Ética e Disciplina 

voltado somente aos profissionais da arquitetura e urbanismo, certamente gerou 

mudanças na forma de atuação da classe profissional, despertando discussões 

antes não abordadas no âmbito da profissão. O alinhamento das questões éticas 

levantadas pelo código com a prática real do mercado de trabalho garante a sua 

eficácia e auxilia o profissional no exercício da profissão e na solução dos conflitos 

inerentes a prática diária. Com o estudo dos processos ético-disciplinares e a 

forma com que eles foram conduzidos será possível criar um compêndio histórico 

do comportamento profissional que deve contribuir efetivamente para a formação 

do ethos profissional. O ethos profissional quando manifestado claramente 
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favorece a formação de uma unidade de comportamento profissional e 

consequentemente reafirma a valorização da classe perante a sociedade.  

Com isso, a estrutura da tese se organizou de forma que seu primeiro capítulo 

dedica-se a dissertar sobre o processo de elaboração e formulação do primeiro 

Código de Ética e Disciplina do Arquiteto e Urbanista no Brasil. Para tanto, foi 

preciso compor os dados disponíveis na documentação e nos arquivos de áudio e 

vídeo disponibilizados pelo CAU/BR, como também na documentação oficial 

como atas, súmulas e deliberações produzidas no período entre 2011 a 2013, 

disponíveis nos sites do CAU/BR e CAU/UF. Como procedimento fundamental, a 

pesquisa produziu um documento de apoio com as transcrições dos trechos 

relevantes apresentados nos arquivos de áudio e vídeo das Reuniões e Seminários 

promovidos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR. Por meio do 

confronto do documento produzido com a documentação escrita, tais como atas, 

deliberações, minutas, relatórios, etc., foi possível alcançar uma coerência dos 

fatos definindo a estrutura do capítulo em três subcapítulos temáticos. 

O segundo capítulo se concentrou em apresentar o levantamento das regras que, 

durante o processo de elaboração do Código, se destacaram por gerar um maior 

conflito de ideias entre os membros da comissão de ética e da classe profissional, 

com o objetivo de identificar, quais discursos acarretaram as regras e quais as 

características dos discursos predominantes. A demonstração das discussões 

apresentadas colabora para o entendimento dos conflitos que dominam a prática 

profissional e fornece a possibilidade de extrair informações essenciais para a 

condução de ações que possam levar a um concreto aprimoramento do exercício 

profissional. O material utilizado nesta etapa é composto por arquivos em vídeo e 
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áudio das Reuniões e Seminários do CAU/BR e das Comissões de Éticas, bem 

como os documentos oficiais disponibilizados nos sites do CAU/BR e CAU/UF.  

No terceiro capítulo a tese buscou levantar e agrupar as denúncias e infrações 

julgadas pelas Comissões de Ética dos CAU/UF da região Sudeste, a partir de 2014 

até o final de 2017. Com isso, pretendeu-se demonstrar quais as infrações às 

regras do Código que se apresentaram recorrentes na atuação da classe 

profissional. Primeiramente, foram pesquisados os processos citados nas Súmulas 

das reuniões da Comissão de Ética e Disciplina dos conselhos dos estados dos 

Sudeste, quando disponíveis nos sites dos respectivos conselhos.  Em seguida 

foram organizadas as citações aos processos conforme o surgimento nas atas das 

reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias também disponíveis no site dos 

respectivos conselhos25, e por fim foram levantados os documentos oficias das 

deliberações plenárias.  

Importante colocar que o rastreamento e levantamento dos processos ético-

disciplinares nos estados do sudeste foram realizados por meio de busca simples 

nos sites oficiais dos conselhos estaduais e no site do CAU/BR quando houve 

pedido de recurso. Não foi instrumento da pesquisa, obter informações sobre os 

processos ético disciplinares, por meio de entrevistas, documentos não publicados 

nos sites ou documentos que vinculavam o acesso mediante uma solicitação 

oficial.

                                                             

25 CAU/RJ. (s.d.). Reuniões Plenárias CAU/RJ. Acesso em 29 de Novembro de 2017, disponível em CAU/RJ 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: http://www.caurj.gov.br/atas-plenarias/ 
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CAPÍTULO 1:  

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRIMEIRO CÓDIGO DE 

ÉTICA E DISCIPLINA ESPECÍFICO PARA A PROFISSÃO DO 

ARQUITETO E URBANISTA 

A partir de 31/12/2010, tudo mudou na vida dos arquitetos brasileiros. A 

auto-estima e o fragor do patrimônio moral, acumulados ao longo dessa 

extenuante batalha, são os responsáveis pela alforria e a maioridade de 

uma profissão, nascida bastarda, no interior do Sistema CREA/CONFEA, 

decretado por Getúlio Vargas, em 1933. Até então, sempre fomos uma 

profissão minoritária, humilhada e ofendida. Agora, temos o respaldo 

legal, promulgado pelo Presidente Lula, para podermos discutir e decidir 

sobre a nossa prática profissional, para podermos discutir e decidir sobre 

nossa formação profissional. Construiremos o nosso Código de Ética. 

Construiremos o nosso Código de Responsabilidade Técnica. Queremos 

ser uma profissão obediente aos preceitos do Código Civil Brasileiro e do 

Código de Defesa do Consumidor. Queremos ser uma profissão 

responsável perante a Nação Brasileira. Seremos uma profissão 

protegida, prestigiada e dignificada. (Colocação do arquiteto Miguel 

Pereira em entrevista a Revista Projeto, IAB-RJ, 2011) 
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O processo de desenvolvimento da profissão do arquiteto e urbanista no Brasil 

evoluiu primeiramente, pelo estabelecimento das instituições de ensino. Essas 

instituições apresentavam duas vertentes distintas, formando dois perfis de 

profissionais arquitetos e urbanistas: um com acentuado perfil artístico, procedente 

das escolas de belas artes, caracterizadas pela herança da escola francesa e outro 

constituído por egressos das escolas politécnicas, com ênfase no perfil técnico e 

sob o título de engenheiros-arquitetos. 

Nessas duas vertentes díspares de formação profissional encontramos um indício 

histórico de uma dicotomia na unidade do perfil do arquiteto urbanista desde sua 

origem, dificultando a padronização de uma identidade profissional26. 

O segundo movimento rumo ao desenvolvimento da profissão do arquiteto e 

urbanista no Brasil se dá com a primeira tentativa de organização profissional 

envolvendo somente profissionais da arquitetura e urbanismo, a formação do 

Instituto Brasileiro de Arquitetos, hoje, Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) em 

1921. O Instituto basicamente agrupava os arquitetos que apresentavam tendência 

a adotar as novas vertentes da arquitetura contemporânea da época, junto com 

ressaltado interesse nos preceitos urbanistas. Foi fundado com o intuito de 

divulgar a arquitetura, por meio da organização de uma campanha para realização 

de concursos públicos e de uma tabela de honorários que pudesse servir de 

parâmetro para a remuneração dos serviços.  

Apesar da fundação do IAB ser no ano de 1921, a sua Norma de Conduta Ética 

Profissional27 só viria a ser estabelecida em 1964. O código estabelecia normas de 

                                                             

26 PEREZ, 2012 
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condutas gerais, onde essencialmente se referia aos casos de cargos e posições 

assumidos pelo profissional, aos direitos autorais e salários, à publicidade e 

placas, às relações entre os arquitetos e aos deveres dos arquitetos. Como a sua 

publicação é datada de 1964, algumas de suas questões se encontravam 

obsoletas e não condizentes com o atual quadro do mercado de trabalho, como, 

por exemplo, as formas de remuneração ou as questões referentes à publicidade. 

O código era pouco divulgado, portanto pouco conhecido entre os profissionais 

arquitetos e urbanistas. O arquiteto e urbanista considerado culpado por violação 

ao código seria passível de repreensão, suspensão ou expulsão do quadro de 

membros do instituto.  

Os códigos de ética e conduta elaborados pelos institutos de arquitetura e 

urbanismo, geralmente têm caráter informativo e educativo.  As suas violações não 

levam ao impedimento do exercício profissional, apenas restringem a sua 

participação na associação. No caso das Normas de Conduta Ética Profissional do 

IAB, a sua pouca veiculação e a não obrigatoriedade da classe profissional ser 

vinculada ao instituto teve pouca contribuição para a formação do ethos 

profissional do arquiteto e urbanista no Brasil. Os códigos elaborados pelos 

institutos profissionais, em muitos países contribuem efetivamente na formação do 

ethos da classe profissional. Quando suas normas são cuidadosamente 

elaboradas, por meio de um acompanhamento estreito do exercício profissional e 

das condições reais do mercado, contribuem para o controle da competência e do 

comportamento do profissional valorizando a sua prática perante a sociedade. 

                                                                                                                                                                                      

27 IAB. Normas de Conduta Profissional do Arquiteto. IAB, 08 Maio 1964. Disponivel em: 
<http://www.iab.org.br/images/stories/iab-normas-conduta-profissional.pdf>. Acesso em: 13 Janeiro 2012 
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Um terceiro movimento rumo ao desenvolvimento profissional do arquiteto e 

urbanista no Brasil ocorreu em dezembro de 1933, quando o Decreto de n° 23.569 

regulamentou três profissões (a engenharia, a arquitetura e a agrimensura), sob a 

mesma lei em todo o país, e criou os órgãos fiscalizadores da prática profissional: 

o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e seus Conselhos Regionais.   

Ao valorizar sobremaneira a titulação, esse decreto iria afetar não 

só o desempenho da profissão, como também seu ensino 

institucional, transformando então em caminho único para 

obtenção da competência profissional. (FICHER, 2005 p. 176) 

O decreto se caracterizou pela adoção intransigente de uma doutrina de proteção 

ao título acadêmico, restringindo o exercício da profissão aos portadores de 

diploma.  

Mas ao tratar das especializações profissionais, a norma deixava indefinida a 

diferenciação de competência entre os engenheiros civis e os arquitetos. Pelos 

artigos 28 e 30, eram comuns às duas especializações: “o estudo, projeto direção, 

fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares” 

e “o projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo”, ficando restrito ao 

arquiteto somente “as obras de arquitetura paisagística” e “as obras de grande 

decoração arquitetônica”.28 Em nota, Ficher (2005, p. 243) aponta que os 

engenheiros civis também partilhavam algumas das atribuições dos engenheiros-

industriais, mecânicos-eletricistas, eletricistas, de minas e dos outros 

agrimensores. De sua exclusiva competência ficava, segundo Ficher, o melhor do 

                                                             

28 FICHER, S. Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: Ed. EDUSP, 2005. 
 



CAPÍTULO 1 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

24 

filão profissional: as estradas de ferro, os portos, os rios e canais, os aeroportos, as 

obras de captação e abastecimento de água, as obras de drenagem e irrigação, 

as obras de saneamento urbano e rural etc.  

Devido aos avanços tecnológicos, novos campos de atuação profissional fizeram-

se presentes. Assim foi necessária nova regulamentação para o exercício da 

profissão do engenheiro, arquiteto e agrônomo, por meio da Lei Federal n° 

5.194/66, que regula e estabelece normas complementares. A lei adotou formas 

genéricas, deixando espaços a serem preenchidos pela autoridade encarregada 

de sua execução. Tal lei aglutinou engenheiros, arquitetos e agrônomos sob a 

égide de um mesmo estatuto profissional29. Nesse documento foi ressaltada a 

distinção legal entre projeto e construção.30  

Pelo fato de a profissão de arquitetura e urbanismo se encontrar inserida num 

organismo com outros profissionais como o engenheiro, o agrônomo, o 

meteorologista e várias outras categorias, sob regulação das mesmas leis e 

códigos de ética, tornou-se difícil a formação de uma identidade e unidade 

próprias à sua categoria. Apesar de a Lei 5.194, promulgada em 1966, apresentar a 

tentativa de distinguir as atribuições entre os profissionais inseridos no Sistema, 

ainda existiam muitas sobreposições de atribuições que geravam confusões no 

exercício da prática profissional de cada uma das classes de profissionais. 

Também, importante ressaltar que o Código de Ética Profissional da Engenharia, 

da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, 

estabelecido pelo Sistema CONFEA/CREA é dirigido a várias categorias 

                                                             

29 PIAZZA, G. Fundamentos da Ética e Exercício Profissional. Porto Alegre: CREA-RS, 2000,p. 37 
30 DURAND, 1972, p. 43 
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profissionais que de certo modo, obrigava a classe dos arquitetos e urbanistas a 

adotar posturas que diluíam a sua identidade por entre os profissionais que 

participavam do mesmo código. 

As regras contidas nos códigos de disciplina e ética dos órgãos reguladores são 

de caráter punitivo, podendo impedir o exercício do profissional que as violarem. 

Devem ser compatíveis com as normas éticas dos institutos que representam a 

classe profissional, e também devem ser constantemente revisadas com o intuito 

de acompanhar as transformações sociais e do mercado de trabalho. Diferente da 

relação dos profissionais com os institutos, a adesão ao conselho profissional é 

compulsória. Assim fica inegável a constatação da influência que este documento 

encerra no controle da competência e do comportamento da classe contribuindo 

na formação do ethos profissional e conseqüentemente na valorização da sua 

prática perante a sociedade. 

Com o passar dos anos, a união dos profissionais de arquitetura e urbanismo com 

outras dezenas de profissões, sob a égide de um mesmo estatuto31 e conselho 

profissional, se tornou massacrante, diluindo as características básicas do 

profissional arquiteto e urbanista, intensificando a sensação de confusão e de 

desunião da categoria, principalmente no que se refere à conquista de seu espaço 

no mercado de trabalho. 

Com isso, em 1958, como uma primeira tentativa, o Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (IAB), tendo à frente os arquitetos Vilanova Artigas e Eduardo Kneese de 

Melo; propôs a criação de uma estrutura regulatória exclusiva para o exercício da 

                                                             

31 BRASIL. Lei 5194. Legislação Federal do Brasil, 1966. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5194.htm>. Acesso em: 01 Fevereiro 2012. 
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arquitetura independente do Sistema CONFEA/CREA. Porém, a redação do 

documento apresentava graves incongruências conceituais e jurídicas. Após um 

duríssimo parecer do Plenário do CONFEA contestando, ponto a ponto tudo o que 

estava nele contido, foi argumentado que, nos vinte e cinco anos passados desde 

que foi criado o marco regulatório de 1933, não havia fato que indicasse a 

necessidade de separação da fiscalização do exercício da arquitetura das demais 

profissões tecnológicas32.  

Assim, a má receptividade do projeto no âmbito do conselho e mesmo entre 

muitos arquitetos levou à sua retirada de pauta naquele momento, fato que foi 

decidido pelo próprio IAB em andamento à solicitação do referido conselho que a 

matéria precisava ser mais discutida, comprometendo-se, ao mesmo tempo, em 

convocar um congresso de engenheiros e arquitetos especificamente para este 

fim, o qual não se realizou. Em lugar disso, ocuparam-se em elaborar uma 

reformulação da regulamentação anterior, voltada, não para a subdivisão, mas 

para a expansão do sistema, através da aprovação de um novo marco regulatório. 

Assim, em um momento em que a maioria dos países optava pela autonomia dos 

conselhos profissionais, o presidente Castello Branco sancionava a Lei nº 5.194/66, 

incluindo ainda a agronomia, a geologia, entre outras, sob a gestão do Sistema 

CONFEA/CREA33. 

No final da década de 1970, estimulado pelo intenso crescimento econômico do 

país, sustentado em grande parte pela expansão do setor da construção civil, a 

classe profissional de arquitetos retomou a discussão para elaboração de uma 

                                                             

32 OLIVEIRA, A. F. A Regulamentação do Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Salvador: 
Tese apresentada à Faculdade de Arquitetura da UFBA, 2011. p. 278 
33 OLIVEIRA, 2011, p. 325 
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nova proposta que serviria de base para um segundo anteprojeto de lei de 

regulamentação do exercício da arquitetura. Em 1979, o Conselho Superior 

(COSU) do IAB aprovou uma resolução determinando à Diretoria Nacional que 

preparasse uma minuta a ser debatida no seio da categoria e, posteriormente, 

apresentada para deliberação do conselho. Com isso, a proposta deveria ser 

convertida em anteprojeto de lei, sendo encaminhada para apreciação e 

deliberação do Congresso Nacional. A proposta seria pautada em três princípios 

básicos: a integridade do campo de atribuições profissionais; a especificidade do 

ensino da arquitetura; e um sistema de fiscalização próprio. Também deveria 

assegurar que o currículo mínimo dos cursos de arquitetura definisse a carga 

horária mínima a ser dedicada ao treinamento prático de planejamento e de 

projeto34.  

Apesar de a proposta ser submetida à discussão em diversos fóruns de arquitetos, 

as divisões entre os grupos que formavam as representações destes profissionais 

ainda estavam muito presentes e a proposta, por não ter obtido um consenso 

mínimo no seio da categoria, não conseguiu prosperar, e não chegou a ser 

enviada ao Congresso Nacional. Durante toda a década de 1980 este tema se 

manteve fora de evidência. Assim, a perspectiva de criação de um marco 

regulatório específico para a arquitetura e urbanismo, independente do Sistema 

CONFEA/CREA pareceu distante35.  

Em 1992, pela terceira vez, foi elaborada uma proposta de criação de uma 

regulamentação independente para o exercício da arquitetura. A proposta sugeria 

a atribuição ao Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, a competência do registro 

                                                             

34 OLIVEIRA, 2011, p. 327 
35  Ibid 
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dos arquitetos para o exercício da profissão. Ou seja, o projeto sugeria a 

passagem do IAB de simples entidade representativa dos arquitetos, de natureza 

civil e cultural, ao órgão oficial responsável pelo controle do exercício da profissão.  

Os conselhos profissionais no Brasil são entidades autárquicas de direito público, 

situação que seria totalmente alterada pelo novo projeto, pois sugeria que fosse 

transferido o controle do exercício da arquitetura para uma entidade de direito 

privado.  Foi esse um dos principais empecilhos do projeto.   

Enquanto o projeto ainda tramitava no Congresso Nacional, surgiu a dissidência 

da parte de alguns arquitetos do próprio IAB, que alegavam não haver consenso 

sobre o documento. Quando colocado em votação na assembleia do instituto o 

projeto foi rejeitado com maioria apenas de um voto. As divergências entre as 

entidades representativas dos arquitetos fizeram com que a proposta fosse 

engavetada, antes mesmo de sua análise final. Diante da divisão ostentada entre a 

própria classe profissional o IAB se viu forçado a recuar, aceitando a denegação 

de seu projeto de lei. Assim em 1994, ao ser submetido ao Plenário do conselho, o 

projeto foi rejeitado e encaminhado para o arquivamento36.  

Em 1997, durante o XV Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Curitiba, o assunto 

foi retomado. Neste evento foi decidido que as entidades de arquitetos, num 

primeiro momento, o IAB, a Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) e a 

Associação Brasileira do Ensino da Arquitetura (ABEA), deveriam se unir para 

esboçar um novo projeto de lei referente à criação de uma regulamentação 

própria para o exercício da profissão. A estas três entidades se juntaram outras 

duas: a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA) e a 

                                                             

36 Ibid, p. 330 
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Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), dando origem ao Colégio 

Brasileiro de Arquitetos (CBA). A partir de 1998, as cinco entidades reunidas em 

torno do CBA iniciaram os trabalhos para a elaboração do novo anteprojeto de lei. 

Já na edição seguinte do Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em 2000, 

em Cuiabá, os primeiros esboços do anteprojeto começaram a ser discutidos, 

tendo à frente o arquiteto Carlos Fayet. Nesta ocasião ficou também decidida a 

contratação do jurista Miguel Reale Junior para encarregar-se do formato do 

anteprojeto de lei, conferindo-lhe constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa.  

No que se refere à definição das atribuições profissionais, este projeto de lei 

apresentava um grande avanço em relação ao anterior, evitando as imprecisões 

ali empregadas. Mas também esta proposta não seria convertida em lei. Após 

tramitar por cerca de dezoito meses no Senado, o projeto de lei foi aprovado, 

sendo enviado em fevereiro de 2005 para Câmera de Deputados. Após a avaliação 

nas comissões da Câmera dos Deputados, o projeto foi aprovado com emendas, o 

que obrigou seu retorno para nova apreciação no Senado Federal, em setembro 

de 2007. No Senado, o seu texto, emendado foi aprovado em outubro de 2007. Em 

seguida o projeto foi aprovado no Plenário do Senado em dezembro do mesmo 

ano37.  

Mas no mesmo mês de sua aprovação no Senado, o projeto de lei foi vetado pelo 

presidente da República por alegado vício de origem. Argumentou-se que a 

matéria referente à criação de um conselho profissional, é de iniciativa exclusiva 

do Poder Executivo e não Legislativo, como ocorreu. Tal fato lhe conferiria, caso 

                                                             

37 Ibid, p. 333 
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fosse sancionado, caráter de inconstitucionalidade. No entanto, no mesmo texto 

em que decidiu pelo veto do projeto, o presidente da República, afirmava 

reconhecer o mérito da matéria, comunicando ainda que, delegaria à Casa Civil da 

Presidência a preparação de um novo projeto de lei de igual teor e o envio do 

mesmo ao Congresso Nacional38.  

Finalmente, em 31 de dezembro de 2010 foi assinada a Lei n° 12.378, criando o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e seus Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAUs) como órgãos 

reguladores da profissão do arquiteto e urbanista, desligando definitivamente 

esses profissionais do Sistema CONFEA/CREA e transferindo os seus registros 

automaticamente para o novo conselho. 

Onze meses após a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, foi realizada 

a 1ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR, no dia 18 de novembro de 2011, em 

Brasília.  

O Conselheiro Federal Miguel Alves Pereira, como decano dos conselheiros, foi 

convidado à mesa como Presidente Ad Hoc para compor a sessão e conduzir a 

ordem dos trabalhos39. A primeira sessão plenária foi fundamental para aprovação 

do nome que ocuparia a primeira presidência do CAU/BR num mandato de três 

anos e para aprovação do regimento geral e das primeiras resoluções que 

garantiriam o início do funcionamento do conselho.  

                                                             

38 Ibid, p. 334 
39 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 1. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2011. 
p. 1-25. 18 de novembro de 2011. 
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O arquiteto Miguel Alves Pereira, conselheiro federal pelo estado de São Paulo, 

nasceu em Alegrete, RS. Formou-se arquiteto em 1957, na Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exerceu a profissão e a 

docência em Porto Alegre até 1968, quando emigrou para Brasília. Na capital 

federal exerceu o cargo de diretor do Instituto Central de Artes e Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (IAA-UnB)40. Em sua carreira 

acadêmica realizou pesquisa na University of California em Berkeley, orientado 

pelo arquiteto e matemático Christopher Alexander. Também estudou em Houston 

e em Londres. Ainda em Berkeley, teve a oportunidade de conviver com o arquiteto 

e historiador Spiro Kostof, no qual trocou idéias e pensamentos sobre a história da 

profissão. 

Entretanto, foi na área da política profissional que Miguel Pereira teve grande 

atuação41. Desde recém-formado, envolveu-se nas políticas do IAB. Foi vice-

presidente e presidente do IAB-RS; presidente nacional do IAB Nacional por três 

gestões e conselheiro vitalício do IAB Nacional a partir de 1977. Ajudou a criar a 

ABEA e foi um dos criadores e coordenador da Comissão de Ensino de Arquitetura 

e Urbanismo do MEC. Foi um dos incentivadores da criação dos sindicatos de 

arquitetos. Ocupou a vice-presidência da UIA (União Internacional de Arquitetos) e 

também atuou como um dos principais líderes na busca pela materialização do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, constituído no final de 201042. Em 1958 

estava em meio ao grupo do IAB que levou ao presidente Jucelino Kubichek a 

                                                             

40  CAU/BR. Especial: Um ano sem o "timoneiro" Miguel Alves Pereira. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil, 2015. Disponivel em: <http://www.caubr.gov.br/um-ano-sem-o-timoneiro-miguel-pereira/>. Acesso em: 04 
Janeiro 2018. 
41 Ibid 
42 Ibid 
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primeira proposta de criação de um conselho independente para arquitetos e 

urbanistas43.  

A Lei 12.378/2010 estabeleceu um prazo de 3 a 12 meses para preparar as eleições 

dos conselheiros; promover a transição dos documentos dos profissionais dos 

CREA e  estabelecer os procedimentos administrativos para o funcionamento do 

conselho. As eleições para o primeiro mandato dos conselheiros do CAU/BR e 

para os CAU regionais foram definidas pelas Coordenadorias de Câmaras dos 

CREA regionais e pela Coordenadoria Nacional de Câmaras de Arquitetura, com a 

participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas que compunham 

o Colégio Brasileiro de Arquitetos (CBA). Todos os profissionais arquitetos, 

arquitetos e urbanistas e engenheiros arquitetos foram obrigados a votar44. 

O próprio Colégio Brasileiro de Arquitetos (CBA), que coordenou os trabalhos para 

aprovação da Lei n° 12.378, de 2010, propôs a indicação do Conselheiro Federal 

Haroldo Pinheiro Villar Queiroz para o cargo de presidente do CAU/BR. Houve 

outra indicação do Plenário para o nome do Conselheiro Federal Miguel Alves 

Pereira, mas esse rejeitou a posição. Com isso, o Conselheiro Federal Haroldo 

Pinheiro Villar Queiroz foi eleito com a maioria dos votos45. 

O arquiteto Haroldo Pinheiro, eleito pelo Distrito Federal, formou-se no Instituto de 

Artes e Arquitetura da Universidade de Brasília (IAA-UnB) em 1980. Foi arquiteto 

chefe da sessão de obras na Câmera dos Deputados e consultor técnico da 

Associação das Pioneiras Sociais (Rede SaraH de Hospitais). Foi presidente do 

                                                             

43 Ibid 
44 PINIWEB. Colégio Brasileiro de Arquitetos responde a mais de 30 perguntas sobre a implantação do CAU. PNI, 
2011. Disponivel em: <http://piniweb17.pini.com.br/construcao/arquitetura/colegio-brasileiro-de-arquitetos-
responde-a-33-duvidas-sobre-a-208860-1.aspx>. Acesso em: 03 Janeiro 2018. 
45 CAU/BR, 2011 
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Instituto dos Arquitetos do Brasil - Direção Nacional, de 2000 a 2004. Foi diretor 

técnico do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, onde teve João Filgueiras 

Lima (Lelé) como sócio, no qual, também teceu longa parceria em projetos. 

Haroldo Pinheiro teve participação fundamental na implantação e 

estabelecimento do primeiro ano do conselho e também como presidente da 

organização nos anos que se seguiram. Conforme entrevista a revista Projeto 

Design em 2014, relata que no princípio começaram em seu escritório, com os 

computadores que estavam disponíveis. Lá implantaram o sistema embrião do 

que veio a se chamar depois de Sistema de Informação e Comunicação do CAU 

(SICCAU). Precisaram implantar o sistema de uma só vez e não em etapas 

conforme haviam planejado. Iniciaram os trabalhos com uma equipe de quatro a 

cinco pessoas.   Em seu escritório era feito o atendimento dos CAU’s de todo o 

Brasil. “O profissional entrava no site do CAU/SP, por exemplo, e caía lá.” 

(ARCOWEB, 2014) 

Na entrevista, acrescenta que também houve a fundamental cooperação dos 

conselheiros estaduais e federais. Também puderam contar naquele momento 

com o incentivo da classe profissional. Tomaram posse em 15 de dezembro de 

201146, com cerca de quinze resoluções e deliberações prontas. Com isso, 

conseguiram implantar o sistema de comunicação de imediato e definir o mínimo 

de regras e informações que garantiria o funcionamento inicial do conselho. 

Eu costumava dizer que nos primeiros dois meses do CAU era 

como se estivéssemos na emergência de um hospital, onde vale 

                                                             

46 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 2. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2011. 
p. 1-4. 14 de Dezembro de 2011. 
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tudo para manter o paciente vivo. Depois, nos três meses 

seguintes, fomos para a UTI e, então, para a enfermaria, onde 

permanecemos até o final do ano numa situação já um pouco 

mais organizada. (Entrevista de Haroldo Pinheiro a revista projeto. 

ARCOWEB, 2014) 

O regimento aprovado na 1ª Reunião Plenária Ordinária determinou que a 

Comissão de Ética e Disciplina fosse eleita na primeira sessão plenária do ano e a 

sua composição renovada anualmente. A comissão seria formada por cinco 

conselheiros titulares e secretariada por um funcionário designado pelo presidente 

do CAU/BR. O regimento previa no máximo doze reuniões ordinárias a cada ano e 

as reuniões extraordinárias com pauta específica, poderiam ser realizadas desde 

que aprovadas antecipadamente pelo Plenário.  

O documento ainda estabelecia que no exercício da profissão, o arquiteto e 

urbanista deveria pautar sua conduta pelos parâmetros definidos no Código de 

Ética e Disciplina do CAU/BR a ser elaborado pela Comissão de Ética e Disciplina 

do CAU/BR e que tal código deverá regular os deveres do arquiteto e urbanista 

para com a comunidade, a sua relação com os demais profissionais, o dever geral 

de urbanidade e, ainda, os respectivos procedimentos disciplinares, observado o 

que está disposto na Lei n° 12.378/2010. Mais adiante, o documento definiu que os 

processos disciplinares do CAU/BR e dos CAU estaduais seguiriam as regras 

constantes na Lei n° 9784 de 29 de janeiro de 199947 referente à condução dos 

processos administrativos e que caberia recurso ao CAU/BR de todas as decisões 

definitivas proferidas pelos CAU estaduais, como última instância administrativa. 

                                                             

47 A lei regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal. BRASIL. Lei 9.784. 
Legislação Federal do Brasil, 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm>. 
Acesso em: 25 Fevereiro 2016. 
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Na 2ª Reunião Plenária Ordinária ocorrida no mês de dezembro de 2011, foi 

indicado o Conselheiro Federal Haroldo Pinheiro para presidir a sessão ainda 

como Presidente Ad Hoc até o dia de sua posse. Naquela sessão, foi eleito por 

unanimidade, à vice-presidente do CAU/BR, o Conselheiro Federal Paulo Oscar 

Saad.  Mas logo nos primeiros meses de 2012, o conselheiro reivindicou sua 

destituição do cargo alegando um desentendimento com o presidente Haroldo 

Pinheiro na forma com a qual vinha conduzindo a mesa48.  Em seu lugar foi eleito 

o Conselheiro Federal Antônio Francisco de Oliveira. 

Para a composição da Comissão de Ética foram indicados como coordenador o 

Conselheiro Federal Napoleão Ferreira da Silva Neto e os demais conselheiros 

federais, Paulo Oscar Saad, Arnaldo Mascarenhas Braga, Heitor Maia da Silva 

Dores e Luis Afonso Maciel de Melo49.  O conselheiro Heitor Maia participou da 

comissão no primeiro ano do conselho. Em 2013, foi substituído pelo conselheiro 

Miguel Alves Pereira que de antemão participava das reuniões da comissão de 

ética como conselheiro convidado. 

O indicado para o cargo de coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, o 

conselheiro federal, eleito pelo estado do Ceará, Napoleão Ferreira da Silva Neto50, 

graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Ceará (UFC). 

Cursou mestrado e doutorado em sociologia também pela Universidade do Ceará 

(UFC) e atualmente é docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Napoleão Ferreira foi presidente do IAB/CE 

                                                             

48 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 3. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2012. 
p. 1-5. 02 e 03 de Fevereiro de 2012. 
49 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 2. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2011. 
p. 1-4. 14 de Dezembro de 2011. 
50 SILVA NETO, N. F. Currículo do Sistema Lattes. Lattes CNPQ, 2017. Disponivel em: 
<http://lattes.cnpq.br/5179722573178460>. Acesso em: 04 Janeiro 2018. 
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por duas gestões de 1988 a 1991. Foi presidente do IAB/COSU Brasil em 1995 e 

vice-presidente em 1994. Também foi conselheiro do CREA/CE de 1999 a 2002. 

O conselheiro federal pelo estado do Rio de Janeiro, Paulo Oscar Saad, graduou-

se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Fez mestrado em Planejamento Urbano no Instituto Alberto Luiz Coimbra 

de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ). Ainda estudou na 

Newcastle University, na Inglaterra e no Programa de Pós Graduação em 

Urbanismo da FAU/UFRJ. Também fez cursos de curta duração na Architectural 

Association e no Development Planning Unit da University College of London, na 

Inglaterra. Trabalhou na prefeitura do Rio de Janeiro de 1988 a 1989, na prefeitura 

de São Paulo de 1991 a 1992 e no Ministério das Cidades de 2005 a 2006. Trabalha 

na Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB/RJ), desde 1996. 

Foi presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro (SARJ/RJ), 

conselheiro do IAB-RJ e coordenador do CREA/RJ51. 

O conselheiro federal Arnaldo Mascarenhas Braga, eleito pelo estado de Goiás, 

formou-se em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília (FAU/UNB), em 

1970 e fez especialização em Planejamento Urbano Ambiental na Universidade 

Católica de Goiás52. Lecionou na Universidade Católica de Goiás nas disciplinas de 

Planejamento Urbano, Arquitetônico e Paisagismo.  

                                                             

51 CAU/RJ. Comissões e Colegiados - Comissão de Ética e Disciplina CAU/RJ. CAU/RJ - Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio de Janeiro. Disponivel em: <http://www.caurj.gov.br/comissoes-e-colegiados-comissao-de-
etica-e-disciplina/>. Acesso em: 29 Novembro 2017. 
 
52 CAU/GO. Arnaldo Braga Mascarenhas é eleito Presidente do CAU/GO para o triênio 2015-2017. Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Goiás CAU/GO, 2015. Disponivel em: <http://caugo.gov.br/arnaldo-mascarenhas-
braga-e-eleito-presidente-do-caugo-para-o-trienio-20152017/>. Acesso em: 04 Janeiro 2018 
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O conselheiro federal, Luiz Afonso Maciel de Melo foi eleito pelo estado de Roraima 

e é delegado estadual da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA)53.  

Finalmente, o conselheiro Heitor Maia da Silva Dores, eleito pelo estado de 

Alagoas, formou-se pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 1982, e atua 

profissionalmente na elaboração de projetos arquitetônicos54. 

A responsável pela assessoria técnica no primeiro mandato da Comissão de Ética 

e Disciplina do CAU/BR foi a arquiteta e urbanista Clélia Leite Carvalho Xavier. A 

assessora graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do 

Ceará em 1983. Possui escritório de arquitetura em Fortaleza. Foi membro do 

Conselho Fiscal da diretoria do Departamento do Ceará do Instituto de Arquitetos 

do Brasil (IAB) e integrou a diretoria de política cultural do IAB-CE. Foi suplente de 

conselheiro representante do IAB-CE junto ao CREA-CE de 2009 a 201155.  

As primeiras reuniões realizadas pela Comissão de Ética e Disciplina (CED) do 

CAU/BR foram voltadas as questões de extrema urgência para estabilização e 

organização inicial do conselho. O primeiro desafio se colocava na enorme 

quantidade de processos éticos procedentes do conselho anterior. Somente no 

estado do Rio de Janeiro estavam pendentes no CREA/RJ, mais de 200 processos 

ético-disciplinares56.  

                                                             

53 FNA. Delegacias da FNA. Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, 2017. Disponivel em: 
<http://www.fna.org.br/delegacias-da-fna/>. Acesso em: 04 Janeiro 2018 
54 DORES, H. A. M. D. S. Currículo Lattes Heitor Antonio Maia da Silva Dores. Sistema de Currículo Lattes, 2017. 
Disponivel em: <http://lattes.cnpq.br/5384881398378308>. Acesso em: 03 Janeiro 2018. 
55XAVIER, C. L. C. Clélia Leite Carvalho - Escavador. Escavador, 2018. Disponivel em: 
<https://www.escavador.com/sobre/1446756/clelia-leite-carvalho#profissional>. Acesso em: 28 Janeiro 2018. 
 
56 CED. 2° Seminário da Comissão de Ética e Disciplina. Recife: CAU/BR, 2012. 9 arquivos áudio formato MP3 - 
609,83 Mb. 
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Para sanar as crescentes dúvidas dos conselheiros integrantes das comissões de 

ética dos estados a respeito dos procedimentos a serem adotados e dar 

andamento aos numerosos processos que recebiam dos CREA regionais foi 

preciso elaborar com urgência uma resolução que definiria os trâmites de 

julgamento de tais processos.  

Em Junho de 2012, na Resolução nº 25 foi definido que os processos referentes às 

faltas ético-disciplinares, ocorridas antes de 15 de Dezembro de 2011 seriam 

julgados conforme os procedimentos do antigo conselho, ou seja, pela Resolução 

nº 1002 que adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da 

Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, e pelo regulamento de 

condução de processos ético-disciplinar aprovado pela Resolução nº 1004 do 

Sistema CONFEA/CREA57.  

As faltas ético-disciplinares cometidas depois do dia 15 de Dezembro de 2011 

seriam julgadas pelos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.378 e posteriormente também, 

pelo Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. Os procedimentos adotados para o 

julgamento das denúncias foram definidos pela Resolução nº 34, deliberada em 

Setembro de 2012. Os processos éticos dos conselhos profissionais são orientados 

pela lei federal nº 9.784 que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal58. 

Sanada a questão do processo de julgamento da grande demanda das denuncias 

herdadas do antigo conselho a comissão se encarregou da próxima urgência. A 

                                                             

57 CED, 2012 
58 Ibid 
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elaboração do primeiro código de ética e disciplina voltado exclusivamente para o 

profissional arquiteto e urbanista. 

Logo nas primeiras reuniões plenárias ocorridas em 2012, a questão da criação do 

primeiro código de ética foi levantada como uma das maiores prioridade do 

Conselho. Acreditavam que a reorganização e reinterpretação do sistema 

profissional decorreriam da elaboração desse documento e para isso foi dedicada 

especial atenção 59. 

Podemos considerar, para o entendimento do processo de construção do 

documento, que foram adotados três importantes estratégias. A primeira estava na 

realização dos seminários regionais como uma forma imprescindível de ação 

comunicativa. Era preciso alargar ao máximo a discussão das questões a ser 

inseridas no código por todo o Brasil. Assim, por meio de seminários regionais, foi 

possível envolver nessa discussão, boa parte da classe profissional.  

A segunda estratégia adotada foi a contratação de uma instituição para 

elaboração de uma pesquisa como forma de apoio as fundamentações teóricas 

que envolviam um código de ética e disciplina. Desde o princípio, fora descartada 

a intenção de aproveitar o código do conselho anterior e também de copiar 

qualquer código dos diversos existentes.  Era intenção do Conselho e da 

Comissão de Ética e Disciplina a construção de um código específico para a 

profissão no Brasil, procurando envolver, o quanto possível, um maior número de 

questões relacionadas a prática real do mercado de trabalho. Para isso era 

                                                             

59 CAU/BR. Ata da 1ª Reunião Ampliada. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2012. p. 1-7. 19 
e 20 de Janeiro de 2012. 
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preciso, além do envolvimento da classe profissional na construção do código, 

uma fundamentação criteriosa60. 

Finalmente, como terceira estratégia adotada houve a contratação de uma 

consultoria que se ocuparia da elaboração do texto do anteprojeto do Código de 

Ética e Disciplina realizando o trabalho de sistematização das informações e dos 

documentos que constariam na redação do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

60 CED, 2012 
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1.1 OS SEMINÁRIOS SOBRE ÉTICA E DISCIPLINA REGIONAIS E NACIONAL  

Com o objetivo de permitir que a repercussão da discussão sobre a ética aplicada 

à profissão do arquiteto e urbanista alcançasse uma larga escala de profissionais 

foram planejados a elaboração de cinco seminários regionais. Desde o princípio, a 

comissão trouxe como um critério fundamental a importância da ampliação da 

discussão da ética profissional por todas as regiões do Brasil. Para isso, elaborou 

um cronograma em que distribuía as reuniões por região. A primeira reunião foi 

realizada na região sudeste na cidade do Rio de Janeiro, depois ocorreu um 

seminário na região nordeste na cidade de Recife. O seminário seguinte ocorreu 

na região Sul na cidade de Curitiba, depois na região Centro-Oeste, na cidade de 

Goiânia e finalmente na região Norte, na cidade de Belém. A discussão sobre ética 

na profissão dirigida a elaboração do código culminaria em um seminário 

nacional ocorrido em Brasília, no mês de Junho de 2013. 

A importância dos seminários também estava no agrupamento das informações, 

no sentido de conhecer como ocorria a atuação da prática profissional por todo 

Brasil. A Comissão entendia que era preciso levar em consideração a variedade 

cultural que o país abrigava. Com isso, por meio dos seminários procuraram 

alinhar e estabelecer critérios uniformes para a prática da profissão.  

Alguns conselhos estaduais (CAU/UF), em 2012 e ainda no início de 2013 se 

encontravam ainda desestruturados. As Comissões de Ética e Disciplina dos 

estados estavam em pleno trabalho de organização e estruturação e buscavam 

orientações da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, sobre como exercer 

acertadamente as suas funções.  
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As comissões de ética e disciplina são comissões ordinárias, portanto obrigatórias 

em todos os CAU/UF. Caso o CAU/UF seja muito pequeno como acontece em 

alguns estados, principalmente da região norte e alguns do nordeste, as suas 

funções passam a ser compartilhadas com outras comissões. O CED-CAU/BR 

acreditava que os Seminários Regionais dariam visibilidade ao CAU e 

representaria uma importante ação comunicativa61. 

Mas o principal propósito dos encontros com os CAU/UF, por meio dos seminários 

regionais até meados de 2013, estava na construção coletiva de uma proposta de 

estruturação do código de ética envolvendo os debates e discussões das 

questões que comportariam o texto do código, relativas à ética do profissional 

arquiteto no Brasil62.  

Segundo o conselheiro Napoleão Ferreira, a realização dos seminários em outros 

estados teria como função dar continuidade às discussões ocorridas nas Reuniões 

Ordinárias do CED-CAU/BR visando à construção de um pensamento coletivo da 

categoria sobre ética63. Pretendiam com os seminários aprofundar as discussões 

sobre a ética profissional da arquitetura e trazer reflexões e discussões 

permanentes sobre o exercício profissional. 

O primeiro seminário ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. O evento sucedeu 

aproveitando um encontro realizado pelo IAB-RJ em fevereiro de 2012. No 

                                                             

61 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 5. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil. 2012. p. 1-23. 04 e 05 de Abril de 2012 
62 CED, 2012 
63 Ibid 
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encontro organizaram uma mesa redonda com o tema “Ética em Arquitetura”64. Na 

mesa ocorreram palestras e debates realizados por conselheiros e convidados 

especializados em temas relacionados à ética. No 1º Seminário Regional da 

Região Sudeste, houve a participação apenas dos conselheiros estaduais dos 

estados do Sudeste.  

O seminário seguinte foi realizado em Junho de 2012, na cidade de Recife. No 2º 

Seminário Regional de Ética e Disciplina, foi aberta a participação para os 

conselheiros de todos os estados em todas as regiões do Brasil. 

O seminário teve como foco o treinamento e orientação das comissões estaduais 

para execução das análises dos processos ético-disciplinares procedentes ainda 

dos CREA regionais. Houve a participação do assessor jurídico do CAU/BR para 

instruir e sanar as dúvidas dos conselheiros, quanto à recém homologada 

Resolução 25. Também ocorreu a discussão e elaboração da resolução 

complementar que estabeleceria um novo processo de julgamento de denúncias 

ético-disciplinares recebidas após a vigência da Lei 12.378 65. 

Até aquele momento, no cronograma estabelecido pelo CED-CAU/BR o período 

final para a aprovação final do texto do Código estava planejado para novembro 

de 2013. Assim, foi solicitado aos conselheiros estaduais que se engajassem em 

                                                             

64 IAB. O que é o IAB. IAB, 2010d. Disponivel em: 
<http://www.iab.org.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=21>. Acesso 
em: 11 Janeiro 2012. 
65 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 5. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2012. 
p. 1-23. 04 e 05 de Abril de 2012 
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estudar os dispositivos legais e as proposições de regulamentação de artigos de 

forma a propor a regulamentação do Código66. 

A partir de então, começam em Recife, os trabalhos de elaboração do Código. A 

proposta inicial era que os conselheiros fizessem as suas observações, em termos 

dos conteúdos que abrangeriam a resolução. Precisariam apresentar ao plenário 

do CAU/BR, até o segundo semestre de 2013, uma proposta de texto para 

resolução que abrigaria o Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas 

do Brasil. Assim, esperavam que por meio das diversas contribuições e 

observações recebidas nos seminários conseguiriam definir uma proposta para 

ser levada ao plenário do CAU/BR.  

Segundo o conselheiro Heitor Maia, a princípio considerava que poderiam 

elaborar um código a partir de exemplos de outros existentes, mas percebeu que 

tal processo não iria contribuir para que o Código representasse realmente os 

conflitos da prática profissional. 

A minha idéia inicial era de elaborar um código de ética a partir de 

vários outros códigos existentes na profissão. Na América do Sul, 

na Europa, enfim. Mas percebemos que este processo em nada 

acrescentaria a consciência de nossos colegas. Mais importante 

do que o produto final, o código em si, eu acho, é o processo de 

construção do código, o processo de discussão, o processo de 

conscientização dos colegas. Passamos por um grande período 

com falta de gerenciamento da profissão, de condução dos 

problemas da arquitetura e a cada um por si [Maia se refere ao 

                                                             

66 CED. 2° Seminário da Comissão de Ética e Disciplina. Recife: CAU/BR, 2012. 9 arquivos áudio formato MP3 - 
609,83 Mb 
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período em que a profissão estava sob a vigência do CREA]. Enfim, 

não se discute as questões mais importantes da arquitetura e 

também das questões éticas. Enfim, acho que o caminho é este, 

precisamos discutir entre nós e levar esta discussão para os 

colegas para que haja justamente esta troca de ideias, troca de 

reflexão, para que no final tenhamos consciência daquilo que se 

está fazendo (Conselheiro Heitor Maia, CED. 2° Seminário da 

Comissão de Ética e Disciplina. Recife: CAU/BR, 2012. 9 arquivos 

áudio formato MP3 - 609,83 Mb) 

O conselheiro Napoleão Ferreira ressaltou que a proposta de um Código de Ética 

que começavam a elaborar naquele Seminário, ainda passaria por diversos 

processos e que ao final ela ainda poderá ser alterada ou modificada no plenário 

do CAU/BR. Para que tal fato não ocorra, esclareceu ser de fundamental 

importância, além da participação dos conselheiros estaduais, o envolvimento e a 

participação dos conselheiros federais nas discussões, pois ao final serão eles que 

votarão na proposta final apresentada ao plenário67. 

O 3º Seminário Regional de Ética e Disciplina foi realizado na região Sul, na cidade 

de Curitiba em Agosto de 2012. Além da continuação da discussão que envolve a 

elaboração do código precisavam finalizar as discussões a respeito da Resolução 

nº 34, que determina os trâmites do processo de julgamento das denúncias ético-

disciplinares ocorridas após a vigência da Lei 12.378. A aprovação da Resolução 

estava na pauta da próxima reunião plenária do CAU/BR. 

A seguir voltaram ao tema da elaboração do código. A Comissão, naquele 

momento, expôs que as contribuições recebidas com relação à elaboração do 
                                                             

67 CED, 2012 
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texto do Código no último seminário ainda eram pequenas. Com isso, o 

conselheiro Napoleão Ferreira, esclarece que com a ausência da discussão 

coletiva, fica inviável a elaboração de um Código de Ética Profissional. Ressalta 

que a formulação de um documento que afetará a rotina da prática de toda classe 

profissional de arquitetos no Brasil não deve estar nas mãos de apenas cinco 

conselheiros integrantes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR. Sugere 

que é fundamental o comprometimento da coletividade nesta tarefa68. 

No 3º Seminário Regional foram levantados os temas que constariam no 

conteúdo do código, gerando com isso, intensas discussões. Os temas levantados 

foram sobre plágio na arquitetura e urbanismo, comissão (remunerações indiretas 

e ilegais, RT), acobertamento69, direitos autorais, conflito de interesses entre 

contratante e contratado, a crítica da arquitetura (quais são os critérios de 

incompatibilidade, imparcialidade), publicidade, valores éticos na arquitetura e 

urbanismo em geral (acessibilidade, sustentabilidade, etc.), entre outros. 

O 4º Seminário Regional foi realizado na região Centro-Oeste, na cidade de 

Goiânia, em outubro de 2012. O foco principal da reunião foi a elaboração do 

Código de Ética. Além do seguimento dos debates dos temas que nortearam as 

regras do Código, também foram discutidos seus aspectos jurídicos e filosóficos. 

Neste seminário, ocorre também, a primeira apresentação oficial do arquiteto João 

Honório de Mello Filho, contratado pelo CAU/BR para realizar o trabalho de 

sistematização das informações e conteúdos, e a organização da redação do 

                                                             

68 CED. 3° Seminário da Comissão do Código de Ética e Disciplina (8ª Reunião Ordinária do CED-CAU/BR). 
Curitiba: CAU/BR, 2012. 4 arquivos de áudio formato WAVE. 
69 Segundo Houaiss, ato ou efeito de acobertar. Impedir ou evitar que (ação, informação, situação, etc.) seja vista 
ou identificada, ou que se tenha conhecimento dela, especialmente como forma de proteger ou favorecer alguém 
ou de permitir que continue a agir de determinado modo; esconder; dissimular.  
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código. No seminário foram aprofundadas as discussões sobre plágio e direito 

autoral, atividade crítica, legislação e direito do consumidor, comissão ou reserva 

técnica, a relação entre a estética e a ética na arquitetura, a formação do arquiteto 

e urbanista, as relações de trabalho e contratuais, a comercialização do projeto de 

arquitetura e a publicidade profissional. 

As discussões ocorridas nas reuniões, exceto o 1º Seminário Regional no Rio de 

Janeiro, foram registrados por meio de arquivos em áudio e vídeo. Também a 

Comissão recebeu muitas contribuições por escrito que à medida que chegavam, 

eram organizadas e incluídas na sistematização do código de ética. 

Já no 4º Seminário, foi possível perceber a participação frequente de alguns 

conselheiros estaduais e que também o número de participação dos CAU/UF 

estava aumentando progressivamente. Motivo pelo qual, tanto poderia ser pelo 

interesse na elaboração do código, como também aproveitar a oportunidade dos 

encontros para trocarem informação a respeito das dúvidas e dificuldades que 

enfrentavam nos trabalhos diários das comissões de seus estados70. 

O 5º Seminário da Região Norte ocorreu na cidade de Belém em março de 201371. 

No seminário foi apresentada pela primeira vez a primeira proposta de texto do 

anteprojeto do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, na forma da Minuta 1.1.  O 

consultor contratado para a sistematização do código João Honório de Mello Filho, 

fez a explanação sobre a metodologia de seu trabalho e a demonstração da 

estrutura adotada como matriz do código. Houve o esclarecimento da forma como 

foram analisadas e sistematizadas as contribuições. Também como destaque do 

                                                             

70 CED. 4º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária). Intérpretes: CED. 
[S.l.]: CAU/BR. 2012. 34 arquivos de VÌDEO formato VOB. 
71 CAU/BR. Súmula da 12ª Reunião Ordinária do CED. Brasília: CED. 2012. p. 1-4. 17 de Dezembro. 
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seminário houve a apresentação das duas pesquisas realizadas pelo Instituto 

ANIS, contratadas para auxiliar a fundamentação teórica do código. 

A partir da proposta apresentada no seminário, a Comissão, prosseguiu recebendo 

as sugestões e contribuições feitas pelos estados ao texto do código.  As novas 

contribuições foram analisadas e inseridas na minuta seguinte a ser apresentada 

no Seminário Nacional em Brasília72. 

No Seminário Nacional, em Junho de 2013, ocorreu a apresentação da Minuta 6.1 

do anteprojeto do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura. Após a 

apresentação foram recebidas mais contribuições dos estados dando sequência 

às intensas discussões. 

No Seminário Nacional foram recebidas no total 208 contribuições. Após o 

seminário, a Comissão, sistematizou e absorveu as propostas na minuta 7.0, que 

finalmente, foi apresentada na 20ª plenária do CAU/BR. A soma de todas as 

contribuições recebidas dos participantes durantes os seminários regionais e o 

seminário nacional resultou em torno de quinhentas contribuições73. 

De fato não temos uma fórmula instantânea para resolver todos os 

problemas. É exatamente essa discussão, a reflexão, a 

contestação, os pontos de vistas que se colocam em debate é que 

fazem daí surgir uma síntese. Uma síntese que seria um caminho, 

uma política no sentido de avançarmos na construção realmente. 

Na verdade o código de ética para nós parece, por todas as 

                                                             

72 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 16. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
2013. p. 1-13. 07 e 08 de Março de 2013. 
73 CED. 20ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Intérpretes: CED. [S.l.]: CAU/BR. 
2013. Arquivo em vídeo 1 DVD. 
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nossas discussões, estar se transformando em algo muito mais 

complexo, do que a visão aparente da questão. [...] é fundamental 

que essa construção do código passe por esse aprofundamento. 

(Conselheiro Napoleão Ferreira. CED. 3° Seminário da Comissão 

do Código de Ética e Disciplina (8ª Reunião Ordinária do CED-

CAU/BR). Curitiba: CAU/BR, 2012. 4 arquivos de áudio formato 

WAVE) 
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1.2 A CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO ANIS (Instituto de Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero) 

Além das reuniões regionais que fomentariam as diretrizes das regras que 

comporiam o texto do Código buscando atender aos diversos assuntos 

relacionados à ética no exercício da prática da profissão por todo Brasil, julgou-se 

também necessário, a fundamentação teórica dos conteúdos filosóficos e jurídicos 

que participavam do texto. Para realizar o trabalho de reunir informações por meio 

de estudos, levantamentos e pesquisas, foi contratado um grupo de 

pesquisadores especializados no campo da Ética, da Filosofia e do Direito, 

formado por professores e pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), 

chamado instituto ANIS74. 

O Instituto ANIS (Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero) é uma 

associação civil, sem fins lucrativos. Segundo seu estatuto, por entre seus 

objetivos estão a defesa e a promoção da ética, da bioética, da paz, dos direitos 

humanos, da democracia e de qualquer valor considerado universal. Também, o 

objetivo de defender e promover a cidadania e a liberdade por meio da difusão de 

princípios éticos e bioéticos, pautados nos direitos humanos.  

Ainda segundo seu estatuto, para a consecução de seus objetivos o instituto, 

produz, sistematiza, avalia, acompanha e dissemina; informações, pesquisas, 

análises, estudos, projetos, programas de ação pública e privada, voltados para a 

defesa e promoção da bioética, dos direitos humanos, dos interesses das 

populações vulneráveis e contra a opressão de gênero e que se traduzem em 

                                                             

74 CED. 3° Seminário da Comissão do Código de Ética e Disciplina (8ª Reunião Ordinária do CED-CAU/BR). 
Curitiba: CAU/BR, 2012. 4 arquivos de áudio formato WAVE. 
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mecanismo eficazes de intervenção social. Também é considerado em seu 

estatuto, cooperar com entidades públicas, organizações não governamentais, 

instituições de assistência social, movimentos sociais, além de organismos e 

segmentos da sociedade civil, na elaboração e proposição de políticas públicas 

referentes à bioética, direitos humanos e gêneros.  

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, inicialmente solicitou ao Instituto 

ANIS, três produtos. O primeiro produto se refere a uma pesquisa que abrangia um 

levantamento do estado da arte mundial sobre ética na arquitetura e urbanismo. O 

segundo, um levantamento e sistematização de diversos Códigos de Ética de 

Arquitetura e Urbanismo. E o terceiro, uma pesquisa com os profissionais de 

arquitetura e urbanismo com intuito de perceber qual o pensamento da classe 

quanto ao conceito geral de conduta ética.  

Para a elaboração do primeiro produto que se refere ao levantamento do estado 

da arte da discussão científica mundial, sobre questões éticas relevantes para o 

exercício profissional de arquitetos e urbanistas, nos últimos 10 anos, foram 

utilizados bases de dados nacionais e internacionais. Também foi realizado o 

levantamento de textos de acesso aberto, ou seja, disponíveis para consulta e 

gravação. A pesquisa abordou também textos acadêmicos, como artigos e 

periódicos científicos, teses e dissertações.  

Os documentos foram entregues em formato de bases de dados, com todas as 

referências padronizadas e em anexo a íntegra de seus respectivos arquivos de 

texto. Junto com o primeiro produto também foi entregue um tesauro de termos ou 

palavras-chaves da área.  
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O Instituto ANIS esclarece, no documento final do produto, que encontraram 

dificuldades na busca pelos termos-chave e em relacionar diretamente esses ao 

tema proposto para a pesquisa75.  

Há uma abordagem pouco significativa nos estudos em nível 

nacional e internacional, com abrangência na área proposta e, 

consequentemente, com preocupação direta relacionada à ética 

no desenvolvimento da prática profissional do Urbanista e 

Arquiteto. (ANIS, 2012) 

No documento também consta que ocorreu a prevalência do idioma inglês nos 

documentos encontrados. Os valores ficaram distribuídos da seguinte forma: o 

idioma inglês representa 71,11% com abrangência de vinte oito documentos. Em 

seguida, foram encontradas nove ocorrências com o idioma de escrita em 

português, totalizando 20% do material. O idioma espanhol totaliza quatro 

ocorrências, o equivale a 8,89% do material coletado.  

Considerando a dificuldade encontrada pelo Instituto ANIS, os conselheiros da 

Comissão, decidiram aprofundar a pesquisa sugerindo mais termos-chave para 

que o Instituto pudesse ampliar os resultados das duas pesquisas. Segundo o 

consultor João Honório, considerando o fato que os pesquisadores não eram 

arquitetos, acreditou que as palavras-chave usadas para a pesquisa poderiam ser 

mais específicas para a profissão. Faz uma crítica à literatura escassa referente 

aos códigos de ética profissionais e assim, justificou que um código de ética é 

elaborado a cada 50 anos, ou seja, poucas pessoas se envolvem nesta tarefa. 

                                                             

75 ANIS. Levantamento Bibliogáfico sobre o Estado da Arte do Debate Mundial sobre Ética na Arquitetura e 
Urbanismo. ANIS Instituto de Bioética, Direito Humanos e Gênero. Brasília, p. 1-32. 2012. 
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Também acreditou que o Instituto privilegiou a língua inglesa na busca, em 

relação à francesa e a espanhola, nas quais, tem conhecimento sobre divulgações 

de textos de grande importância para a nós.76 77 78  

Com isso, a Comissão considerou pertinente enviar a listagem dos temas que 

serviram de base aos debates ocorridos nos seminários de Curitiba e Goiânia. 

Foram incluídos à lista de termos-chave; ensino e formação; política urbana; direito 

autoral; propriedade intelectual, plágio; incompatibilidade no exercício de funções; 

acobertamento de profissionais não qualificados; conflito de interesses, 

incompatibilidade, imparcialidade, remuneração ilícita, reserva técnica ou 

“comissão”; padronização e reutilização de projetos; legislação/normas técnicas 

brasileiras e internacionais; desenvolvimento da cidade; sustentabilidade; 

participação social; reputação, prestígio da profissão; direito à cidade; espaço 

público; mobilidade urbana; paisagem urbana; patrimônio artístico, histórico e 

natural; habitação social, moradia digna; concursos públicos de projetos de 

arquitetura e urbanismo; atividade crítica; proteção e defesa do consumidor; 

estética e valores éticos específicos79; relações de trabalho contratuais; mídias de 

                                                             

76 Na língua francesa sugere: architecte(s); architectural, architecturale, architecturaux; architecture (s); code (s); 
conduite (s); déontologie (s); déontologique (s); Déréglementation; dévoir (s); discipline; droit (s); éthique (s); 
fonction (s); guide; intellectuel, intellectuelle; legal, légale, légaux; législation; loi (s); principio (s); procedimiento (s); 
profesión, profesiones; profesional (es); profesión (es) liberal (es); profesión (es) intelectual (es); regla (s); 
reglamento (s), reglamentación; registro (s); urbanismo; urbanista(s); urbanisación(es); urnbano(s); urbana(s); 
valor(es); valor(es) ético (s); valor(es) moral (es); virtud(es); virtud (es) ética(s); virtud (es); moral (es); etc. 
77 As palavras sugeridas em língua portuguesa (de Portugal) sugere a adaptação ortográfica, mas alplicando os 
mesmos conceitos: arquitectos (s), arquitecta(s), arquiteto, arquiteta; arquitectura (s), arquitetura (s); arquitectar, 
arquitetar; arquitectónico (s), arquitectónica (s), arquitectónico (s), arquitectónica (s), arquitetônico(s), 
arquitectônica(s); registo (s), registro (s); etc 
78 CED. 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 
arquivos áudio formato MP3. 
79 Quanto a esta palavra chave a comissão esclarece que dependendo dos critérios que ela adotar, haverá 
considerações a fazer quanto à citação dos valores, virtudes ou alvos morais frequentemente enfatizados e 
repetidos por tradição ou necessidade prática nos códigos em geral – os dos profissionais liberais em especial os 
expressos pelos seguintes vocábulos: acessibilidade, adequação, cidadania, civilidade, competência, 
compromisso, confiança, confidencialidade cortesia, cuidado, decência, decoro (distinção), dignidade, 
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representação e divulgação da arquitetura; comercialização do projeto de 

arquitetura/ publicidade; e impacto das inovações tecnológicas. 

Quanto ao segundo produto referente ao levantamento e sistematização dos 

códigos de ética dos conselhos e institutos de arquitetura e urbanismo, a 

Comissão havia apresentado ao Instituto ANIS uma lista de vinte países 

selecionados, não só de acordo com o grau de importância que a profissão 

representava naqueles países, mas também na qualidade da relação bilateral que 

o Brasil compreendia com eles. Os vinte países inicialmente definidos pela 

comissão foram Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Cuba, Estados 

Unidos, México, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia, 

Austrália, Índia, Irã, Japão e Singapura. 

A pesquisa foi realizada nos respectivos idiomas correspondentes aos países de 

origem com exceção do japonês, o qual foi pesquisado em inglês. Além do inglês 

foram utilizados o russo, inglês, francês, alemão, português, espanhol, italiano e 

pársi (persa iraniano) 80..  

No início procedeu-se a busca e mapeamento dos sites dos conselhos de 

arquitetos. Por meio desse procedimento foi possível mapear os estatutos e 

códigos disciplinares nas áreas de arquitetura e urbanismo. Em seguida, com os 

endereços dos sites, foi possível definir quais conselhos ou institutos o documento 

pertencia.  

                                                                                                                                                                                      

disponibilidade, eficácia, eficiência, equidade, fidelidade, fraternidade, generosidade, honestidade, honra, 
igualdade, imparcialidade, impessoalidade, integridade, justiça, lealdade, objetividade, prudência, 
reconhecimento, reputação, respeito, responsabilidade, segurança, solidariedade, sustentabilidade.  
80 A íntegra do produto final da pesquisa está anexa ao final da tese. 
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A pesquisa buscou identificar pontos relevantes para prática profissional nos textos 

dos códigos, por meio da análise de vinte e sete palavras-chave sugeridas pela 

Comissão. Com tal procedimento foi possível encontrar temas que se 

apresentaram recorrentes nos textos dos códigos, nos quais foram, ensino e 

formação; direito autoral e plágio; incompatibilidade no exercício de funções; 

conflito de interesses, incompatibilidade, remuneração ilícita, reserva técnica ou 

comissão; sustentabilidade; concurso público de projetos de arquitetura e 

urbanismo; estética e valores éticos específicos; mídias de representação e 

divulgação da arquitetura e comercialização do projeto de arquitetura/ 

publicidade.  

Ainda segundo a pesquisa, todos os códigos de ética ou conduta apontados são 

dedicados a garantir padrões de profissionalismo, integridade e competência entre 

os profissionais de arquitetura e urbanismo. Acrescenta que normalmente os 

Códigos estão organizados por sessões que incluem princípios e normas éticas e 

regras gerais de conduta profissional. Os códigos abordam a responsabilidade dos 

profissionais junto ao público (cliente, usuários e outros profissionais), além de 

ressaltar o compromisso ético com meio ambiente, arte e a ciência da arquitetura. 

Na grande maioria dos documentos há menção sobre o recebimento de 

comissões ou bonificação por parte de fornecedores ou prestadores de serviço. 

Entre vinte códigos pesquisados, apenas a Inglaterra a Itália e a Austrália não 

proíbem a utilização de recebimentos de provimentos de comissões, desde que se 

seja informado, e que se tenha o consentimento do cliente. 
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Em seu produto final, a pesquisa também apresentou uma tabela com o resumo 

do conteúdo de cada código pesquisado, bem como a tradução livre de trechos 

ou artigos que se relacionam com os temas e palavras-chave. 

A pesquisa também encontrou grande dificuldade na busca de alguns códigos 

que constavam na lista apresentada pela Comissão. O documento do Irã não 

pôde ser encontrado devido às restrições no acesso à informação do país. 

Também não conseguiram encontrar informações referentes ao código ou 

normas éticas para arquitetos ou urbanistas da Venezuela. Com isso, foi 

substituído o código do Irã pelo de Hong Kong e ainda foram acrescentados a 

pesquisa, outros 4 códigos por indicação da comissão. África do Sul, Quebec 

(Canadá), Nova Zelândia e Peru, totalizando 24 códigos pesquisados81. 

Quanto ao terceiro produto que envolveria uma pesquisa de opinião sobre 

questões de conduta ética direcionada à classe profissional dos arquitetos e 

urbanistas, foi suspendido por envolver grande custo, deixando a sua realização 

para outro momento.  

 

 

 

 

 

                                                             

81 A íntegra do documento do segundo produto do Instituto ANIS também se encontra anexa ao final da tese. 
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1.3 A CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO DO 

ANTEPROJETO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

A adoção da terceira estratégia surgiu da necessidade de sistematizar os 

conteúdos das discussões ocorridas nas reuniões ordinárias e nos seminários 

regionais da Comissão de Ética e Disciplina aplicando as informações coletadas 

nas pesquisas do Instituto ANIS, a fim de dar redação ao texto final do anteprojeto 

do Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e Urbanismo82. 

Para a realização desse serviço a Comissão designou a empresa TEUBA 

Arquitetura e Urbanismo por ter entre seus consultores, o arquiteto e urbanista 

João Honório de Mello Filho83. 

O arquiteto e urbanista, João Honório de Mello Filho, formou-se em 1965 pela 

Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (FNA-UB), atual FAU-

UFRJ. No início de sua carreira trabalhou com sistemas de pré-fabricação para 

habitações, escolas, indústrias, em várias empresas no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. Cursou e fez estágio, no Centre Scientifique ET Technologique du Bâtiment 

(CSTB) e no Institut Technique du Bâtiment et des Traveaux Publics (ITBTP). 

Estagiou no Ministério da Educação da França e de Portugal em construções 

escolares. Mudou-se para São Paulo em 1970, onde trabalhou em escritórios de 

Arquitetura, de Engenharia, em empresas de construção e em órgãos dos 

governos estadual e municipal. Foi consultor do Centro Brasileiro da Construção — 

Bowncentrum (CBC) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

                                                             

82 CAU/BR. Termo de Proposição de Contratação Direta de Serviços. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil. Brasília, p. 1-10. 2012. 
83 TEUBA. Proposta para Elaboração do Anteprojeto do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. Teuba 
Arquitetura e Urbanismo Ltda. São Paulo, p. 1-35. 2012. 
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Paulo (IPT). Contribuiu para a estruturação da Companhia de Construções 

Escolares do Estado de São Paulo (CONESP), hoje Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação (FDE). Como Superintendente de Projetos 

organizou e implantou com sua equipe um sistema racional para a elaboração de 

projetos de construção de edificações escolares em massa, mediante a 

padronização de componentes construtivos atuando em aproximadamente 4.000 

projetos e intervenções. Foi consultor em diferentes setores do Ministério da 

Educação incluindo o Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares 

(CEBRACE), o Programa de Expansão e Melhoramento das Instalações do Ensino 

Superior (PREMESU), o Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação 

(CEDATE), e os programas do Projeto Nordeste e do FUNDESCOLA. Foi consultor 

da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) e da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU). Foi 

Relator das normas técnicas originais da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para projetos de edificações, a NBR-15531 e a NBR-15532. 

Produziu inúmeros textos técnicos normativos, publicados para circulação pública 

e restrita, voltados para a edificação escolar e habitacional. No Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB), foi Secretário Geral da Direção Nacional e diversas vezes 

membro do seu Conselho Superior. Foi fundador, delegado do IAB, secretário e 

Presidente do Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa 

(CIALP), do qual permanece como membro honorário84. 

Assim, a TEUBA Arquitetura e Urbanismo, representada pelo arquiteto e urbanista, 

João Honório de Mello Filho, passa a participar oficialmente como consultora nas 

                                                             

84 CAU/BR. Termo de Proposição de Contratação Direta de Serviços. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil. Brasília, p. 1-10. 2012. 
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reuniões e nos seminários promovidos pela Comissão de Ética e Disciplina do 

CAU/BR. 

Inicialmente a sua atuação se voltou a analisar e considerar os resultados das 

discussões levantadas durante os seminários e nas reuniões já realizadas pela 

CED-CAU/BR durante o ano de 2012, bem como estudar e analisar os textos 

levantados pela pesquisa realizada pelo Instituto ANIS que envolvia os conteúdos 

referentes aos campos da Ética (Filosofia da Moral), da Deontologia e do Direito. 

Também foi preciso analisar as literaturas referentes à legislação federal pertinente 

às profissões liberais e às normas da Ética Profissional vigentes para a profissão 

do arquiteto no Brasil e em outros países.  

A proposta do trabalho estabelecia a entrega de sucessivos relatórios técnicos que 

incluía como produto, textos em forma de minutas visando o aperfeiçoamento 

progressivo da sistematização e da redação do anteprojeto do Código de Ética e 

Disciplina. 

As minutas elaboradas pelo consultor e entregues à Comissão eram analisadas e 

discutidas buscando consolidar o texto da minuta anterior mediante correções, 

inclusões e supressões das questões propostas. Tais minutas, conforme evoluíam 

foram gradativamente convertidas ao texto final do anteprojeto do Código de Ética 

e Disciplina. Assim, a última minuta do anteprojeto após aprovada pela Comissão 

foi encaminhada para o exame e aprovação final em sessão plenária do CAU/BR e 

convertida em resolução. O prazo estipulado para este processo foi de oito meses, 

com início em janeiro de 2013 e final em agosto do mesmo ano.  

Segundo a proposta de trabalho do consultor João Honório, a concepção do 

Código de Ética e Disciplina, embora já inicialmente delineada nos termos da Lei 
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12.378, deve pormenorizar os deveres (obrigações) e valores morais almejados 

que fixarão a Ética dos Arquitetos e Urbanistas enquanto profissionais liberais 

(intelectuais) estejam eles na condição de autônomos ou subordinados mediante 

vínculo empregatício85.  

Importante ressaltar a definição correta da expressão Profissional Liberal. O termo 

deriva da idade média quando a expressão Arte Liberal se transformou em 

Profissão Liberal em contraposição às profissões que trabalham com as mãos. A 

Profissão Liberal é caracterizada por ter uma formação longa, um código de ética 

próprio e possuir autonomia intelectual, ou seja, o profissional deve seguir 

conforme a consciência da profissão sem aceitar injunções contrárias a sua 

convicção86. O consultor esclarece várias vezes durante a elaboração do Código, 

que não há cargo, função ou qualquer posição que um arquiteto e urbanista 

ocupe onde ele deixe de ser definido como Profissional Liberal. O arquiteto e 

urbanista é Profissional Liberal em qualquer circunstância, quer seja como 

empregado, autônomo, dono de empresa, etc. Em meio aos conselheiros e a 

classe profissional persistia um desentendimento entre o significado de 

Profissional Liberal e o significado de profissional autônomo. 

A proposta de trabalho ainda afirmava que o Código de Ética e Disciplina deve ser 

fixado mediante normas (padrões, princípios, regras e valores) que potencializem, 

tanto quanto possível, as competências, as habilitações e a capacidade inovadora 

dos arquitetos e urbanistas para a solução responsável das diversas e complexas 

questões com que se deparam na prática profissional. 

                                                             

85 TEUBA, 2012 
86 CED. 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 3 
arquivos ÁUDIO formato MP3. 
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Conforme colocado anteriormente a primeira etapa de seu trabalho constou da 

análise e estudo preliminar das informações reunidas durante os seminários e as 

reuniões da Comissão realizadas ao longo de 2012 e também das informações 

obtidas por meio dos resultados da primeira pesquisa elaborada pelo Instituto 

ANIS. 

Convém relembrar que o consultor João Honório, frequentou as reuniões de 

Curitiba e Goiânia como arquiteto convidado e começou a frequentar as reuniões 

da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR oficialmente como consultor a partir 

de janeiro de 2013. 

1.3.1 Os documentos estruturadores do texto do anteprojeto do Código de 

Ética e Disciplina do CAU/BR 

O método escolhido para a composição da estrutura inicial do texto do código foi 

a utilização de algumas obras normativas consolidadas e reconhecidas no plano 

internacional87. A partir dos estudos, seguiu-se a preparação da primeira minuta, a 

Minuta 0.0, na qual, contou como principal influência em sua estrutura o 

documento de referência internacional sugerido pela Union Internationale des 

Architectes (UIA).  

A Union Internationale des Architectes (UIA), com sede em Paris, é uma 

organização não governamental que representa internacionalmente a profissão do 

arquiteto e urbanista88. Foi fundada logo após a II Guerra Mundial, em Lausanne, 

na Suiça, no ano de 1948. Atualmente a UIA engloba as principais organizações 

                                                             

87 MELLO FILHO, J. H. Minuta 2.1 do Anteproto do Código de Ética e Disciplina. Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil. Brasília, p. 1-50. 2013. 
88 MELLO FILHO, 2013 
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profissionais de arquitetos de 124 países e territórios e representa, por meio destas 

organizações, cerca de um milhão e trezentos arquitetos pelo mundo. O Instituto 

dos Arquitetos do Brasil (IAB) representa a seção brasileira da UIA. 

Como resultado de estudos e debates que ocorreram ao longo de 9 anos, a 

Comissão de Prática Profissional da UIA, elaborou o documento intitulado “The UIA 

Accord on International Standards of Professionalism in Architectural Practice”, 

finalmente aprovado na Assembleia Geral de 1999, em Beijing.  

O documento é constituído por recomendações dirigidas aos profissionais e, 

igualmente, às instâncias governamentais de todos os países. Tais 

recomendações têm a intenção de definir o que é considerado a boa prática para 

a profissão de arquitetura e os padrões aspirados por ela89. O documento 

representa uma realização histórica, pois foi a primeira vez que a profissão de 

arquiteto adotou um padrão de normas internacionais90.  

Como parte do documento, encontramos as “Diretrizes Recomendadas para as 

Políticas sobre Ética e Conduta”, dirigidas aos membros da UIA com intuito de 

orientar a elaboração dos códigos de ética em seus países. Os princípios 

recomendados são aplicados a todas as atividades profissionais, onde quer que 

elas ocorram. Elas tratam das responsabilidades para com o público, ao qual a 

profissão serve; responsabilidades para com os clientes e usuários da arquitetura 

e a responsabilidade para com a profissão e para com os colegas91 92.  

                                                             

89 UIA. Professional Practice Comission. International Union of Architects, 2017. Disponivel em: <http://www.uia-
architectes.org/en/exercer/exercice-professionnel/commission-uia#.WmYy2K6nHIU>. Acesso em: 11 Janeiro 2018. 
90 MELLO FILHO, 2013 
91 UIA. ACCORD UIA pour la recommendation de règles. 1ª. ed. Beijing: UIA, 1999. 
UIA. Carta para a Formação do Arquiteto. Tokyo: UNESCO, 2011. 
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Também como documento importante para a elaboração da estrutura do texto 

inicial foi utilizado o Código Deontológico do Architecs' Council of Europe (ACE-

CAE), intitulado European Deontological Code for Providers of Architectural 

Services. 

O Architects’ Council of Europe (ACE) é o organismo europeu de representação da 

profissão do arquiteto. É constituído pelos órgãos representativos e regulatórios 

pertencentes aos países da Europa. Por meio deles a ACE representa os interesses 

de mais de 560.000 arquitetos. A sua função principal está voltada à evolução da 

prática da arquitetura no âmbito europeu, procurando influenciar as políticas e a 

legislação comunitária que tenham impacto sobre a qualidade global e o 

desenvolvimento sustentável do ambiente construído. 

As normas contidas no “Código Deontológico Europeu” são destinadas a servir 

como recomendação às entidades profissionais da União Européia. Tem função 

de assessorar o trabalho de redação ou revisão dos códigos deontológicos de 

seus afiliados.  

Pelo fato das duas organizações, a ACE e a UIA, colaboram mutuamente sobre 

uma série de temas de interesse comum, a ACE também usa o código da UIA 

como referência básica, portanto apresentam muitas semelhanças.93 

Ainda como apoio à estruturação do texto inicial; foram utilizadas as normas da 

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). A UN-HABITAT, 

com sede em Nairobi, no Kenya, é uma agência da Organização das Nações 

                                                                                                                                                                                      

92 Parte do documento do documento que se refere às normas de ética e disciplina se encontra anexa ao final da 
tese. 
93 (ACE, 2014) ACE. ACE Deont-code. Architects Council of Europe, 2014. Disponivel em: <https://www.ace-
cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/Deont-code_2016.pdf>. Acesso em: 11 Janeiro 2018. 
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Unidas (ONU), dedicada aos assentamentos humanos. Ela foi criada para 

promover a sustentabilidade social e ambiental urbana e habitação adequada 

para todos. O texto normativo considerado na estrutura do Código estatui 

recomendações para a redação de códigos de ética em geral94. 

Quanto aos códigos nacionais voltados à profissão do arquiteto e urbanista 

podemos destacar o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, 

da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia do Sistema 

CONFEA/CREA95, vigente para a profissão até final de dezembro de 2010. Segundo 

o consultor João Honório, sobre tal código recaiam notórias críticas desfavoráveis, 

portanto, acredita que o futuro Código de Ética e Disciplina do CAU/BR deve 

procurar superá-lo em qualidade e eficácia. 

Também foram consideradas as Normas de Conduta Profissional do Arquiteto do 

IAB como referência por sua importância histórica para os arquitetos e urbanistas, 

assim como pela relevância moral das regras apresentadas96. 

O texto inicial do anteprojeto do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, 

representado pela Minuta 0.0 foi apresentado à Comissão na 13ª Reunião 

Ordinária do CED-CAU/BR realizada em Brasília, nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 

2013. Conforme disposto no relatório da Minuta 0.0 e também disposto nos 

relatórios subsequentes:  

O presente texto (Minuta 0.0) destina-se exclusivamente ao exame 

da Comissão de Ética e Disciplina. [...] Todos os seus itens estão, 

                                                             

94 MELLO FILHO, 2013 
95 CONFEA. Resolução 1002. CONFEA, 2002. Disponivel em: <http://normativos.confea.org.br/downloads/1002-
02.pdf>. Acesso em: 30 Janeiro 2012. 
96 MELLO FILHO, 2013 



CAPÍTULO 1 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

65 

portanto, sujeitos à evolução e aos progressos necessários aos 

amplos estudos e levantamentos ainda em curso, que serão 

seguidos de correções, alterações, supressões, acréscimos, 

emendas, sugestões ou, mesmo, de mudanças cabais.  (MELLO 

FILHO, 2013) 

Seguindo o documento de recomendação elaborado pela União Internacional dos 

Arquitetos (UIA), a estrutura do Código se ateve aos capítulos básicos 

correspondentes aos deveres (obrigações). A cada capítulo estão atreladas as 

respectivas regras desdobradas em itens. Na Minuta 0.0, os capítulos 

estruturadores do texto foram Preâmbulo, Obrigações Gerais, Obrigações para 

com Público, Obrigações para com o Cliente, Obrigações para com a Profissão e 

Obrigações para com os Colegas.  

No Preâmbulo são colocadas questões sobre a Lei 12.378, sobre as funções do 

código, sobre o profissional ao qual rege o código e um resumo sobre os estudos 

que resultaram no código.  

A seguir são dispostas as obrigações. Em cada obrigação, são listados itens e 

subitens com as regras propostas. No texto da minuta, é interessante observar que 

o consultor anota a origem de cada regra inserida no texto. Podemos verificar que 

foram utilizadas regras constantes nos códigos da UIA e da ACE. Também 

podemos notar outras contribuições como o da Ordre des Architectes da França, o 

Le Livre Blanc des Architectes e o Code des Devoirs; o da Ordem dos Arquitectos 

de Portugal, o Regulamento de Deontologia; o texto, A responsabilidade civil dos 

profissionais liberais com o advento do Código de Defesa do Consumidor, de 

Mirella d'Angelo Caldeira, doutora em Direito do Consumidor pela PUC-SP; o do 
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livro Les Professions Liberales de Joseph Vagogne; e de documentos do CONFEA 

e do Conselho Federal de Economia (CFE)97. 

As críticas e contribuições iniciais levantadas pela Comissão após a apresentação 

da Minuta 0.0 se referiram tanto aos conceitos aplicados no texto do código, bem 

como a estrutura aplicada. 

A primeira questão a ser levantada foi quanto ao conceito geral. O conselheiro e 

coordenador da Comissão, Napoleão Ferreira questionou se o Código precisaria 

seguir uma ética deontológica e não consequencialista98.  

Quanto à questão, o consultor João Honório esclarece que sem uma lógica 

deontológica a redação ficaria impraticável. Esclarece que a ética 

consequencialista é a ética que atribui o valor moral aos atos em função de suas 

conseqüências. Os consequencialistas defendem que é preciso pensar nas 

conseqüências do que está fazendo e não só na regra. Como não conseguimos 

escrever sobre todas as conseqüências de tudo ou sobre todas as conseqüências 

de um ato, redigir um código se torna uma tarefa impossível. Pois afinal, uma coisa 

que é muito boa num dia, ela mesma não é muito boa em outro dia, mas daqui a 

dez anos pode se tornar boa outra vez. 

Segundo o consultor, na linha do pensamento de Kant, a ética deontológica 

estabelece o entendimento de que uma ação é moral quando for cumprida por 

dever. Portanto, por um imperativo categórico. O dever é imperativo e surge por 

operações lógicas e não culturais. Exemplifica que, não se pode machucar ou 

                                                             

97 A Minuta 0.0 se encontra anexa ao final da tese. 
98 CED. 4º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária). Intérpretes: CED. 
[S.l.]: CAU/BR. 2012. 34 arquivos de VÌDEO formato VOB. 
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matar, porque se matar todo mundo ou se todos começarem a matar entre si, a 

humanidade desaparecerá. Quer dizer, só se deve fazer algo que possa ser 

generalizado, universalizado. Acrescenta ainda que os filósofos ingleses e 

americanos, anglo-saxões, hoje são mais consequencialistas. Já os do lado 

continental são mais deontológicos99. 

O consultor acredita que a ética deontológica também encontra as suas falhas. 

Por exemplo, não posso mentir, mas se falar a verdade posso prejudicar alguém 

ou um grupo. Os princípios morais entram em conflito. Os dilemas que surgem só 

podem ser resolvidos em tribunais como os da Comissão, pois são assuntos 

quase públicos. Assim, quando há um dilema como o citado, uma pessoa sozinha 

não consegue resolver. É necessário saber os valores que estão ocorrendo na 

sociedade para estabelecer uma decisão. Segundo o consultor, nesse momento 

cabe ao Conselho este esclarecimento à classe profissional. 

Outra observação colocada pelo conselheiro Napoleão Ferreira foi o uso da 

palavra Cliente no texto do código. Considera que, este vocábulo de origem 

Romana, tem um significado muito depreciativo e sugere substituir a palavra por 

Contratante100. 

O conselheiro Napoleão Ferreira também questiona a decisão de adotar os 

códigos internacionais como estrutura do texto. Acredita que o Código não precisa 

seguir os caminhos dos outros códigos internacionais. Coloca que o Código 

poderia ser feito de uma forma completamente diferente dos outros códigos 

                                                             

99 4º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012 
100 CED. 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 
arquivos áudio formato MP3. 
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existentes. Defende que o código não deveria ser uma cópia, mas uma inovação 

dos arquitetos101.  

O consultor João Honório esclareceu que os códigos geralmente se parecem com 

cópias, porque os temas são os mesmos. É preciso haver lealdade com o cliente, e 

assim por diante. São temas universais, não há como fugir deles. Mas concorda 

com o conselheiro Napoleão que é preciso também observar as diferenças 

culturais, econômicas e as questões legais do país. 102 

Inclui que a profissão da arquitetura tem uma linguagem que vem da própria 

tradição do exercício da profissão. Acredita que precisam usar a linguagem 

existente e acrescentar a ela questões da atualidade. Segue esclarecendo que 

percebeu que os códigos nacionais voltados à profissão não acrescentariam na 

estrutura do texto. Assim, apesar de possuir algumas regras vagas que precisariam 

ser aprofundadas, o código da UIA foi a redação mais complexa que encontrou, 

pois levaram muitos anos de discussão até chegarem ao documento de 

recomendação final.103  

Quanto à falta de precisão das regras, o conselheiro Paulo Saad, coloca que para 

operar com os processos éticos é necessário que as regras sejam bem definidas.  

Comenta que a grande maioria dos itens colocados na Minuta 0.0 são mal 

definidos. Como exemplo, coloca a regra “o arquiteto e urbanista deve prestar 

serviços profissionais de acordo com sua capacidade.” Sugere que é uma 

colocação indefinida. Quem define tal capacidade? Acrescenta que o trâmite do 

                                                             

101 4º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012 
102 CED. 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Belém: CAU/BR, 2013. 3 
arquivos de ÁUDIO formato MP3. 
103 CED. 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 
arquivos áudio formato MP3. 
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processo ético só conseguirá prosseguir quando a regra está bem definida no 

código. Caso contrário, ocorrerá a possibilidade do processo ser arquivado.  

O conselheiro Paulo Saad, ao mesmo tempo, também acreditou que, não poderá 

deixar de existir no código um espaço para noções gerais, pois há questões que 

não são possíveis traduzir em regras disciplinares que são importantes no âmbito 

moral. Com isso, sugere que o código contenha duas partes. Uma parte com uma 

carta de princípios éticos e outra que constaria o código de conduta. Acrescenta 

que por ser um código de ética e disciplina justifica a presença de duas sessões. 

Uma de princípios éticos e outro de regras disciplinares.104 

Durante a Reunião Ordinária, além das contribuições quanto à estrutura do texto, 

também foram apresentadas várias contribuições específicas às regras. Assim o 

documento foi aperfeiçoado com o propósito de ser apresentado aos conselheiros 

estaduais no 5º Seminário de Ética e Disciplina realizado em Belém nos dias 21 e 

22 de Março de 2013. 

1.3.2 A apresentação da Minuta 1.1 no 5º Seminário Regional de Ética e 

Disciplina, em Belém 

Após o aperfeiçoamento da Minuta 0.0, a Minuta 1.0 foi apresentada para 

Comissão na 4ª Reunião Extraordinária. Na reunião a minuta foi analisada, 

discutida e preparada para ser apresentada no seminário de Belém na forma da 

Minuta 1.1.  

Com relação à minuta anterior houve uma ampliação na quantidade de capítulos. 

Agora estruturada com um capítulo inicial contendo uma Apresentação, seguida 
                                                             

104 Ibid 
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do Preâmbulo e dos capítulos; Obrigações Gerais, Obrigações para com o Público, 

Obrigações para com o Contratante, Obrigações para com a Profissão, Obrigação 

para com os Colegas, Obrigações para com o CAU/BR, e também foi 

acrescentado um Glossário. 

O capítulo Apresentação se dedica a um breve relato sobre a elaboração do 

documento. No preâmbulo são inseridos três itens; Propósito, Antecedentes e 

Aplicação. Em Propósito são esclarecidas quais as intenções do código e a qual 

profissional é dirigido. No item, Antecedentes são expostas as bases legais que 

levaram a elaboração do Código. E no item Aplicação é esclarecido o seu 

funcionamento e a organização de sua estrutura 

Quanto à organização dos capítulos das Obrigações foram acrescentados cinco 

princípios de aplicação genérica e teórica, aos quais se vinculam as regras com 

aplicação específica e prática, compostas por itens e subitens105. Ao final da 

minuta foi acrescentado um Glossário com o propósito de esclarecer a definição 

de algumas unidades terminológicas usadas na estruturação dos textos 

normativos.  

Conforme abordado anteriormente, o 5º Seminário Regional, ocorrido em Belém, 

foi o último encontro regional das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF. 

Após o seminário ocorreria apenas um último seminário de âmbito nacional, antes 

da apresentação do texto final do anteprojeto do Código na Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/BR, na qual seria analisada a sua aprovação. 

                                                             

105 MELLO FILHO, J. H. Anteprojeto da Resolução sobre o Procedimento para a Fixação das Sanções Ético 
Disciplinares: Minuta 1.1. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Brasília, p. 1-13. 2013. 
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A Comissão determinou que a partir do seminário de Belém, não seriam aceitas 

contribuições referentes às minutas substitutivas solicitando mudanças na 

estrutura do corpo do Código. Apenas receberiam contribuições com acréscimos 

ou mudanças referentes ao texto colocado na minuta.106  

Assim, as contribuições recebidas no 5º Seminário Regional à Minuta 1.1, foram 

sistematizadas dentro dos capítulos relacionados, onde seriam estudadas e 

consideradas para o aperfeiçoamento da próxima minuta.  Algumas contribuições 

foram enviadas por email pelas comissões dos estados e outras foram discutidas 

após a explanação do consultor João Honório.  

A contribuição recebida da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ propõe 

outro texto para substituir o texto do código, e também, propõe a substituição e 

alterações de algumas regras. A Comissão decide considerar apenas as 

sugestões feitas às regras propondo adaptá-las a minuta. 

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/ES sugere inclusão de uma série de 

regras e propõe que ao final da minuta a descrição das penalidades ou sanções, 

seja inserida no texto. 

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/GO sugere acréscimos e alterações no 

texto do código e ao final sugere também uma nova formatação geral. Propõe a 

elaboração de uma organização temática das infrações a fim de facilitar a busca e 

a aplicação dos preceitos. 

                                                             

106 CED. 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Belém: CAU/BR, 2013. 3 
arquivos de ÁUDIO formato MP3. 



CAPÍTULO 1 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

72 

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP envia quatro contribuições 

separadamente. Duas sugerem modificações no texto e também propõe que as 

penalidades estejam inseridas no corpo do código. As duas outras contribuições 

criticam a extensão do código, considerando-o muito prolixo e pouco conciso 

dificultando assim, a sua aplicação. Também faz sugestões de alteração e 

supressão de algumas regras.   

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/PA acredita que, no texto do Código 

também deve estar explicitados os direitos dos arquitetos e sugere uma lista de 

diretos. Quanto às penalidades, essas também devem ser acrescidas ao corpo do 

Código.  

E finalmente, a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/PR sugere mudanças na 

redação do Código e também sugere a inserção de alguns temas ainda não 

tratados no texto.  

Também durante o seminário, o texto da Minuta 1.1 foi novamente criticado por 

sua extensão e prolixidade. Alguns conselheiros relataram que sentiram 

dificuldade de entender e organizar os conceitos do texto referente aos princípios 

as obrigações, as regras e ainda subitens de regras. Consideram que ficou 

complicado para quem faz uma primeira leitura107. 

O consultor João Honório esclareceu que conforme a estrutura do texto, a ética 

está nos princípios. Assim, no Código há os grandes princípios que geram a 

filosofia do que está sendo adotado. Acrescenta que o princípio precisa 

filosoficamente exercer a função de um guarda chuva para abrigar os assuntos 

                                                             

107 CED. 14ª Reunião Ordinária do Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Produção: CED-CAU/BR. 
Intérpretes: CED. [S.l.]: CAU/BR. 2013. 10 arquivos de VÍDEO formato VOB. 
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que o seguem. São esses princípios que darão a filosofia geral do que será feito. 108 

Continua esclarecendo que os princípios são a ideia geral, e as regras são a 

aplicação do princípio. As regras precisam ser aplicadas o mais diretamente 

possível. Caso não alcancem essa objetividade precisam ser subdivididas em sub-

regras, alíneas, etc.  

Esclarece também que optou pelos subitens para que a ideia da regra possa ser 

desdobrada. Acrescenta que, para efeito de julgamento ou a regra e válida para 

aquele caso ou não é válida de todo. Então por isso achou necessário desdobrar 

de modo a pormenorizar a regra tornando-a mais aplicável. Com isso, também 

evitou ter mais de três orações subordinadas e coordenadas no mesmo parágrafo. 

Assim, caso seja necessário ser mais detalhista, pode-se recorrer as sub-regras109.  

A Comissão sugeriu que as comissões estaduais levassem o debate a seus 

estados por meio de encontros e eventos para que possam discutir o texto do 

código antes do Seminário Nacional. A Comissão ainda ressaltou que no 

Seminário Nacional seria esperada a presença de todos os representantes dos 

estados para que possam discutir a proposta final do anteprojeto do Código, à 

qual será encaminhada para apreciação da Plenária do CAU/BR.  

Na seguinte Reunião Ordinária da Comissão realizada em Abril de 2013, o 

consultor João Honório apresenta a Comissão, a Minuta 2.0. Além da inserção das 

contribuições apresentadas, tanto pela Comissão, como também as acolhidas no 

seminário foram inseridas também as informações resultantes da segunda 

                                                             

108 Ibid 
109 A Minuta 1.1 se encontra anexa ao final da tese. 



CAPÍTULO 1 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

74 

pesquisa do Instituto ANIS referentes ao levantamento e sistematização dos vinte 

códigos de ética de diferentes países. 

Os avanços ocorridos na Minuta 2.0 foram primeiramente a reorganização na 

redação do Preâmbulo que agora apresenta o item Propósito e o item Norma, 

Princípios e Regras. 

Houve também alteração na estrutura do documento, na qual foi inserido o 

capítulo Sanções. Esse capítulo além de fornecer uma descrição das sanções 

aplicáveis, ensaia o cálculo da dosimetria das sanções. João Honório apesar de 

ter aceitado inserir o capítulo das sanções no corpo do Código por solicitação da 

Comissão e dos conselheiros, acredita que com relação às sansões elas não 

deveriam estar no código e sim, na resolução 34110.  

Também houve uma considerável mudança no capítulo, Obrigações Gerais. Nele 

foi acrescido mais princípios e mais regras. A Apresentação e o Glossário 

mantiveram-se como na minuta anterior. Assim, a estrutura do documento resultou 

nos seguintes capítulos: Apresentação, Preâmbulo, Obrigações Gerais, Obrigações 

para com o Público, Obrigações para com o Contratante, Obrigações para com a 

Profissão, Obrigações para com os Colegas, Obrigações para com o CAU/BR, 

Sansões e Glossário. 

O consultor João Honório na apresentação da Minuta 2.0 expõe sua preocupação 

com a uniformidade do julgamento das sanções. Considera que como serão 

várias comissões de ética, uma em cada unidade da federação, e que cada uma 

efetuará as suas deliberações, acredita ser útil a realização de uma sistematização 

                                                             

110 CED. 15ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 
arquivos em ÁUDIO formato MP3. 
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das tipologias das infrações contidas nas deliberações. O consultor percebe que 

cada comissão terá os seus critérios, suas tendências e a sua composição de 

conselheiros e que com isso irão deliberar de acordo com um estilo próprio. A 

matéria a ser julgada, referente ao comportamento ético do profissional, envolve 

muitas vezes alta subjetividade. As tipologias ajudariam a caracterizar as 

deliberações dos estados auxiliando o aperfeiçoamento do próprio código. Isso 

porque um dos dispositivos do código será a sua revisão111. Acrescenta que essa 

revisão poderá ser prevista a cada três anos, pois um prazo mais curto poderia 

gerar insegurança jurídica. Se as alterações ao Código forem solicitadas 

anteriormente a três anos, então precisaria da aprovação de dois terços do 

plenário para que esta modificação fosse realizada. 

A Minuta 2.0 evoluiu para Minuta 2.1. A Minuta 3.0, resultado das minutas 

anteriores, foi apresentada e apreciada na 16ª Reunião Ordinária, no final de Maio 

de 2013. 

Os avanços notados, referente às minutas anteriores também foram bastante 

significativos. Podemos verificar que houve um maior desenvolvimento no capítulo 

Das Infrações e Sanções com a absorção das sugestões recebidas dos 

conselheiros na ocasião do seminário em Belém. No capítulo são propostas 

algumas normas necessárias para a avaliação das condutas disciplinares. O 

consultor ressalta que, em geral, os códigos de ética profissional, não apresentam 

este capítulo. 

Como resposta às diversas críticas recebidas durante o Seminário, referente à 

prolixidade do código, João Honório esclarece:  

                                                             

111 Ibid 
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Consideramos que parece não ser interessante que colegas 

conselheiros, investidos de tão alta responsabilidade, ao 

participarem de julgamentos, tenham de seguir preceitos 

coercitivos austeros e rigorosos, mas restritos às utilidades e às 

aplicações mecânicas imediatas. Isto é, incapazes de visar amplos 

objetivos educativos e culturais para o enfrentamento das 

circunstâncias desafiadoras que emergem das incertezas do 

mundo atual. (MELLO FILHO, 2013) 

Quanto ao papel educativo do código, também esclarece: 

O papel educativo do Código está implicado no princípio 

imperativo da publicidade. Com efeito, as normas éticas da 

Arquitetura e Urbanismo devem ser perfilhadas tanto nos âmbitos 

da formação dos profissionais nas universidades, quanto nos da 

população em geral. Neste sentido, o texto respectivo visa facilitar 

a sua inteligibilidade (clareza, legibilidade) e divulgação, não só 

para o acesso dos diretamente interessados e dos seus eventuais 

contratantes (clientes). Afinal, as normas éticas e disciplinares são 

públicas. (MELLO FILHO, 2013, grifo nosso) 

Na citação acima, o consultor João Honório se refere ao princípio kantiano da 

publicidade. Kant considera o princípio da publicidade como a âncora 

legitimadora da filosofia moral, política e jurídica. Segundo Kant, são injustas todas 

as ações, que se referem ao direito de outros homens, cujas máximas não se 

harmonizam com a publicidade112.  

                                                             

112 HECK, J. N. O Princípio Kantiano da Publicidade na Moral e no Direito. Síntese, Belo Horizonte, v. 36, n. 115, p. 
285-200, Fevereiro 2009. 
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Outro avanço percebido na minuta foi o destaque dado no Preâmbulo quanto às 

bases éticas do código e ao esclarecimento da estrutura do código. Com isso, a 

minuta passou a abrigar oito capítulos. O Preâmbulo, as Obrigações Gerais, as 

Obrigações para com o Público, as Obrigações para com o Contratante, 

Obrigações para com a Profissão, Obrigações para com os Colegas, Obrigações 

para com o CAU/BR, as Infrações e Sanções e as Disposições Administrativas. 

Na 16ª Reunião Ordinária o conselheiro Paulo Saad questionou a necessidade de 

constar uma apresentação no código. Esclarece que com a experiência em utilizar 

os códigos procedentes do CREA quando participava da sua Comissão de Ética, 

percebia não haver espaço para considerações durante o julgamento dos 

processos. Sugere mais objetividade113. Porém, a Comissão acredita ser 

interessante uma apresentação demonstrando o histórico das questões do código. 

Ao mesmo tempo, o conselheiro Paulo Saad, acredita que os princípios que 

aparecem contidos no capítulo das Obrigações Gerais estão muito limitados. 

Considera que os princípios nos levam a conclusões muito mais importantes do 

que aqueles colocados no texto. Volta a sugerir que os princípios devem ser 

agrupados em uma carta conjunta, pois entende que seus conceitos são difíceis 

de ser confinados, prejudicando a leitura114.   

O conselheiro também faz uma crítica à regra que obriga a educação continuada. 

Lembra não ser ainda uma exigência do CAU/BR, portanto não poderá ser 

                                                             

113 CED. 16ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR, 2013. 3 arquivos 
em ÁUDIO formato MP3. 
114 CED, 2013 
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cobrada no código de ética. O Consultor João Honório esclarece que esta seria 

uma regra sem valor punitivo, mas que serve de agravante ou atenuante.115  

As demais decisões tomadas na 16ª Reunião Ordinária foram manter o capítulo 

das sanções no texto do código, mas em relação à listagem das infrações, 

optaram por retirar, pois recearam que ao julgar um processo, o conselheiro 

responsável consultaria apenas a listagem, sem buscar no texto do código uma 

fundamentação mais aprofundada. Outra decisão importante foi retirar a questão 

da dosimetria das sanções. Acharam ser melhor inserir em uma resolução à parte, 

mas mantiveram os critérios de julgamento das sanções, pois acreditaram que os 

atenuantes e agravantes facilitariam a orientação do julgamento116.  

1.3.3 A Minuta 6.1 apresentada no Seminário Nacional de Ética e 

Disciplina, em Brasília 

Após as modificações, o consultor João Honório enviou à Comissão a Minuta 3.3. 

Neste momento, perceberam que houve uma confusão quanto à enumeração das 

minutas durante a troca de correspondência. Pela recontagem das minutas, a 

Minuta 3.3 passaria a ser enumerada Minuta 6.0. Assim, a Minuta 6.0 foi 

apresentada na 17ª Reunião Ordinária do CED-CAU/BR. 

A 17ª Reunião Ordinária ocorreu um dia antes do Seminário Nacional de Ética e 

Disciplina realizado nos dias 21 e 22 de Julho.  A minuta 6.0 também havia sido 

encaminhada para as comissões dos estados para que pudessem apreciar o 

                                                             

115 Ibid 
116 CED. 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina. Brasília: CAU/BR, 2013. 3 arquivos áudio 
formato MP3 - 192,3 Mb 
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documento e preparar as contribuições a serem levadas para o Seminário 

Nacional.  

Com relação ao documento anterior, a Minuta 6.1 não aponta grandes 

modificações. Houve um aprimoramento no texto da apresentação e do 

preâmbulo. Quanto aos capítulos mantiveram a organização inserindo o tema das 

sanções no capítulo Das Disposições Administrativas. Seguiu-se a estrutura com a 

Apresentação, Preâmbulo (agora dividido em quatro temas: Bases legais do 

Código, Bases éticas do Código, Estrutura do Código e Gravidade das infrações e 

sanções), Obrigações Gerais, Obrigações para com o Público, Obrigações para 

com o Contratante, Obrigações para com a Profissão, Obrigações para com os 

Colegas, Obrigações para com o CAU/BR e Das Disposições Administrativas. 

Na 17ª Reunião Ordinária, a Comissão determina que as discussões consideradas 

no seminário devam ser dirigidas apenas às regras, pois acreditam que a 

discussão de outras partes do código, como a apresentação, as sanções e as 

questões administrativas tomarão um tempo desnecessário. Resolveram ater-se 

às discussões sobre a estrutura, os princípios e as regras117.  

O presidente Haroldo Pinheiro, durante uma visita a reunião, defendeu o texto do 

código, acrescentando que justifica as controvérsias ocorridas durante a 

elaboração do código como consequência do esvaziamento ético que a profissão 

apresentava. 

Como nós estamos saindo de um período de vácuo ético, de um 

vazio ético de décadas, sem um código de ética. Qualquer código 

                                                             

117 CED. 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 2 
arquivo em ÁUDIO formato MP3. 
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de ética mais ou menos ou excelente que colocássemos para os 

colegas, despertaria algum tipo de reação. Pela falta de costume, 

pelo que se espera e pelo que não se espera, então, vejo que de 

fato teremos necessidade de publicar um manual de aplicação. 

Ensinar um be-a-bá do uso do código de ética. CED. (17ª Reunião 

Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. 

Brasília: CAU/BR, 2013. 2 arquivo em ÁUDIO formato MP3.) 

O conselheiro Paulo Saad ressalta que é preciso cuidado neste final de processo 

de formulação do código. Lembra a importância da atenção na compatibilização 

final dos textos, pois acredita que no Seminário Nacional receberão quantidade 

expressiva de contribuições e propostas118. Quanto ao processo de aprovação no 

plenário, também lembra para não serem otimistas, incluindo a possibilidade do 

processo de discussão ser um pouco mais longo.  

O Conselheiro Napoleão Ferreira considerou que se surgissem muitas 

contribuições no Seminário Nacional, seria preciso adiar para a plenária de agosto 

a aprovação do código. Ressaltou que há dois tipos de contribuição que poderiam 

considerar. Uma, que acrescente conteúdos e outra, com respeito a alteração e 

aprimoramento da forma. Com isso, a Comissão acordou que na 20ª Plenária 

Ordinária realizada em Julho ocorreria apenas a apresentação do Código, 

deixando a sua discussão e aprovação para 21ª Plenária Ordinária realizada em 

Agosto119.  

Na ocasião do Seminário Nacional, conforme esperado pela comissão, foram 

recebidas aproximadamente d contribuições. Houve contribuição em quase todas 
                                                             

118 CED, 2013 
119 Ibid 
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as regras. Também novamente a Comissão recebeu críticas quanto à estrutura e 

extensão do texto. 

Durante o Seminário, a Comissão deteve-se com o problema levantado sobre 

possíveis falhas jurídicas contidas no Código. Foi notado que algumas regras 

colocadas no texto, apesar de representarem aspirações de conduta para a classe 

profissional, não poderiam ser caracterizadas como falta ética. Por exemplo, como 

colocado anteriormente, a exigência da educação continuada. Tal conduta não 

poderia ser exigida como obrigação do profissional, se não é exigida oficialmente 

por Lei em sua formação. 

Para sanar essa questão foi sugerido no Seminário Nacional que algumas regras, 

apesar de serem bem formuladas, mas com uma aplicabilidade comprometida, 

poderiam ser transformadas em Recomendações. Desta forma não prejudicaria a 

discussão e nem o objetivo da proposta da regra. 120  

Com isso, a Comissão passou a analisar o documento de forma que as regras 

menos objetivas ou de difícil aplicação se tornariam Recomendações, podendo 

assim, no julgamento, também servir de atenuante ou agravante à conduta ética, 

como já acontecia com os Princípios. Assim, a organização da estrutura do código 

definiu-se em Princípios, Regras e Recomendações ao invés de somente 

Princípios e Regras.  

Quanto a essa mudança, o consultor João Honório, não estava a favor. Acreditava 

que a própria característica da regra se apresenta mais fraca ou mais forte, 

contendo cada regra a sua graduação, mas a Comissão acreditando que alguns 

                                                             

120 CED. 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 3 
arquivos ÁUDIO formato MP3. 
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itens colocados não poderiam ser considerados como regras, pois não são 

possíveis de serem exigidos, optou por manter as recomendações121.  

Ainda com relação à Minuta 6.1 houve o questionamento quanto à necessidade da 

Apresentação no corpo do Código. A Comissão apesar de considerar que o texto 

era importante, pois faz um breve histórico sobre a criação do conselho, 

acreditavam que poderia constar de alguma publicação acompanhando o 

Código122.  

Houve contribuição também referente à retirada das leis citadas no preâmbulo, 

mas a Comissão opta por deixar, esclarecendo que são leis instrumentais para os 

processos de julgamento123.  

Das quase duzentas contribuições recebidas no seminário, 90% foram acatadas e 

consideradas na elaboração do texto da minuta posterior. O grande receio da 

comissão era que apesar de todo o amplo processo de discussão e o grande 

esforço para que o documento representasse uma realização coletiva, os 

conselheiros federais no plenário poderiam ainda modificar a proposta 

apresentada.  

No documento da Minuta 6.2 anexada ao final da tese estão anotadas as 

contribuições recebidas resultante do Seminário Nacional. Com ela podemos 

observar quais regras receberam um maior número de contribuições.  

Em Obrigações Gerais: 

                                                             

121 CED, 2013 
122 Ibid 
123 Ibid 
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1.13. Regra: O arquiteto e urbanista que se comprometer com a 

atividade docente das disciplinas de arquitetura e urbanismo 

deverá comprovar a execução de serviços profissionais e serem 

avaliados com base em sua experiência. (CAU/BR, 2013) 

A regra recebeu oito contribuições, sendo três pedidos de supressão. 

Em Obrigação para com os Colegas: 

5.6. Regra: O arquiteto e urbanista deve defender a realização 

sistemática de concursos públicos e privados para a contratação 

de serviços profissionais para a realização de planos, projetos ou 

quaisquer outros trabalhos intelectuais, como o modo mais 

apropriado de seleção para contratação de serviços profissionais. 

(CAU/BR. Minuta 6.2 do Código de Ética e Disciplina: 

Contribuições e Destaques. Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil. Brasília, p. 1-43. 2013) 

A regra recebeu cinco contribuições, sendo quatro pedidos de supressão. 

5.16. Regra: O arquiteto e urbanista, antes de firmar qualquer 

contrato, deve certificar-se de que as suas finanças poderão ser 

conduzidas de maneira prudente, de maneira a assegurar a 

continuidade dos trabalhos até a sua conclusão satisfatória. 

(CAU/BR, 2013) 

A regra recebeu cinco contribuições, sendo dois pedidos de supressão. 

5.19. Regra: O arquiteto e urbanista, quando exercendo 

profissionalmente a atividade de crítica intelectual fundamentada 
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da Arquitetura e Urbanismo, não deve exercer outras atividades 

profissionais. (CAU/BR, 2013) 

A regra recebeu cinco contribuições, sendo dois pedidos de supressão. 

Em Obrigação para com o CAU/BR: 

6.4. Regra: O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU em 

suas atividades de fiscalização do exercício profissional. (CAU/BR, 

2013) 

A regra recebeu seis contribuições, sendo um pedido de supressão. 

Dezenove regras das setenta e nove regras propostas no código, não 

apresentaram discussão, por não serem polêmicas ou por seu conceito não 

apresentar dilemas e ser bem aceito entre classe profissional. São elas: 

Em Obrigações Gerais: 

1.5. Regra: O arquiteto e urbanista deve empenhar-se em contribuir 

para a aquisição de conhecimento, aperfeiçoamento da 

capacitação e das habilitações de quaisquer pessoas (auxiliares 

ou empregados) que estejam envolvidos em suas tarefas e 

atividades profissionais. 

1.7. Regra: O arquiteto e urbanista deve empenhar-se para 

alcançar os mais altos padrões de independência, de 

imparcialidade, de sigilo profissional, de integridade, de 

competência e de profissionalismo e, portanto, da excelência do 

seu trabalho, de modo a garantir conhecimentos, capacitações e 
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aptidões únicas e especiais ao desenvolvimento do ambiente 

construído. 

1.11. Regra: O arquiteto e urbanista não deve assumir 

responsabilidades profissionais que excedam os limites de suas 

atribuições profissionais nos respectivos campos de atuação, suas 

habilitações e suas competências. (CAU/BR, 2013) 

Em Obrigações para com o Público: 

2.1. Regra: O arquiteto e urbanista deve ter consciência do caráter 

essencial de sua atividade como intérprete e servidor da cultura e 

da sociedade de que faz parte. 

2.4. Regra: O arquiteto e urbanista deve considerar o impacto social 

e ambiental de suas atividades profissionais na execução de obras 

sob sua responsabilidade. (CAU/BR, 2013) 

Em Obrigações para com o Contratante: 

3.2. Regra: O arquiteto e urbanista deve esforçar-se para proteger 

os seus contratantes e o público de subvalorizações enganosas 

quanto aos meios ou recursos humanos, materiais e financeiros a 

destinar à prestação de serviços profissionais.  

3.5. Regra: O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 

profissionais somente quando estiver de posse das habilidades e 

dos conhecimentos artísticos, técnicos e científicos necessários 

aos compromissos específicos a firmar com o contratante. 
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3.10. Regra: O arquiteto e urbanista não deve fazer-se representar 

por outrem de modo falso ou enganoso. 

3.12. Regra: O arquiteto e urbanista deve manter os seus 

contratantes informados sobre o progresso da prestação dos 

serviços profissionais executados em seu benefício, 

periodicamente ou quando solicitado. 

3.14. Regra: O arquiteto e urbanista deve manter os seus 

contratantes informados sobre quaisquer fatos ou conflitos de 

interesses que possam alterar, perturbar ou impedir a prestação de 

seus serviços profissionais. 

3.15. Regra: O arquiteto e urbanista deve assumir a 

responsabilidade pela orientação dada a seus contratantes. 

(CAU/BR, 2013) 

Em Obrigações para com a Profissão: 

4.2. Regra: O arquiteto e urbanista deve empenhar-se na promoção 

publica da profissão. 

4.3. Regra: O arquiteto e urbanista deve contribuir para o 

desenvolvimento do conhecimento, da cultura e do ensino 

relativos à profissão. (CAU/BR, 2013) 

Em Obrigação para com os Colegas: 

5.1. Regra: O arquiteto e urbanista deve defender e divulgar a 

legislação referente ao Direito Autoral nos seus campos de 

atribuições e atividades e atuação no setor.  
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5.5. Regra: O arquiteto e urbanista não deve propor honorários ou 

quaisquer remunerações por serviços profissionais visando obter 

vantagem sobre propostas conhecidas, já apresentadas por 

colegas concorrentes para os mesmos objetivos. 

5.10. Regra: O arquiteto e urbanista deve promover e apoiar a 

crítica intelectual fundamentada da Arquitetura e Urbanismo, como 

prática necessária ao desenvolvimento da profissão.  

5.11. Regra: O arquiteto e urbanista não deve fazer referências 

depreciativas, maliciosas ou desrespeitosas, ou tentar retirar o 

crédito do serviço profissional de outros colegas.  

5.17. Regra: O arquiteto e urbanista deve construir reputação 

apenas com base na qualidade dos serviços profissionais que 

prestar. 

5.18. Regra: O arquiteto e urbanista não deve associar o seu nome 

a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de 

serviços profissionais sem a sua real participação nos trabalhos 

delas. (CAU/BR, 2013) 

Também foi possível notar no documento da Minuta 6.2 que houve vinte e seis 

pedidos de acréscimo de novas regras. 

1.3.4 A Minuta 7.0 apresentada na 20ª Reunião Plenária do CAU/BR 

A pauta da 20ª Reunião Plenária do CAU/BR, realizadas no dia 11 e 12 de Julho de 

2013, continha dois temas de extrema relevância para a profissão do Arquiteto e 

Urbanista no Brasil. Um dos temas era a apresentação da Minuta 7.0 contendo o 

texto do anteprojeto do primeiro Código de Ética e Disciplina para o arquiteto e 
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urbanista no Brasil. Outro tema se referia à aprovação da Resolução nº 51 que 

dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas 

de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. 

Em várias atividades técnicas, historicamente reconhecidas em todo o mundo 

como atribuições específicas e exclusivas do Arquiteto e Urbanista, no Brasil foram 

compartilhadas responsabilidades com outros profissionais, gerando zonas de 

“sombreamento” profissional que prejudicaram a atuação dos arquitetos e 

urbanistas durante muitos anos, favorecendo a perda de espaço no mercado de 

trabalho e contribuindo para a desvalorização da profissão. 

A Lei 12.378 determina as responsabilidades profissionais, prevendo a edição de 

uma resolução exclusiva para a solução das áreas de “sombreamento” com intuito 

de superar um problema clássico da profissão no Brasil. Assim, o tempo disponível 

para discussão dos dois temas na 20ª Plenária era insuficiente. Durante o tempo 

dedicado ao Código houve espaço apenas para a apresentação do texto, 

passando-se a sua discussão para a próxima plenária que ocorreria em Agosto. 

A partir da apresentação do Código na 20ª Reunião Plenária, seria elaborada uma 

resolução com base nas discussões efetuadas concernente à Minuta 7.0 do 

anteprojeto do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. Desse modo, o 

documento ainda transitaria por duas plenárias. Na plenária seguinte receberiam 

as contribuições dos conselheiros federais, votariam as mudanças propostas para 

o documento, passando, por fim, para a votação da aprovação do texto final do 

Código. Após a consolidação da proposta, o Código, ainda necessitaria ser 

submetido a uma revisão jurídica e ortográfica. Então, a homologação e 
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aprovação final do documento estavam previstos para a 22ª Reunião Plenária do 

CAU/BR que ocorreria em setembro.  

A partir da 20ª Reunião Plenária as contribuições fornecidas pelos estados não 

seriam mais recebidas pela Comissão. Caberia aos conselheiros federais 

representantes de seus estados organizá-las, sistematizá-las e apresentá-las como 

proposta alternativa na próxima plenária. Com isso, a Comissão de Ética e 

Disciplina considerou encerrado o seu trabalho referente à sistematização das 

contribuições ao Código a partir da 20ª Reunião Plenária.  

Segundo a Comissão, durante o processo de elaboração do anteprojeto do 

Código foram recebidas e analisadas mais de quinhentas contribuições e o estado 

Rio de Janeiro foi o que mais apresentou contribuições124. 

Novamente a principal crítica relatada durante a 20ª Reunião Plenária foi quanto à 

estrutura do texto do código. Alguns consideraram o texto do código muito 

extenso. Acreditavam que um texto formado com, no máximo, doze parágrafos 

explicitando regras mais objetivas facilitaria o processo de julgamento. Outros 

acreditavam que código precisaria ser dividido em dois tomos, um com uma carta 

de princípios e outro com uma listagem de regras desconectando a essência do 

princípio a cada regra. Para esta questão, o presidente Haroldo Pinheiro defendeu: 

Claro que se cada um de nós for fazer o seu código de ética 

faríamos de um modo diferente. Cabe ao conselho, depois do 

trabalho da Comissão, verificar se há algo impróprio ou indevido 

que possa prejudicar a profissão ou a sociedade. Quanto à forma é 

                                                             

124 20ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 11 e 12 de Julho. Intérpretes: CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR. 2013. Arquivo 
em vídeo 1 DVD. 
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claro que alguns colegas prefeririam um Código mais conciso e 

outros mais alargados. Enfim, esta foi a forma escolhida pela 

Comissão. Nem é um código excessivamente detalhado e nem é 

um código excessivamente sucinto. Optamos pelo caminho do 

meio. (21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de 

Agosto, 2013) 

Também, durante a reunião foi levantada a necessidade de estabelecer um 

método de instrução para o julgamento dos processos éticos no âmbito dos 

conselhos estaduais 125. A Comissão esclarece que sua próxima função é a 

elaboração de uma proposta de resolução a ser apresentada a partir de sessenta 

dias da homologação do Código. Essa resolução destina-se a instruir o julgamento 

e a aplicabilidade das sanções. Lembra que no texto do Código, nas Disposições 

Administrativas, no item 7.5, está colocado o compromisso da Comissão na 

elaboração de tal resolução. “O método de cálculo das sanções será objeto de 

resolução específica que deverá ser elaborada pelo CAU/BR em 60 dias após 

aprovação deste Código”. Segue esclarecendo que somente após a aprovação 

das regras que serão finalmente estabelecidas pelo Código, poderão definir a 

proposta da resolução estipulando o cálculo das sanções 126. 

Assim, na 21ª Reunião Plenária, realizada em agosto de 2013, foi dispensada a 

leitura da apresentação do Código, ocasionando a imediata discussão do texto da 

Minuta 7.0.  

                                                             

125 (20ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR -11 e 12 de Julho, 2013) 
126 20ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 11 e 12 de Julho. Intérpretes: CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR. 2013. Arquivo 
em vídeo 1 DVD. 
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Foi determinado como procedimento para a votação do documento, que as 

contribuições seriam analisadas por capítulos. Foi sugerido aos conselheiros 

federais que apresentassem seus destaques para que a Comissão anotasse e 

depois ao retomar o capítulo fariam as suas intervenções. Tais intervenções 

poderiam ser de caráter substitutivo, supressivo ou aditivo. Por vezes, algumas 

intervenções precisariam ser votadas. Assim, depois de questionada a Comissão 

sobre o acolhimento ou não da proposta, caso a proposta não for acolhida, o 

proponente poderia solicitar ao Plenário a votação por contraste. Ao final da 

análise e discussão de todo o documento, por fim seria realizada a votação do 

texto integral do anteprojeto do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR127. 

Logo no princípio da discussão, alguns conselheiros manifestaram o 

descontentamento com o prazo estabelecido para o recebimento das 

contribuições e discussões nos estados. A conselheira por Minas Gerais e o 

conselheiro pelos estados do Rio de Janeiro solicitaram o adiamento da discussão 

do Código por mais trinta dias.  

A Comissão e a Presidência do CAU/BR se opuseram a solicitação de adiamento 

do Código alegando urgência na sua aprovação. Acrescentaram que, além dos 

vinte meses dedicados aos esforços no envolvimento das comissões estaduais na 

discussão do documento, foram cedidos mais trinta dias desde a última plenária 

para que os conselheiros federais discutissem com suas comissões estaduais 

sobre as contribuições finais. Lembraram que as comissões estaduais estavam 

aguardando a vigência do Código para atender a grande demanda de denúncias 

protocoladas. Apontaram também a necessidade da classe profissional obter 

                                                             

127 21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto. Intérpretes: CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR. 2013. Arquivo 
em vídeo 1 DVD. 
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finalmente um código específico para profissão. Assim, o Presidente Haroldo 

Pinheiro esclareceu: 

Aguardamos estes vinte meses para chegar a esse momento e 

nesse espaço de tempo a ética na nossa profissão continuou 

sendo abarroada, pisada. [...] Muitas vezes um colega comete um 

delito ético reiteradamente, simplesmente porque aprendeu assim. 

Não tem outra orientação que seja. Não há. Ele não tem a opção 

porque ele não conhece, porque ele não recebeu na escola, alguns 

não receberam nem em casa, mas não recebeu na escola um 

mínimo de orientação sobre legislação profissional, sobre ética na 

profissão. (21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR, 2013) 

Diante da contrariedade das posições, a postergação da discussão e aprovação 

do documento por mais trinta dias, foi colocado em votação. Dada a votação com 

resultado de dois votos a favor da postergação, quinze votos contra e cinco 

abstenções, seguiram-se os trabalhos visando a aprovação do documento128. 

Uma questão responsável por grande discussão na 21ª Reunião Plenária foi a 

respeito dos critérios que viabilizariam futuras mudanças no texto do código. A 

proposta colocada na Minuta 7.0 permitia modificações a cada seis anos e a 

qualquer tempo por convocação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAU/BR, 

desde que rigorosamente mantida a sua estrutura e sistematização129. A proposta 

de modificação foi questionada, pois os conselheiros acreditavam que o prazo 

estabelecido enrijeceria as mudanças que possam ser urgentes e necessárias no 

código.  

                                                             

128 21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto, 2013 
129 Ibid 
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Com isso, o conselheiro Miguel Pereira, propôs que o prazo fosse modificado para 

três anos, pois acreditava ser o tempo ideal para conceder a possibilidade de 

modificação e enriquecimento do Código. Lembrou que a UIA recomenda esse 

prazo em suas diretrizes. Acredita que um prazo menor gera uma insegurança 

jurídica no valor do código. Mas também, pelo fato inédito do estabelecimento de 

um Código específico para a profissão, sugere que a primeira mudança poderia 

ser estipulada para os próximos seis anos para que a classe profissional, e 

também a sociedade, se acostumem com as regras estabelecidas. Depois dos 

seis primeiros anos, a possível revisão passaria a ocorrer a cada três anos.   

A proposição do conselheiro Miguel Pereira foi para votação e foi aprovada a 

primeira revisão para os próximos seis anos e a partir de então a revisão para 

cada três anos. [2:16:35] 

Ainda sobre a possibilidade de modificação do texto do código, surgiu a discussão 

sobre, se mediante a convocação de 2/3 dos membros do CAU/BR, seriam 

admitidas emendas substitutivas e supressivas, ou apenas emendas aditivas. 

Segundo o texto colocado no Código, a Comissão sugere apenas emendas 

aditivas. O conselheiro Napoleão Ferreira defende ser importante preservar esse 

componente para conceder possibilidade única à revisão obrigatória e substancial 

após os primeiros seis anos. A matéria foi para a votação. E por votação ficou 

estipulado que antes do prazo estabelecido para alteração do código apenas 

aceitariam emendas aditivas.  

Os conselheiros do plenário também acreditaram conveniente retirar o capítulo, 

Das Disposições Administrativas, do corpo do Código. Consideraram que, por 
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apresentar questões distintas ao restante das questões colocadas no documento, 

o capítulo fosse transportado para o texto da resolução. 130  

O conselheiro Napoleão Ferreira expõe que, dada a importância da matéria, 

considera que o capítulo continue dentro do corpo do código, assim como o 

preâmbulo. Receia que ao passar para a resolução corra o risco de ser modificado 

a qualquer momento. Sendo assim, a questão foi colocada em votação, vencendo 

o deslocamento das questões nas Disposições Administrativas para a 

resolução131. Dessa forma os artigos, 5º e 6º da resolução incluíram as 

informações do capítulo que se referiam as possibilidades de modificações do 

código. 

Art. 5º Este código deverá ser revisado, podendo sofrer alterações, 

após 6 (seis) anos contados da data de sua publicação no DOU 

[Diário Oficial da União], e as revisões subsequentes deverão 

ocorrer a cada 3 (três) anos, a partir da data de aprovação da 

primeira revisão. 

Art. 6º Por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros do 

CAU/BR este código poderá receber emendas aditivas a qualquer 

tempo. (CAU/BR, 2013) 

Finalizadas as discussões quanto aos assuntos referentes ao texto do anteprojeto 

do Código, seguiu-se a votação para a votação da íntegra do documento da 

Resolução 52 que, finalmente, aprovaria o primeiro Código de Ética e Disciplina do 

CAU/BR. 

                                                             

130 Ibid 
131 Ibid 
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O documento foi aprovado pela maioria dos conselheiros federais com um único 

voto contrário concedido pela conselheira federal representante do estado de 

Minas Gerais. 

Após a aprovação, o documento seguiu para a apreciação jurídica e revisão 

ortográfica com o intuito de ser apresentado e finalmente homologado na 22ª 

Reunião Plenária do CAU/BR realizada em setembro de 2013.  

Os principais avanços percebidos no texto da Minuta 7.0 para a Minuta final 8.0, 

além das inúmeras alterações nos textos das regras e das questões anteriormente 

colocadas, podemos destacar que o capítulo Apresentação foi suprimido do corpo 

do Código. Também no preâmbulo houve uma síntese com melhorias no texto. O 

subtítulo Bases Éticas do Código passou a se chamar Funções Deontológicas do 

Código recebendo maior ênfase na função educativa do documento e 

considerando a função coercitiva como secundária. No subtítulo Estrutura do 

Código, foi inserida junto com as definições de Princípios e Regras, a definição de 

Recomendações. Finalmente nos capítulos das Obrigações, os Princípios também 

passaram a ser enumerados, admitindo abordar mais de um princípio em cada 

Obrigação. Também as Recomendações receberam enumeração.  

Na 22ª Reunião Plenária, o conselheiro Napoleão Ferreira, após a explanação 

sobre as modificações ocorridas no texto com o acréscimo das contribuições 

procedentes da última plenária, solicita que os conselheiros apresentem seus 

destaques, mas não houve solicitação por parte do Plenário132.  

                                                             

132 22ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 05 e 06 de Setembro. Intérpretes: CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR. 2013. 4 
arquivos de VÍDEO formato WMV. 
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Com isso, o presidente Haroldo Pinheiro segue com o procedimento necessário 

para votação da homologação definitiva da Resolução nº 52 que aprova o Código 

de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

Novamente todos os conselheiros dos estados votam a favor da aprovação, 

menos a conselheira de Minas Gerais concedendo voto contrário.  

Em agosto de 2017, é aprovada a Resolução nº 147 que revoga o Art. 5º da 

Resolução nº 52 em que previa: o Código será revisado, podendo sofrer 

alterações, após 6 (seis) anos contados da data de sua publicação, e as revisões 

subseqüentes deverão ocorrer a cada 3 (três) anos, a partir da data de aprovação 

da primeira revisão. 

No próximo capítulo abordaremos às discussões a cerca das regras que 

apresentaram um maior conflito de ideias durante as reuniões ordinárias das 

comissões de ética, os seminários regionais e nacional e as plenárias do CAU/BR 

que acompanharam a elaboração do texto do código.  
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É fundamental recuperar esses fundamentos éticos que nossa 

profissão em boa parte se afastou. Talvez por essa continuidade 

inadequada, por tanto tempo num conselho multiprofissional, com 

um foco tão aberto. Acho que agora temos a obrigação de fechar 

este foco e esclarecer essas questões de relacionamento entre os 

colegas, entre os colegas e a sociedade, entre os colegas e a 

própria profissão. (Presidente Haroldo Pinheiro, CED. 3° Seminário 

da Comissão do Código de Ética e Disciplina (8ª Reunião 

Ordinária do CED-CAU/BR). Curitiba: CAU/BR, 2012. 4 arquivos de 

áudio formato WAVE) 
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Após a verificação do processo de elaboração do Código por meio do enfoque 

estrutural, acompanhando a evolução das minutas, passamos agora a verificar 

quais discussões realizadas, referentes aos temas mais controversos abordados 

pelas regras do Código e como esses, configuraram no texto final do documento.  

O interesse nesta investigação está na tentativa de viabilizar um entendimento das 

maiores discussões e conflitos que dominam a prática profissional do arquiteto e 

urbanista na época da elaboração do Código e dos discursos que os 

acompanham e ainda destacar qual foi o discurso predominante. O diálogo efetivo 

entre a prática e a teoria por meio das regras impostas no Código fornece a 

possibilidade de extrair informações essenciais para a condução de ações que 

podem levar a um concreto aprimoramento do exercício profissional.  

O material utilizado nesta etapa é composto por arquivos em vídeo e áudio das 

Reuniões e Seminários do CAU/BR e das Comissões de Éticas e dos documentos 

trocados entre as Comissões Estaduais e a CED-CAU/BR 

Na ocasião do 3º Seminário Regional foram levantados os temas que constariam 

no conteúdo do código, gerando com isso, intensas discussões. Os temas 

levantados foram sobre plágio na arquitetura e urbanismo, comissão 

(remunerações indiretas e ilegais RT), acobertamento133, direitos autorais, conflito 

de interesses entre contratante e contratado, a crítica da arquitetura (quais são os 

critérios de incompatibilidade, imparcialidade), publicidade, valores éticos na 

arquitetura e urbanismo em geral (acessibilidade, sustentabilidade, etc.), entre 

outros. 

                                                             

133 Segundo Houaiss, ato ou efeito de acobertar. Impedir ou evitar que (ação, informação, situação, etc.) seja vista 
ou identificada, ou que se tenha conhecimento dela, especialmente como forma de proteger ou favorecer alguém 
ou de permitir que continue a agir de determinado modo; esconder; dissimular.  
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Com base na listagem cedida pela Comissão, dos temas que serviram de base 

aos debates ocorridos principalmente nos seminários de Curitiba e Goiânia, a 

pesquisa realizada pelo Instituto ANIS buscou identificar pontos relevantes para 

prática profissional nos textos dos 24 códigos de ética internacionais levantados. 

Com tal procedimento foi possível encontrar temas que se apresentaram 

recorrentes nos textos dos códigos, nos quais foram, ensino e formação; direito 

autoral e plágio; incompatibilidade no exercício de funções; conflito de interesses, 

incompatibilidade, remuneração ilícita, reserva técnica ou comissão; 

sustentabilidade; concurso público de projetos de arquitetura e urbanismo; 

estética e valores éticos específicos; mídias de representação e divulgação da 

arquitetura e comercialização do projeto de arquitetura/ publicidade. Muito destes 

temas que se mostraram recorrentes, também estão entre os temas mais 

discutidos nas reuniões e seminários realizados pelo CAU/BR.  

Com relação à listagem acima, na composição do capítulo, foram contemplados 

os temas ensino e formação; direito autoral e plágio; incompatibilidade no 

exercício de funções; conflito de interesses, incompatibilidade, remuneração ilícita, 

reserva técnica ou comissão. A esses também foram acrescentados os temas, 

contratos, honorários e salário mínimo profissional e também, a crítica na 

arquitetura e urbanismo. Foram contemplados os temas acima por terem se 

mostrados os recorrentemente discutidos nas ocasiões das reuniões e seminários. 
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2.1 ENSINO E FORMAÇÃO 

O ensino da Arquitetura e Urbanismo no Brasil é orientado pelas Diretrizes 

Curriculares134 promulgadas pelo Ministério da Educação. O MEC estabelece um 

currículo mínimo a ser exigido na atuação das escolas e não aponta uma 

estruturação específica das disciplinas. O documento explana as habilidades e 

competências mínimas que possibilitam a formação profissional, organizando em 

dois núcleos de conhecimentos, um Núcleo de Conhecimentos de 

Fundamentação e outro Núcleo de Conhecimentos Profissionais. O Núcleo de 

Conhecimentos Profissionais é composto por campos de saber destinados à 

caracterização da identidade profissional do egresso que é constituído por Teoria 

e História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de 

Urbanismo e de Paisagismo; Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia da 

Construção; Sistemas Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas Retrospectivas; 

Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo e Topografia. O tema da ética é 

abordado de forma geral no documento, sendo desvinculada a qualquer forma 

específica de conhecimento.  

As questões mais discutidas em relação ao tema, ensino e formação foram 

primeiramente sobre a existência de uma distorção na formação baseada nos 

princípios gerais do MEC. É colocado que na Lei 12.378 há um conjunto de 

atribuições que não correspondem aos currículos ministrados nas escolas. Por 

falta de especialização e aprofundamento o ensino atual da arquitetura não 

atende àquilo que está colocado em lei. 

                                                             

134 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÀO. RESOLUÇÃO Nº 2. Brasília: CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010 
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Existem lacunas de conhecimento que necessitam de uma 

complementação. A ética é um dever que temos para com a 

sociedade, para garantirmos o compromisso que nós assumimos 

de registrar profissionais com título de arquiteto e urbanista, com 

todas estas atribuições previstas na lei, o que nos obriga 

eticamente a estabelecer um curso de formação que corresponda 

efetivamente à essas atribuições. (Conselheiro Paulo Saad, 4º 

Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª 

Reunião Ordinária), 2012) 

O outro ponto bastante discutido nos seminários e nas reuniões foi a necessidade 

da comprovação de experiência profissional por parte do docente para lecionar 

certas disciplinas. Foi considerado um impasse relacionado à ética quando um 

docente se compromete a lecionar uma determinada disciplina sem competência 

para tal. Necessitariam garantir no ensino do exercício da profissão que o aluno se 

forme com o conhecimento adequado.  

Por outro lado, muitos conselheiros solicitaram a supressão da regra defendendo 

que em muitos estados do Brasil, não existiam profissionais arquitetos urbanistas 

suficientes, muito menos docentes suficientes para preencher todas as disciplinas 

dos cursos. Em certas regiões do país há uma grande carência de docentes de 

arquitetura e urbanismo. 

Também é levantada a questão sobre a forma de contratação referente ao regime 

de dedicação exclusiva realizado pelas universidades públicas.  Além de a 

contratação impedir que o docente atue profissionalmente como arquiteto e 
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urbanista existe a necessidade constante de dedicação à pesquisa. 135 Mesmo 

com o grande receio da Comissão que a regra fosse suprimida, ela é mantida e 

aprovada no Plenário. 

Outra questão intensamente discutida nas reuniões quanto ao tema formação e 

ensino foi a exigência do profissional manter e comprovar a sua educação 

continuada. Tal exigência é muito comum em outros códigos de ética 

internacionais, mas no Brasil o tema era pouco conhecido. Podemos considerar 

como educação continuada qualquer prática de aprendizagem após a formação.  

Aqui no Brasil faz-se o curso, cinco anos meio mal feitos e depois 

lança-se um recém-formado na profissão que nunca mais fará 

curso nenhum. Nunca mais se atualizará com livros, nem irá a 

congressos, nem irá visitar nada que seja relevante para o seu 

crescimento profissional. O nosso código de ética, da maneira que 

eu imagino e defendo, exigiria uma formação continuada. Isso é 

exigido eticamente. Agora, esse tipo de exigência, e vou explicar o 

porquê mais tarde, é fundamental. Não há sanção contra isso, mas 

essa é a realidade que compõe o nosso ambiente. Entendo que a 

formação profissional é uma exigência ética e a formação 

continuada também. (Consultor João Honório, 4º Seminário da 

Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião 

Ordinária), 2012)  

Mas foi exatamente sob o argumento de que não seria possível a aplicação de 

uma sanção a esta regra que a exigência passou a ser considerada como uma 

                                                             

135 CED. 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 3 
arquivos ÁUDIO formato MP3. 
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Recomendação. A educação continuada ainda não é exigida por lei, portanto não 

pode ser considerada uma falta ética. Assim, tal exigência continuou no texto do 

código como uma Recomendação, podendo apenas ser considerada como um 

agravante ou atenuante a outra sanção imposta. 

A última discussão levantada quanto ao tema Formação e Ensino foi com relação 

à exigência do profissional docente ser obrigado a contribuir com o conhecimento 

sobre o código de ética mesmo que a instituição não obrigue. 136 Foi também 

considerada a necessidade do arquiteto e urbanista divulgar o código no exercício 

da profissão. Acreditaram ser complicado um professor de história, por exemplo, 

ser disciplinado por não falar sobre o código de ética. Sugere-se inserir na regra a 

seguinte redação: "Deve divulgar os princípios deste código". Assim ele poderá 

fazer isso por meio de sua atividade de ensino em diferentes assuntos. 137  

Quanto ao tema da ética em si, além da atenção específica dedicada na disciplina 

de prática profissional precisa também caminhar para uma didática mais ampla 

ao longo de todo curso, pois a oportunidade de aplicar as questões da ética da 

profissão surge constantemente no dia a dia do ensino da Arquitetura e 

Urbanismo. É na própria forma com que o professor conduz seus alunos nos 

desafios diários, que a ética é mais bem transmitida138. Como coloca Cuff: 

O ethos de uma profissão nasce na escola. Como Larson (1977) 

aponta, “Este básico (treinamento acadêmico) define a linguagem 

comum e o conhecimento implícito que distingue a profissão 

                                                             

136 21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto. Intérpretes: CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR. 2013. Arquivo 
em vídeo 1 DVD. 
137 21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto, 2013 
138 PEREZ, A. L. D. C. O Ensino da Ética e da Prática Profissional nas Escolas de Arquitetura. Caderno ABEA, 
Camboriú, v. 39, p. 478-494, Outubro 2014. ISSN 2177-3734 
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como um todo do laico. ‘É de fato o suporte principal da sub 

cultura’. O conhecimento implícito – as suposições não ditas, 

interpretações, expectativas e convenções – podem ser mais 

importantes para o aprendizado do que o conhecimento e as 

habilidades explícitas. Tal conhecimento implícito é a essência do 

ethos profissional, afetando ambas, a teoria exposta e a teoria em 

uso. (CUFF, 1991, p. 43, tradução nossa) 

Assim, as regras que compuseram o texto do Código que envolve o tema da 

Formação e do Ensino foram: 

1.2.6. REGRA: O arquiteto e urbanista responsável por atividade 

docente das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo deve, além de 

deter conhecimento específico sobre o conteúdo a ser ministrado, 

ter executado atividades profissionais referentes às respectivas 

disciplinas. 

4.2.4. REGRA: O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência 

profissional, deve cumprir as ementas e os conteúdos 

programáticos das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo 

constantes no projeto pedagógico.  

4.2.5. REGRA: O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência 

profissional, deve divulgar os princípios deste Código, entre os 

profissionais em formação. 

E as Recomendações: 

1.3.1. RECOMENDAÇÃO: O arquiteto e urbanista deve aprimorar 

seus conhecimentos nas áreas relevantes para a prática 



CAPÍTULO 2 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

106 

profissional, por meio de capacitação continuada, visando à 

elevação dos padrões de excelência da profissão. 

4.3.4. RECOMENDAÇÃO: O arquiteto e urbanista deve colaborar 

para o aperfeiçoamento e atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
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2.2 DIREITO AUTORAL E PLÁGIO 

O tema do Direito Autoral no Brasil é regido pela Lei Federal nº 9610, na qual 

entende sob essa designação os direitos de autor e os que lhes são conexos. A lei 

considera como obras intelectuais a ser protegidas, “as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou 

intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. Dentro dessa definição aponta 

“os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 

topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência”. 

Em uma única menção no que se refere especificamente ao tópico da arquitetura 

a lei estabelece, “O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico 

alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da 

construção”. 

Com isso, o termo plágio se refere à prática de atribuir os créditos de uma obra 

intelectual de qualquer natureza ou partes dela a outra pessoa que não seja o 

autor original.  

Dentro da mesma linha de pensamento podemos também incluir ao tema do 

Direito Autoral e do Plágio, um assunto amplamente discutido durante as reuniões 

que os conselheiros denominavam como a prática do acobertamento. A prática 

constitui-se no ‘aluguel’ de assinaturas de projetos. Configura-se quando o 

profissional arquiteto e urbanista empresta a sua qualificação profissional 

assumindo a autoria de projetos ou obras realizadas por pessoas não capacitadas 

ao exercício da profissão no Brasil. O acobertamento também pode ser 

considerado um crime de falsidade ideológica, pois o Código Penal brasileiro, em 

seu artigo 299, prevê como crime: 
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Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante.  (BRASIL, 1940) 

Nas reuniões, por diversas ocasiões, foram levantadas as falhas que a lei do 

Direito Autoral apresenta quando aborda as obras de arquitetura. Os conselheiros 

acreditavam ser preciso que o Código aprofundasse a questão com o propósito de 

suprimir essas falhas estabelecendo certos critérios.  

Com relação à alteração do projeto original por outro profissional de arquitetura é 

questionado pelos conselheiros qual o limite do direito à autoria original quando 

tratamos de uma propriedade privada. Consideram que a situação apresenta um 

conflito entre a lei de direito autoral e a lei de propriedade.  

Geralmente o arquiteto não entra com processo contra o 

proprietário, mas ele tem o direito de autor. Ele pode perder a 

patrimonial, mas a autoria ele não perde nunca. Agora, entre 

profissionais, seria uma ação aceitável a alteração no projeto de um 

colega sem sua concordância explícita? (Conselheiro Napoleão 

Ferreira (4º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-

CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012) [2:51:33]  

Ressaltam que o arquiteto poderá verificar a qualquer momento se a obra sendo 

executada está de acordo com o projeto de sua autoria. A ação correta do 

proprietário seria informar ao arquiteto as alterações desejadas e solicitar a sua 

concordância. Caso contrário, o proprietário poderá sofrer uma ação. 
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Outra questão levantada abordando o tema do Direito Autoral, também envolve a 

autoria dos projetos que participam de concursos de arquitetura. Atentaram para o 

fato da existência de várias situações em que arquitetos e urbanistas se sentiram 

prejudicados por, apesar de não serem eles contratados, algumas de suas ideias 

serem inseridas na execução do projeto vencedor.  

Esse problema tem sido muito comum. As ideias são, em alguns 

casos, muito difíceis de caracterizar, mas como só agora nós 

estamos discutindo ética; muitos colegas não entendem isso como 

falta ética. Não entendem muito bem o conceito de direito autoral, 

o que significa o direito da obra intelectual. Entendem que uma vez 

que você participou de um concurso e que aquele projeto foi 

exibido em uma exposição, ou foi contratado do concurso por 

alguém, que tanto quem assiste à exposição, quanto quem 

contratar; pode usar livremente o projeto. Isso não é verdade, mas 

isso também não é sabido. (Conselheiro Paulo Saad, 4º Seminário 

da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião 

Ordinária), 2012) 

Ainda referente ao tema Direito Autoral, colocam que uma grande queixa da 

classe profissional está no reconhecimento da coautoria. Muitos arquitetos e 

urbanistas colaboram em equipes de projetos realizados em escritórios, em 

empresas ou para a participação nos concursos e sua atuação não é citada.  

Quanto ao tema que envolve o plágio, os conselheiros encontram dificuldades na 

própria definição do que deve ser considerado um plágio num projeto de 

arquitetura e urbanismo. Portanto, acreditavam ser difícil formatar uma exigência a 

respeito do assunto e transformá-la em regra. O fato de ainda não existir uma 
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definição criminal para o que seria considerado plágio no âmbito da arquitetura e 

urbanismo dificultava a aplicação da regra. 

Existe a definição de plágio na música, na escrita também, mas na 

arquitetura ela não existe. Aí você já estaria estabelecendo alguns 

critérios de definição do plágio. Só que isto ainda não está definido 

[na arquitetura]. [...] Realmente temos um problema, mas na atual 

situação não temos como resolve-lo. [...] Não adianta o CAU/BR 

elaborar uma resolução que não tenha um apoio legal. 

(Conselheiro Napoleão Ferreira, 4º Seminário da Comissão de 

Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012)  

Finalmente, referente ao tema do acobertamento, a principal discussão envolvia as 

providências a ser tomadas para que o Código contribua com o definitivo 

impedimento da prática. 

Parece óbvio que dentro de um universo dedicado ao decoro ético, 

uma posição firme e não negociável é imperativa. Não obstante, 

no estado atual das coisas, poderíamos até gerar uma barreira 

para a finalização dos processos. [...] Na verdade, a Lei nº 5.194 

[CONFEA/CREA], num primeiro momento, não quis tratar essas 

infrações como ético-disciplinares. Com o tempo, a sociedade se 

convenceu de que aquelas faltas, quando cometidas por 

profissionais, também eram ético-profissionais. [...] Nos dias de 

hoje, nós não temos dúvida que o acobertamento é uma falta 

ético-disciplinar. (Conselheiro Luis Fisberg, CED. 2° Seminário da 

Comissão de Ética e Disciplina. Recife: CAU/BR, 2012. 9 arquivos 

áudio formato MP3 - 609,83 Mb) 
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Os conselheiros preocuparam-se com o fato de que os escritórios internacionais 

fixados no Brasil têm utilizado esse recurso. Procedem por meio de uma parceria 

com um escritório local, encarregado da "comercialização" do projeto. 

Efetivamente a chamada “comercialização” é a prática do acobertamento. 

Importante ressaltar que muitos profissionais estrangeiros não possuem registro 

no CAU/BR, portanto não podem ser os responsáveis pelos projetos citado em 

frequentes propagandas imobiliárias.  

Com relação ao Direito Autoral, o texto final do Código estabelece como regas: 

3.2.9. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 

assumir a autoria de trabalho que não tenha realizado, bem como 

de representar ou ser representado por outrem de modo falso ou 

enganoso. 

5.2.1. REGRA: O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática de 

plágio e de qualquer apropriação parcial ou integral de 

propriedade intelectual de outrem. 

5.2.10. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido 

de associar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou 

empresas executoras de serviços profissionais sem a sua real 

participação nos serviços por elas prestados. 

5.2.12. REGRA: O arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar, 

em cada projeto, obra ou serviço de que seja o autor, as situações 

de coautoria e outras participações, relativamente ao conjunto ou à 

parte do trabalho em realização ou realizado. 
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5.2.14. REGRA: O arquiteto e urbanista encarregado da direção, 

fiscalização ou assistência técnica à execução de obra projetada 

por outro colega deve declarar-se impedido de fazer e de permitir 

que se façam modificações nas dimensões, configurações e 

especificações e outras características, sem a prévia concordância 

do autor. 

5.2.15. REGRA: O arquiteto e urbanista deve rejeitar qualquer 

serviço associado à prática de reprodução ou cópia de projetos de 

Arquitetura e Urbanismo de outrem, devendo contribuir para evitar 

práticas ofensivas aos direitos dos autores e das obras intelectuais. 

E como recomendação: 

5.3.1. RECOMENDAÇÃO: O arquiteto e urbanista deve defender e 

divulgar a legislação referente ao Direito Autoral em suas 

atividades profissionais e setores de atuação. 

Para sanar as lacunas apontadas pela Lei Federal nº 9610 com o objetivo de 

facilitar os processos de julgamento, meses após a homologação da Resolução nº 

52 que aprova o Código, foi homologada a Resolução nº 67 voltada a disciplinar as 

questões de registro de obras intelectuais, divulgação do autor em placas e peças 

publicitárias e proteção contra o plágio no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

A Resolução estabelece dois tipos de Direitos Autorais. O direito patrimonial e o 

moral. Os direitos patrimoniais são os direitos de utilizar, fruir e dispor da obra 

intelectual, enquanto os direitos morais se referem a direitos relativos à 

paternidade da obra intelectual, os quais são inalienáveis e perpétuos. Também 

ficou definido na Resolução que toda peça de publicidade, placa ou meio de 
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comunicação produzidos por arquiteto ou por outra pessoa física ou jurídica, seja 

da área de Arquitetura e Urbanismo ou não, que utilizarem um projeto ou obra 

deve especificar o nome do autor original, protegendo seus direitos morais. 

Quanto ao plágio em Arquitetura e Urbanismo, a Resolução nº 67 define que 

dentre os atributos; partido topológico e estrutural, distribuição funcional, e forma 

volumétrica ou espacial, interna ou externa; a reprodução de pelo menos dois 

desses atributos é caracterizada como plágio.  
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2.3  A INCOMPATIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

O tema acerca da incompatibilidade de função envolve principalmente o exercício 

da função pública. Trata-se do conflito que resulta quando um arquiteto e 

urbanista na ocupação de um cargo público nos órgãos de análise e aprovação 

de projetos, continuar exercendo a atividade no âmbito privado. 

Mais precisamente a questão está relacionada a arquitetos e urbanistas que 

trabalham em órgãos das prefeituras e seguem exercitando também a atividade 

de projeto. Pelo fato de possuírem um acordo de exclusividade com o órgão, 

teoricamente eles não poderiam atuar paralelamente como profissionais, 

exercendo a atividade de projeto e execução de obra.  Quando ficam 

encarregados da aprovação de projetos, dispõem do conhecimento dos trâmites 

de todos os projetos que estão em processo de aprovação. Tal fato, além de violar 

a legislação, gera um constrangimento entre os colegas quando eles se deparam 

com situações de concorrência com o colega servidor público.  

O problema da falta de compatibilidade das atividades gera um 

claro conflito de interesses. Como atuar publicamente e aprovar 

projetos de sua própria autoria? (Conselheiro Luis Afonso, 4º 

Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª 

Reunião Ordinária), 2012) 

Durante as reuniões e seminários havia ainda muitas dúvidas por parte dos 

conselheiros sobre os limites legais da funcionalidade pública. Alguns 

conselheiros questionavam esse procedimento nos cargos que não exigiam a 

dedicação exclusiva. A Comissão esclareceu que, tais funcionários podem ter 

funções públicas diferenciadas, mas não como arquitetos e urbanistas. Se tal 
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profissional apresenta vínculo empregatício como funcionário, ele dispõe de fé 

pública, mas também a obrigação de seguir o código de comportamento próprio 

da profissão.  

Muitos conselheiros se preocupavam com tal exigência, pois havia o caso, 

dependendo da cidade, na qual a prefeitura é dividida em superintendências. 

Nesse caso, não acreditavam haver impedimento quando o arquiteto executa 

projetos em outra superintendência e não naquela na qual atua como funcionário 

público na análise de projetos, apesar de pertencerem ao mesmo município. 

Opõem-se a tal exigência, pois acreditam não impedir a atividade de elaboração 

de projetos na cidade. Salientam que existem pequenos municípios, com escasso 

número de profissionais atuando na área de arquitetura e urbanismo e que tal 

exigência inviabiliza a própria prática da profissão. Acham que a análise de projeto 

irá ser uma penalidade para esse arquiteto. Entendem que arquiteto nenhum irá 

querer fazer análise de projeto, e com isso teremos outros profissionais 

trabalhando nessa área sem o conhecimento de que o arquiteto dispõe.139  

A Comissão procura esclarecer aos conselheiros que independentemente do 

salário que o indivíduo recebe ou do expediente no qual ele atua, se ele influencia 

em decisões em concessões de autorização de projetos, é claro que ele não pode 

projetar na mesma região na qual tem autoridade. Sob o risco da influência 

cruzada, tal prática não pode ser aceita ou permitida. O arquiteto tem outras 

atividades que pode exercer que não sejam aquelas que entram em conflito com 

seu cargo público. A Comissão acredita que esse é um problema muito grave que 

precisa ser resolvido no âmbito da ética e disciplina. Não se pode imaginar a 

                                                             

139 21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto, 2013 
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possibilidade de um colega simultaneamente aprovar e submeter o seu próprio 

trabalho para aprovação no local de sua jurisdição. Precisa ser disciplinado. É uma 

questão de ética e de disciplina140.   

Preocupam-me as apreensões a respeito de sermos enquadrados 

ou não no código de ética. É preciso que se tenha a consciência 

do que é certo, Do que é correto. Independentemente das 

consequências pessoais. Não podemos fazer um código 

corporativista que atenda aos interesses e acomodações dos 

indivíduos que compõem a nossa classe. Se agirmos assim, o 

código deixa de ser um código de ética do interesse da sociedade 

e passa a ser apenas uma estrutura corporativa. Uma regra de 

funcionamento corporativo. Ele não está sendo elaborado para 

isso. Esta não é a finalidade deste conselho, atender as demandas 

da corporação dos arquitetos. Isso precisa estar muito claro em 

relação ao que significa este código. Por outro lado, o código não 

pode ser uma regra de instrução trabalhista de tal maneira que 

estabeleça uma imposição que não corresponda ao âmbito da 

legalidade do exercício da profissão. Não podemos estabelecer 

uma regra acima do direito do trabalho, do direito à atividade 

profissional. (Conselheiro Napoleão Ferreira, 21ª Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto, 2013) 

A atividade de aprovação de projetos, nos órgãos públicos municipais, deve ser 

executada por profissional arquiteto e urbanista devidamente habilitado e 

registrado no CAU/BR. Assim, é vedado ao profissional, no exercício de tais 

atividades, analisar e aprovar projetos ou fiscalizar obras de sua própria autoria. 

                                                             

140 Ibid 
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Tal exigência pode ser verificada tanto na Lei de Improbidade Administrativa, 

como no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O impedimento também se 

aplica ao caso do servidor público, lotado no mesmo órgão, mas sem 

responsabilidade direta pela análise e aprovação, por considerar existir a 

possibilidade de influenciar ou constranger colegas que exercem tal função. Mas, 

não apresenta impedimento, caso não for contratado pelo regime de dedicação 

exclusiva, a apresentação de projetos de sua autoria em órgão municipais que 

não estejam lotados ou incumbidos da análise e aprovação de tais projetos, 

exceto quando caracterizar-se "tráfico de função pública"141. 

Assim a regra expressas no texto do Código que se ocupam de tal exigência são: 

4.2.7. REGRA: O arquiteto e urbanista deve evitar assumir 

simultaneamente diferentes responsabilidades técnicas, que sejam 

incompatíveis quanto a sua extensão, conteúdos, distâncias e 

jornadas de trabalho sobrepostas. 

5.2.5. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 

realizar trabalhos de avaliação crítica, perícia, análise, julgamento, 

mediação ou aprovação de projetos ou trabalhos do qual seja 

autor ou de cuja equipe realizadora faça parte. 

 

 

                                                             

141 Por “tráfico da função pública” podemos entender qualquer solicitação, recebimento ou aceitação de 
vantagem indevida para a prática ou omissão de ato inerente à função.  

https://jus.com.br/tudo/improbidade-administrativa
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2.4 O CONFLITO DE INTERESSES, INCOMPATIBILIDADE, REMUNERAÇÃO 

ILÍCITA, RESERVA TÉCNICA OU COMISSÃO  

O tópico aborda talvez o tema mais delicado e controverso que a classe 

profissional tem enfrentado nos últimos vinte anos. O tema comissão ilícita é 

amplamente discutido em todos os países do mundo. Na atividade da arquitetura 

e urbanismo surgem diversas oportunidades que podem levar à configuração 

dessa prática.  

O termo Reserva Técnica é o nome pelo qual ficou conhecida a comissão 

financeira paga por fornecedores de produtos e lojistas pela indicação junto aos 

clientes da área da construção.142 O arquiteto encarregado de um projeto ou obra 

cede a preferência por certos fornecedores de materiais ou serviços que em troca 

concedem uma participação financeira no montante da compra. Uma 

participação nos lucros gerados pela venda ou execução do serviço. Essa prática 

cresceu muito nos últimos anos e em alguns lugares tornou-se comum, e até em 

algumas ocasiões, substituindo a remuneração pelo serviço prestado pelo 

arquiteto e urbanista.  

Até meados do século XX, a grande maioria dos profissionais jamais admitiria 

receber uma comissão vinculada a uma especificação de material. Atualmente 

nos deparamos com uma grande parcela da classe profissional que a reconhece 

como uma prática normal e intrínseca à atividade do arquiteto e urbanista. Vêem a 

Reserva Técnica como uma forma de compensar a baixa remuneração do 

arquiteto, frente aos honorários insuficientes e à sua real participação nas vendas. 

                                                             

142 CAU/BR. Arquitetos Pela Ética: Reserva Técnica. Brasília, p. 1-32. 2015. Arquivo eletrônico em ppt 3,7 Mb. 
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Apesar de a prática percorrer por toda atividade profissional do arquiteto e 

urbanista ela se apresenta com mais incidência no ramo da Arquitetura de 

Interiores. Talvez seja nessa atividade que está a origem da prática da RT, pois se 

assemelha a forma de remuneração do decorador.  Alguns profissionais deixam 

de cobrar pelo serviço de elaboração do projeto, para receber como remuneração 

a Reserva Técnica vinda dos fornecedores causando uma distorção na hierarquia 

do contrato entre cliente, arquiteto e fornecedor. 

Outro tipo de profissional que se torna suscetível a prática do recebimento da 

Reserva Técnica é o arquiteto recém-formado. Os baixos salários fornecidos pelos 

escritórios de arquitetura e a desinformação sobre o valor de seu trabalho rezado 

pela falta de uma tabela de honorários que balizasse a atividade profissional, 

levava o recém-formado a aderir ao recurso do recebimento da Reserva Técnica. 

Assim, reduziam ao mínimo o valor de seu serviço de modo a tornar-se 

competitivo entre os profissionais mais experientes dentro do mercado de trabalho 

contando com a futura Reserva Técnica para sanar os seus prejuízos financeiros.  

Havia também um procedimento estabelecido por certos fornecedores com o 

objetivo de captar parceiros arquitetos que compreendia de um sistema de 

recompensas que premiava o arquiteto que mais especificasse e vendesse o 

material. Ou seja, era premiado com viagens, veículos, e outros prêmios àquele 

profissional que gerava o maior lucro para o fornecedor especificando e vendendo 

o seu material. 

Assim, pelos motivos colocados acima, os profissionais entendiam que de fato 

dever-se-ia receber a Reserva Técnica, pelo fato de efetivamente participar e 

contribuir na venda de determinado produto, de determinado fornecedor. 
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Nós não cobramos projeto, nós não cobramos a visita aos nossos 

clientes. Saímos com os clientes, toda semana. Passamos quatro 

horas com o cliente e não cobramos. Ele nos busca em casa ou no 

escritório, para nos levar até a loja. O cliente deveria pagar a nossa 

hora técnica. A renda deveria ser gerada daí e não da chamada 

Reserva Técnica. Não cobramos salário, não cobramos projeto. 

Nossa remuneração é ruim. O projeto é mal pago e a 

especificação é mal paga, isso porque vamos receber depois [por 

meio do fornecedor]. (Conselheira Maria Eliana Jubé CED. 3° 

Seminário da Comissão do Código de Ética e Disciplina (8ª 

Reunião Ordinária do CED-CAU/BR). Curitiba: CAU/BR, 2012. 4 

arquivos de áudio formato WAVE). 

 

A maioria dos conselheiros apesar de não concordar com a prática acreditou que 

encontrariam uma grande dificuldade em reverter o quadro vigente, pois grande 

parte da classe profissional de seus estados se beneficiava da Reserva Técnica.  

Nas reuniões e seminários que envolveram a elaboração do Código alguns 

conselheiros indicaram o pensamento de que se o cliente tivesse conhecimento e 

acordasse com o fato de que seu arquiteto contratado recebesse a Reserva 

Técnica de seus fornecedores, não representaria uma falta ética. Também foi 

colocada a possibilidade, por meio da Reserva Técnica, do cliente receber uma 

redução no valor da compra. Achavam que a questão poderia ser resolvida se o 
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procedimento estivesse rezado claramente dentro do acordo das partes, ou seja, 

no contrato143.  

Dentro dessa linha de pensamento, alguns conselheiros receberam, por parte de 

seus estados, uma pressão muito grande para diligenciar a retirada da cláusula 

que falava sobre a chamada “comissão” ou Reserva Técnica.  

Mas quanto à possibilidade de retirar a exigência do Código, a Comissão apontou 

que na Lei 12.378, regulamentadora do exercício da profissão, tal exigência já 

estaria contemplada. Em seu artigo 18 estabelece que, “Constituem infrações 

disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina: VI - 

locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, à custa de cliente, diretamente ou 

por intermédio de terceiros”. Portanto não poderiam faltar com a exigência no 

Código.  

Uma especificação que é feita mediante uma remuneração não dá 

a garantia de ser a mais adequada ou que o pensamento do 

arquiteto foi liberal. Então num processo judicial por efeito dos 

direitos do consumidor, por exemplo, alguém pode argumentar 

que este arquiteto agiu de má fé. No exemplo de especificar um 

piso escorregadio no qual o cliente caiu. Então ele colocou este 

piso porque julgou o melhor. Se for comprovado no processo que 

ele colocou aquele piso porque recebeu uma remuneração do 

fabricante, então não fez aquilo de boa fé e já está praticamente 

condenado num processo como esse. Então, isso tanto 

compromete a qualidade da arquitetura como vai aviltando a 

                                                             

143 CED. 3º Seminário Curitiba Comissão de Ética e Disciplina (8ª Reunião Ordinária CED-CAU/BR). Curitiba: 
CAU/BR, 2012. 4 arquivos áudio formato MP3. 
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remuneração dos preços de projeto.  Não há nenhuma forma lícita 

de se receber uma remuneração indireta de um serviço. 

(Conselheiro Napoleão Ferreira, 4º Seminário da Comissão de 

Ética e Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012) 

Assim, muitas contribuições referentes à elaboração do texto do Código recebidas 

dos conselhos estaduais solicitavam que a Comissão suprimisse a regra no 

documento. A Comissão acrescenta que mesmo que esteja acordado com o 

cliente em contrato, o recebimento da Reserva Técnica é ilícito, configurando uma 

incompatibilidade no contrato com o cliente, pois o profissional está recebendo 

duas vezes por um mesmo serviço. A comissão reforça que na regra deve ficar 

claro que a “comissão” ou Reserva Técnica não é possível ou aceitável, mesmo 

com a aprovação explícita do cliente144.  

Nós estamos aqui submissos, estamos a reboque do pior dos 

temas aqui registrados, a tal da “comissão” sobre vendas de 

material. Os valores negativos desse procedimento na nossa 

profissão, que se exacerbaram nos últimos tempos têm dominado 

a profissão de tal maneira que nós, numa entidade nascente, 

numa instituição nascente, que quer ser criativa robusta e futurista, 

estamos atrelados e aceitando este conceito no sentido de 

legalizá-lo, estamos na realidade, cavando a cova da nossa própria 

instituição. [...] Eu lutei por 52 anos pela criação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, mas não posso aceitar que ele venha se 

alicerçar, nos seus primeiros documentos legais, na admissão da 

existência de um conceito corruptor, persuasivo e sedutor, em 

                                                             

144 CED. 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 
arquivos áudio formato MP3. 
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função daquilo que há de pior para a auto-estima do profissional. 

[...] Temos que dizer que não é um contrato excelentemente 

assessorado por advogados que vai salvar a nossa profissão. É a 

discussão daquilo que orienta conceitualmente a profissão. [...] Eu 

não vou fazer nenhum pacto com esses conceitos corruptores ou 

admitir a existência da “comissão”. (Conselheiro Miguel Pereira, 

CED. 3° Seminário da Comissão do Código de Ética e Disciplina 

(8ª Reunião Ordinária do CED-CAU/BR). Curitiba: CAU/BR, 2012. 4 

arquivos de áudio formato WAVE) 

Mas também existia parte da classe profissional que apoiava a decisão da 

Comissão de Ética e Disciplina e se declara contra a prática do recebimento da 

Reserva Técnica por entenderem que ela desclassifica o trabalho do arquiteto, 

contribuindo para a redução do valor real do projeto. Também é lamentado pela 

classe profissional o fato de ter que se depender do fornecedor para que o seu 

trabalho seja remunerado.  

Um dos debates dos quais eu tenho participado desde o ano 2000 

é sobre esse assunto. No caso de uma obra pública, como é que 

você vai cobrar reserva técnica? [...] A questão não é a relação 

entre o arquiteto e o cliente. É entre o arquiteto e a profissão. 

Mesmo que o cliente saiba que está sendo cobrado (RT), ele está 

fazendo mal à profissão. É um dano irreparável. (Presidente 

Haroldo Pinheiro, CED. Súmula da 17ª Reunião Ordinária do CED-

CAU/BR. Brasília: CAU/BR. 2013. p. 1-2. 20 de Junho) 

 

Assim, o texto do Código que envolve a proibição do recebimento da “comissão” 

ou Reserva Técnica manteve-se: 
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3.2.16. REGRA: O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, 

sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, 

comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de 

qualquer natureza: – seja na forma de consultoria, produto, 

mercadoria ou mão de obra – oferecidos pelos fornecedores de 

insumos de seus contratantes, conforme o que determina o inciso 

VI do art. 18 da Lei n° 12.378, de 2010. 

3.2.18. REGRA: O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber 

honorários, pagamentos, ou vantagens de duas partes de um 

mesmo contrato vigente. 

Durante o ano de 2015 o CAU/BR iniciou uma campanha contra a Reserva 

Técnica. A campanha compunha três etapas. A primeira etapa foi destinada aos 

arquitetos, exclusivamente aos estudantes de arquitetura, com o intuito de 

esclarecer ao aluno o significado do que é, e o que não é Reserva Técnica. Num 

segundo momento, depois de um exame do resultado da primeira etapa, seria 

realizada uma campanha junto aos fornecedores, as indústrias e as lojas de 

material de construção, divulgando os efeitos nocivos da Reserva Técnica para 

toda a indústria da construção145. A terceira etapa buscaria alertar a sociedade 

quanto ao problema, apresentando as soluções conquistadas nas etapas 

anteriores146. 

                                                             

145 CAU/SP. Ata da 7ª Sessão Plenária Ordinária de 2015 – CAU/SP. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo, 16 Julho 2015. Disponivel em: <http://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/011.2016-ATA-
7a-Reuniao-Plenaria-Ordinaria-28.07.2016-APROVADA.pdf>. Acesso em: 21 Novembro 2017. 
146 CAU/MG. Ata da Sessão Plenária nº 42/2015. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, 26 
Junho 2015. Disponivel em: <http://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Ata.42.pdf>. Acesso em: 2017 
Novembro 07. 
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O CAU/BR recebeu uma forte reação de parte da classe profissional contra a 

campanha. Alguns acreditaram que a campanha estava equivocada e que as 

peças publicitárias continham imagens fortes que denegriam a reputação da 

profissão. Em vários estados os CAU receberam manifestações por cartas, e-mails 

e abaixo assinados da classe profissional. Houve até uma tentativa de processo 

judicial contra o Conselho por parte de um grupo de arquitetos, reivindicando que 

a campanha da Reserva Técnica estaria “ofendendo o direito e a honra dos 

autores, defendendo que a publicidade criada, estampada pelos demandados, 

põe por terra todo o trabalho profissional dos autores desde o início de suas 

carreiras” 147. 

Havia o fato também de que muitos escritórios sobreviviam ainda dessa prática, 

pois muitos arquitetos eram quase que obrigados a abrir mão de seus honorários 

referente à elaboração de projeto, a fim de se manterem competitivos no mercado 

de trabalho. Ainda ocorria o fato de que os profissionais que se colocavam contra 

a Reserva Técnica estariam sendo excluídos do mercado de trabalho. Com isso, 

alguns grupos de profissionais buscavam soluções no sentido de regularizar a 

Reserva Técnica de alguma forma148. 

Assim, num informe aos CAU/UF, mediante a defesa da campanha a qual foi 

vítima de intenção de processo judicial por parte do grupo profissional, o CAU/BR 

esclareceu: 

                                                             

147 CAU/SP. Ata da 11ª Sessão Plenária Ordinária de 2016 – CAU/SP. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo, 24 Novembro 2016. Disponivel em: <http://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/016.2016-
ATA-11a-Reuniao-Plenaria-Ordinaria-24.11.2016-APROVADA.pdf>. Acesso em: 22 Novembro 2017. 
148 CAU/MG. ATA DA 66ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 
Gerais, 20 Julho 2017. Disponivel em: <http://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/ATA.66.pdf>. 
Acesso em: 08 Novembro 2017. 
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Não há ilicitude na indicação em si de fornecedor lojista, ao cliente 

por parte do arquiteto e tal indicação insere-se nas atividades de 

orientação técnica. O profissional pode, a pedido do cliente, sugerir 

fornecedores. O que é ilícito é receber comissão específica de 

qualquer natureza pela indicação de cliente como ocorre na 

Reserva Técnica. O recebimento de comissão em si também não é 

ilícito, mas a ilicitude surge quando o recebimento da comissão se 

dá à custa do cliente. A ilicitude do recebimento de comissão 

Reserva Técnica, está revelada em duas circunstâncias, primeiro 

ao indicar lojista, em contrapartida de comissão, o arquiteto age 

em conflito de interesses, conflito entre o interesse de seu cliente 

que é encontrar o melhor preço dos produtos e o interesse do 

arquiteto que é obter receita da comissão. Muitas vezes o cliente 

quer ter ciência acerca do vínculo remuneratório entre arquiteto e 

fornecedor. Segundo, porque é efetivamente, o cliente perde poder 

de barganha na aquisição de produtos, haja vista que o fornecedor 

terá que pagar comissão a seu arquiteto, ficando o fornecedor com 

margem bem menor de desconto para o cliente. E é neste ponto 

que também não se vislumbra incorreção na publicidade atacada 

pelos autores. (CAU/SP. Ata da 11ª Sessão Plenária Ordinária de 

2016 – CAU/SP. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 

Paulo, 24 Novembro 2016. Disponivel em: 

<http://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/016.2016-

ATA-11a-Reuniao-Plenaria-Ordinaria-24.11.2016-APROVADA.pdf>. 

Acesso em: 22 Novembro 2017) 

Ainda em 2017, a questão da Reserva Técnica aparece como a maior geradora de 

polêmicas e discussões entre os integrantes da classe profissional e esta grande 
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dificuldade de entendimento é um dos maiores impedimentos para o 

estabelecimento de um comportamento uniforme da classe.  
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2.5 CONTRATOS, HONORÁRIOS E SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL 

Outro assunto que desprendeu muita atenção nas reuniões e seminários voltados 

a elaboração do Código, foi quanto à necessidade de realização de um contrato 

escrito para sustentar uma relação de trabalho. 

Na maioria dos países o contrato de trabalho ou serviços é considerado um 

instrumento extremamente relevante e imprescindível para o exercício profissional 

e presentes nas maiorias dos códigos de ética. Mas, no Brasil, a firmação do 

contrato escrito de trabalho ainda não é uma prática amplamente estabelecida. 

O principal questionamento se referia à necessidade de o contrato representar 

uma obrigação a ser inserida em um código de ética. Achavam que a falta do 

documento do contrato de serviços entre contratante e contratado não deveria ser 

considerada uma falta ética. 

Mas a maioria dos conselheiros considerou que a execução de um contrato 

representa uma responsabilidade social que pressupõe um compromisso ligado a 

ética na profissão149. Lembraram que o não cumprimento do contrato acarretava 

um dos principais problemas relatados nas denúncias feitas aos conselhos 

profissionais. Tais problemas envolviam contratos mal feitos, às vezes com um 

mau entendimento das disposições do contrato entre as partes como, 

informações alteradas ou distorcidas, e também problemas de direitos autorais150. 

Consideraram que no Brasil, a classe dos arquitetos e urbanista não conservava o 

                                                             

149 CED. 16ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR, 2013. 3 arquivos 
em ÁUDIO formato MP3. 
 
150 CED. 3º Seminário Curitiba Comissão de Ética e Disciplina (8ª Reunião Ordinária CED-CAU/BR). Curitiba: 
CAU/BR, 2012. 4 arquivos áudio formato MP3. 
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costume de elaboração dos documentos de contrato. Com isso, salientaram como 

ação fundamental, o conselho valorizar a prática da utilização do documento de 

um contrato apropriado para a prestação dos serviços do arquiteto e urbanista.  

Se tivermos um contrato bem feito, ou melhor, se tivermos também 

um destrato, em outras palavras, se toda vez que um arquiteto, no 

ato de cancelamento de um contrato, assinasse um destrato, 

provavelmente teríamos a metade dos problemas éticos 

resolvidos. Porque muitas vezes isso acontece. (Conselheiro Paulo 

Saad, 4º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina CED-

CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012) 

Com isso, a maioria dos conselheiros considerou que apesar de a justiça comum 

não exigir um contrato escrito, o Código deveria exigir do profissional a elaboração 

do documento a cada serviço prestado151.  

Isso é justamente em defesa da sociedade. O leigo não entende 

que determinadas expressões da nossa profissão podem ser 

manipuladas em prejuízo da sociedade. O que está escrito pelo 

menos está garantido. Isso facilitará inclusive a triagem de 

denúncias éticas. Posteriormente, se houver um contrato ou coisa 

assim, e sendo obrigação do arquiteto a execução de um contrato, 

a comprovação de uma falta pode ser mais clara e transparente. O 

leigo muitas vezes nem sabe se deveria fazer um contrato, pois só 

quer construir uma casinha. Ele não sabe se há a necessidade de 

um contrato só para isso. Ele, na verdade, ia contratar um 

desenhista! Na cabeça do leigo tudo pode acontecer assim. Então, 

                                                             

151 CED. 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 2 
arquivo em ÁUDIO formato MP3 
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o arquiteto deveria ter a obrigação de fazer um contrato por escrito. 

Isso deveria estar disponível inclusive no caso de uma demanda 

ética. (Presidente Haroldo Pinheiro, CED. 17ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 

2013. 2 arquivo em ÁUDIO formato MP3) 

Quanto ao salário mínimo profissional a discussão alcançou um consenso sem 

dificuldades, mas o entendimento de como era calculado e exigido sua 

obrigatoriedade, dominava a discussão. 

O salário mínimo profissional do arquiteto e urbanista é estabelecido pela Lei 

Federal 4950A/66 desde 22 de Abril de 1966. A lei estabelece para o arquiteto e 

urbanista, como salário básico para o profissional, 6 vezes o salário mínimo 

nacional para seis horas de trabalho, 7,25 salários mínimos para sete horas de 

trabalho e 8,5 salários mínimos para oito horas de trabalho. Porém, tal lei era 

pouco conhecida pela classe. Com o desconhecimento da existência da Lei 

4950A/66, os assalariados da arquitetura e urbanismo se submetiam a baixíssimos 

salários e a condições de contratações precárias.  

Também era conhecimento que a grande maioria dos escritórios de arquitetura e 

urbanismo não pagava o salário mínimo profissional ao arquiteto recém-formado. 

Consideraram esse fato relativamente comum como uma prática nociva para a 

profissão. Contratavam o recém-formado na categoria de estagiários. Assim, o 

próprio arquiteto acabava penalizando seu colega recém formado, sabendo que 

ele iria ter dificuldades de estabelecer um mercado próprio152. Com isso, era 

                                                             

152 CED. 2° Seminário da Comissão de Ética e Disciplina. Recife: CAU/BR, 2012. 9 arquivos áudio formato MP3 - 
609,83 Mb. 
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gerada uma mão de obra barata, porém com mais responsabilidades imediatas 

dentro do escritório.  

Alguns conselheiros supunham não ser atribuição do conselho, fiscalizar a 

aplicação do salário mínimo profissional153. Consideraram que se realizassem um 

trabalho de fiscalização do salário mínimo nas prefeituras e em seguida exigissem 

que respeitassem o acordo, ainda assim teriam um problema porque não podem 

atuar contra o município. Não podem advogar nos estados e nas cidades sem 

gerar um problema154.   

Contanto, a Lei Federal 4950A/66, não é aplicável ao funcionalismo público, 

portanto os arquitetos servidores públicos, somente serão beneficiados com o 

salário mínimo profissional na condição de existir uma legislação equivalente para 

administração pública155. A lei aplica-se somente aos profissionais empregados 

regidos pela CLT. 

Também naquele momento a Comissão discutia a necessidade de incluírem 

como uma exigência à classe profissional, cumprir os valores impostos na Tabela 

de Honorários publicada pelo CAU/BR. O conselho acreditava que a tabela 

balizava condições justas de contratação de projetos e serviços de arquitetura e 

urbanismo, estabelecendo critérios para o cálculo dos valores de remuneração e 

evitando também que ocorra o aviltamento do preço do projeto.   

                                                             

153 CAU/BR. Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 15. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbansimo do Brasil. 
2012. p. 1-10. 07 e 08 de Fevereiro. 
154 CAU/BR. 21ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR 08 e 09 de Agosto. Intérpretes: CAU/BR. [S.l.]: CAU/BR. 
2013. Arquivo em vídeo 1 DVD. 
155 CAU/SP. Manual do Arquiteto e Urbanista. 1ª Edição. ed. Brasília: CAU/BR, 2016. 
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Porém, tal exigência não era requerida por lei, portanto não poderiam caracterizá-

la como regra do código. Assim a exigência passou a ser uma recomendação de 

modo a incentivar o uso da Tabela de Honorários e também podendo ser exercida 

como agravante ou atenuante de uma sanção 

Quanto à exigência na elaboração do contrato entre profissionais e entre 

profissionais e clientes, o texto do Código manteve:  

3.2.4. REGRA: O arquiteto e urbanista deve discriminar, nas 

propostas para contratação de seus serviços profissionais, as 

informações e especificações necessárias sobre sua natureza e 

extensão, de maneira a informar corretamente os contratantes 

sobre o objeto do serviço, resguardando-os contra estimativas de 

honorários inadequadas. 

4.2.10. REGRA: O arquiteto e urbanista deve condicionar todo 

compromisso profissional à formulação e apresentação de 

proposta técnica que inclua com detalhe os produtos técnicos a 

serem produzidos, sua natureza e âmbito, as etapas e prazos, a 

remuneração proposta e sua forma de pagamento. A proposta 

deve ser objeto de contrato escrito entre o profissional e o seu 

contratante, o qual deve ter também em conta as demais 

disposições deste Código. 

Quanto ao valor da remuneração paga aos arquitetos e urbanista assalariados, o 

texto final do Código manteve: 

5.2.9. RECOMENDAÇÃO: O arquiteto e urbanista empregador deve 

cumprir o disposto na Lei n° 4.950-A, de 22 de abril de 1966, 
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conferindo a remuneração mínima prevista nessa Lei aos 

arquitetos e urbanistas empregados por ele. 

Como recomendação ao uso da Tabela de Honorários estipulada pelo CAU/BR, o 

texto final do Código manteve: 

4.3.1. RECOMENDAÇÃO: O arquiteto e urbanista deve apresentar 

propostas de custos de serviços de acordo com as tabelas 

indicativas de honorários aprovadas pelo CAU/BR, conforme o 

inciso XIV do art. 28 da Lei n° 12.378, de 2010. 
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2.6 A CRÍTICA NA ARQUITETURA E URBANISMO 

O impasse no tema ocorria devido a uma linha de pensamento que defendia que 

a crítica, em Arquitetura e Urbanismo, não poderia ser realizada por um 

profissional da área, pois este, por ser também arquiteto e urbanista, poderia estar 

com a imparcialidade comprometida. Alguns consideraram que a única maneira 

de regulamentar a crítica é que não seja realizada por um colega. Assim, evitariam 

a crítica depreciativa e mal intencionada156. 

Porém, a Comissão ponderou que para esta questão existiam os dois lados. 

Quanto à defesa acreditaram que a crítica para ter credibilidade precisa de 

isenção.  Precisa ser desinteressada. Por outro lado, um crítico profissional, por 

mais que faça uma boa crítica e que esta seja bem fundamentada, pode ainda ser 

descredenciado.  

É preciso definir o que é crítica no corpo do código. Pensamento 

crítico é aquele que ajuda o conhecimento a crescer. O 

conhecimento que cresce é aquele que não se repete, avança. 

Você pode comparar o passado, o presente e o futuro próximo.  E é 

preciso que se definam os limites além dos quais surge o insulto, o 

desrespeito pelo interlocutor, á partir de onde se criaria uma 

referência para punição. (Conselheiro Miguel Pereira, CED. 13ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED 

CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 arquivos áudio formato MP3) 

 

                                                             

156 CED. 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 4 
arquivos áudio formato MP3. 
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Com isso, é levantado também o exemplo do docente que ao proibi-lo da 

atividade crítica fica impedido de ensinar aos seus alunos. 

Também se for escrito um artigo analisando uma obra, como 

ficaria? Não se poderia criticar? Não se poderia ministrar uma aula 

crítica sobre uma obra? (Conselheiro Paulo Saad, CED. 17ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina CED-

CAU/BR. Brasília: CAU/BR, 2013. 2 arquivo em ÁUDIO formato MP3) 

Com isso, o texto final do Código que se refere à crítica intelectual da arquitetura e 

urbanismo manteve-se: 

5.2.11. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido 

de exercer a atividade de crítica da Arquitetura e Urbanismo a fim 

de obter vantagens concorrenciais sobre os colegas. 

E como Recomendação ao exercício da crítica o texto do Código manteve: 

5.3.2. RECOMENDAÇÃO: O arquiteto e urbanista deve promover e 

apoiar a crítica intelectual fundamentada da Arquitetura e 

Urbanismo, como prática necessária ao desenvolvimento da 

profissão. 

No próximo capítulo a tese se ocupará em demonstrar o levantamento das 

infrações ocorridas ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR que se 

apresentaram recorrentes na região sudeste durante o período do início do ano 

2014, até o final de 2017.  
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CAPÍTULO 3:  

LEVANTAMENTO DAS INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA 

E DISCIPLINA DO CAU/BR CITADOS NOS PROCESSOS 

ÉTICO DISCIPLINARES DA REGIÃO SUDESTE DURANTE 

OS ANOS 2014 A 2017 

 

 

O tom deste código todo não foi buscar foco nas sanções. É um 

código de ética. É preciso lembrar que todos os códigos que foram 

lidos, na maior parte não existem preocupações com sanções. É 

um código de ética para entrar na intimidade da cabeça de cada 

um. Para entrar na intimidade da consciência de cada um. Esse foi 

o principal objetivo. Depois sim, aí vamos pensar nas sanções. 

(João Honório de Mello Filho, 4º Seminário da Comissão de Ética e 

Disciplina CED-CAU/BR (10ª Reunião Ordinária), 2012) 
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Baseado em considerações realizadas em estudos anteriores157, alcançamos 

questões importantes que geravam dificuldades e conflitos historicamente 

estabelecidos no cotidiano da prática profissional do arquiteto e urbanista no 

Brasil. 

Uma dessas questões se refere ao meio de divulgação das sanções impostas ao 

Código de Ética e Disciplina do Sistema CONFEA/CREA. Recorrendo a uma 

análise comparativa foi realizado o levantamento das principais violações 

ocorridas às regras dos Códigos de Ética e Conduta vigente para a profissão no 

Reino Unido e nos Estados Unidos, e em seguida comparado com os dados 

obtidos no Brasil. 

Quanto ao Reino Unido, as violações frequentes ao Achitects Code do ARB foram 

levantadas analisando a tabela 1 do Professional Conduct Committee: Decisions 

and Penalties158, disponível no site do órgão, na qual foram publicados casos de 21 

julho de 2006, até 7 junho de 2011. 

Das decisões levantadas notou-se a prevalência de violações, em primeiro lugar 

nas questões de contrato; em segundo lugar, referente ao comportamento 

mediante uma acusação; em terceiro, a prática sem o seguro profissional 

obrigatório e em seguida a negligência profissional. 

As regras que se referem às questões de contratos são expostas da seguinte 

forma: 

                                                             

157 PEREZ, A. L. D. C. A Ética do Arquiteto e Urbanista: Um Estudo Deontológico. Dissertação de Mestrado. São 
Paulo: FAU/USP, 2012. 
158ARB. Professional Conduct Committee Decisions: Savage. ARB, 2009. Disponivel em: 
<http://www.arb.org.uk/professional_standards/regulating_architects/pcc_decisions/savage.php>. Acesso em: 23 
Outubro 2011 
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Norma 11: Os Arquitetos devem organizar e administrar seu 

trabalho profissional de forma responsável e levando em 

consideração os interesses de seus clientes. (tradução nossa, 

(ARB, 2009)). 

Norma 11.1: Os Arquitetos não devem realizar um trabalho 

profissional, salvo quando os termos do contrato forem registrados 

por escrito e abrangendo os seguintes itens: - plano de trabalho; - 

remuneração ou método de cálculo de honorários; - atribuição de 

responsabilidades; - as limitações das responsabilidades; - 

disposições relativas à rescisão do contrato; - quaisquer 

disposições especiais para a resolução de litígios e informações ao 

cliente quanto à sujeição do Arquiteto às sanções disciplinares por 

parte de seu conselho de registro na ocorrência de uma denúncia 

de inaceitável conduta profissional ou séria incompetência 

profissional. (tradução nossa, (ARB, 2009)). 

Quanto ao comportamento mediante uma acusação o texto da regra estabelece: 

A Norma 12: Os Arquitetos devem conduzir as disputas e 

acusações referentes ao seu trabalho profissional, à sua prática e 

aos seus negócios prontamente e apropriadamente. 

Norma 12.4: As denúncias devem, em todos os estágios, ser 

tratadas cordialmente, com deferência e de acordo com o seguinte 

procedimento: - uma confirmação deve ser enviada em um prazo 

de dez dias úteis do recebimento da acusação, junto com uma 

resposta referente à questão levantada na carta inicial da 

acusação. Esta confirmação deve ser enviada dentro de 30 dias 

úteis após seu recebimento. (tradução nossa (ARB, 2009)). 
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O texto da regra referente ao seguro profissional estabelece: 

A Norma 8: Os Arquitetos não devem realizar trabalho profissional 

sem a cobertura de um seguro de indenização profissional 

adequado e apropriado ao serviço que está executando. 

Norma 8.3: Sem limitar as obrigações do Arquiteto em manter um 

seguro de indenização profissional adequado e apropriado para o 

trabalho que está realizando, o Arquiteto deve manter, em qualquer 

evento, uma cobertura mínima de acordo com as diretrizes do 

Conselho quanto ao seguro de indenização profissional, conforme 

publicada regularmente. (tradução nossa, ARB, 2009). 

E finalmente quanto à negligência profissional: 

A Norma 4: Os Arquitetos devem realizar o seu trabalho profissional 

com lealdade e integridade, levando em consideração as normas 

técnicas e profissionais relevantes aos serviços executados. 

Norma 4.1 Os arquitetos devem realizar seu trabalho com a devida 

competência, cuidado e diligência. (tradução nossa, ARB, 2009). 

Analisando as decisões apresentadas na pesquisa, notamos como são tratadas as 

infrações às regras de conduta e prática profissional nos países que adotam como 

sistema jurídico o Common Law. Os juízes aplicam as suas sentenças 

manifestando claramente as suas razões. Dependendo do juiz, as exposições são 

mais objetivas ou mais elaboradas. É importante para eles em todo processo de 

julgamento que os fatos e conclusões sejam expostos claramente, servindo como 

precedentes para casos futuros. 
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Nos Estados Unidos a pesquisa pôde encontrar como principais causas para as 

disputas e violações ao Rules of Conduct, documento publicado pelo NCARB, a 

atribuição inapropriada de crédito (questões referente ao direito autoral) e a 

apresentação imprecisa das qualificações profissionais. 

A pesquisa levantou as informações referentes às violações frequentes ao Rules of 

Conduct. do NCARB em uma monografia159 publicada pelo NCARB no ano de 2008 

denominada  Ethics and Professional Rules of Conduct: Distinction and 

Clarification.   

Quanto à atribuição de créditos (Direito Autoral) o texto do Rules of Conduct do 

NCARB esclarece: 

Regra 3.2 – Um arquiteto deve apresentar precisamente as suas 

qualificações, capacidades, experiências e a abrangência de suas 

responsabilidades em relação ao trabalho para o qual esteja 

reivindicando crédito perante um cliente em potencial, já existente 

ou empregador. (tradução nossa, NCARB, 2008-2009) 

O texto da regra referente à Apresentação Incorreta das Qualificações esclarece: 

Regra 1.3 -  Um arquiteto deve comprometer-se a executar os seus 

serviços profissionais apenas quando ele, juntamente com aqueles 

a quem se associar como consultores, são devidamente 

qualificados por meio do conhecimento, do treinamento e da 

experiência na  área técnica envolvida. (tradução da nossa, 

NCARB, 2008-2009). 

                                                             

159 NCARB. Ethics and Proessional Rules of Conduct: Distinction and Clarification. Ncarb, 2008. Disponível em: 
<http://www.ncarb.org/Publications/Mini-Monographs/~/media/Files/PDF/Mini-
Monographs/EthicsConductMM.ashx>. Acesso em: 07 Fevereiro 2012. 
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Ainda segundo a monografia publicada pelo NCARB, o Rules of Conduct, por meio 

de contínuas revisões e avaliações em seus documentos, buscam responder às 

constantes mudanças da prática profissional, investigando as alterações nos 

comportamentos sociais e acompanhando o avanço da tecnologia.  

Nos Estados Unidos acredita-se que a importância da ética não está 

necessariamente nos julgamentos ou execuções, mas sim na permanente 

discussão e redefinição das suas questões seguindo, assim, a tradição de seu 

sistema jurídico também baseado no Common Law, no qual os costumes da 

sociedade são prevalecentes.  Consideram ser essencial para todos os arquitetos 

licenciados pelo NCARB, entender as responsabilidades éticas e obrigações legais 

cruciais à boa prática. A cada nova situação, são apresentadas novas 

complexidades e conflitos que continuamente demandam a revisão de certos 

valores e o reexame dos padrões éticos que regem a profissão do arquiteto. 

Mas quando a pesquisa se voltou às violações ao Código de Ética, ligadas ao 

profissional Arquiteto e Urbanista no Brasil, não obteve sucesso. Pelo fato de o 

meio de divulgação das sanções impostas adotado pelo Sistema CREA/ CONFEA 

apresentar várias possibilidades de efetivação e publicação, junto com o fato de 

seus processos não serem de acesso público, tornava-se quase impossível o 

agrupamento das infrações a nível estadual e nacional.  

A efetivação e publicação das censuras públicas apresentavam várias opções. 

Poderiam ser por meio de edital afixado no quadro de avisos na sede do CREA 

regional onde o profissional estivava inscrito, divulgada em publicação do CREA, 

em jornal de circulação da jurisdição, no diário oficial do estado ou qualquer outro 

meio, tendo como variante a questão econômica. As decisões disciplinares 
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também eram anotadas nos assentamentos do profissional, mas eram de difícil 

acesso ao público.  

Numa publicação do CONFEA em 2007, chamado “Manual de Procedimentos para 

a Verificação e a Fiscalização do Exercício Profissional”, foi possível encontrar 

algum indício de duas violações ao Código de Ética e Disciplina recorrentes em 

meio à classe dos Arquitetos e Urbanistas, mas esta foi levantada pela 

Fiscalização do Exercício Profissional e não pelo levantamento das denúncias 

ético-disciplinares recebidas pelos conselhos regionais. 

Tal documento foi publicado visando auxiliar o fiscal na identificação das infrações 

e no seu enquadramento no dispositivo legal correspondente. Entre as ocorrências 

apresentadas, apenas duas ferem diretamente o Código de Conduta Profissional 

do Sistema CREA/ CONFEA e não são dirigidas diretamente a arquitetos e 

urbanistas. Conforme consta no documento são elas: 

Utilização de Plano ou Projeto Sem o Consentimento do Autor                                     

Descrição: profissional ou pessoa jurídica que utiliza plano ou 

projeto sem o consentimento expresso do autor. 

Infração: art. 17 da Lei nº 5.194, de 1966. 

Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. 

Observação: Ocorrendo denúncia contra profissional, deve ser 

instaurado processo de infração ao art. 10, inciso IV, do Código de 

Ética Profissional, adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de 

novembro de 2002 (intervir em trabalho de outro profissional, sem 

a devida autorização de seu titular, salvo no exercício legal), que 

sujeita os profissionais às penalidades estabelecidas no art. 72 da 

Lei nº 5.194, de 1966; e 



CAPÍTULO 3 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

145 

Modificação de Plano ou Projeto Sem o Consentimento do Autor 

Descrição: profissional ou pessoa jurídica que modifica plano ou 

projeto sem o consentimento expresso do autor. 

Infração: art. 18 da Lei nº 5.194, de 1966. 

Penalidade: alínea “a” do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966. 

Observação: ocorrendo denúncia contra profissional, deve ser 

instaurado processo de infração ao art. 10, inciso IV (intervir em 

trabalho de outro profissional, sem a devida autorização de seu 

titular, salvo no exercício legal), do Código de Ética Profissional, 

adotado pela Resolução nº 1.002, de 2002, que sujeita os 

profissionais às penalidades estabelecidas no art. 72 da Lei nº 

5.194, de 1966. (CONFEA, 2007) 

A falta de padronização da publicação da censura pública no Brasil prejudicava a 

avaliação de quais violações ao Código de Ética Profissional da Engenharia, da 

Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia eram 

recorrentes na prática da profissão. A ausência desse valioso instrumento impede 

a medição de sua eficácia, inviabilizando ressaltar quais infrações precisam de 

especial atenção, obtendo, com isso, um melhor entendimento do comportamento 

profissional e o impacto de sua atuação. Tal procedimento também possibilita a 

verificação de uma eventual revisão dos códigos tornando, assim, a conduta 

profissional cada vez mais compatível com as reais necessidades sociais160. 

A hipótese a ser confirmada pela tese, por meio do levantamento e da análise das 

decisões dos processos éticos deliberados nas plenárias dos CAU/UF, viabiliza a 

elaboração de importantes diagnósticos que auxiliam no entendimento do 

                                                             

160 PEREZ, 2012 
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comportamento do arquiteto e urbanista permitindo perceber quais as mudanças 

necessárias na atuação da prática para que essa alcance cada vez maior 

eficiência. 

Assim, a elaboração de um Código de Ética e Disciplina voltado somente aos 

profissionais da arquitetura e urbanismo certamente gerou mudanças na forma de 

atuação da classe profissional despertando discussões antes não abordadas no 

âmbito da profissão. O alinhamento das questões éticas levantadas pelo código, 

com a prática real do mercado de trabalho, garante a sua eficácia e auxilia o 

profissional no exercício da profissão e na solução dos conflitos inerentes à prática 

diária. Com o estudo dos processos ético-disciplinares e a forma com que eles 

foram conduzidos será possível criar um banco de dados que poderá contribuir 

efetivamente para a formação do ethos profissional.  O ethos profissional quando 

manifestado claramente favorece a formação de uma unidade de comportamento 

profissional e consequentemente reafirma a valorização da classe perante a 

sociedade.   

O último capítulo da tese demonstrará o levantamento e agrupamento das 

informações encontradas, referente às denúncias e infrações julgadas pelas 

Comissões de Ética dos CAU/UFs da região Sudeste, a partir de 2014 até o final de 

2017. Portanto, pelo rastreamento das denúncias ético-disciplinares recebidas 

pelos conselhos estaduais da região Sudeste a tese pretendeu analisar quais as 

infrações às regras do Código que se apresentaram recorrentes na atuação da 

classe profissional. As informações que encontramos a seguir foram coletadas, 

primeiramente por meio da pesquisa aos processos citados nas súmulas das atas 

das reuniões da Comissão de Ética e Disciplina dos conselhos dos estados dos 

Sudeste.  Em seguida foram organizadas as citações aos processos conforme o 
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surgimento nas atas das reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias 

disponíveis no site dos respectivos conselhos161. Por fim, foram levantados os 

documentos oficias das deliberações plenárias.  

É importante colocar que o rastreamento e levantamento dos processos foram 

realizados por meio de busca simples nos sites oficiais de seus respectivos 

conselhos estaduais. Não foi instrumento da pesquisa, obter informações sobre os 

processos ético disciplinares, por meio de entrevistas, documentos não publicados 

nos sites ou documentos que vinculavam o acesso mediante uma solicitação 

oficial. 

A regulação do processo de julgamento das denúncias ético-disciplinares 

recebidos pelos CAU/UF, foi primeiramente estabelecida na Resolução nº 34, 

aprovada em 6 de Setembro de 2012. 

A resolução dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados à 

faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei n° 12.378.  A 

resolução instrui a acerca da distribuição das denúncias, da admissibilidade da 

denúncia, dos procedimentos das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF, 

sobre os procedimentos no início e durante o processo, sobre o julgamento dos 

processos nas plenárias do CAU/UF, sobre a apresentação do recurso ao plenário 

do CAU/BR, sobre o processo de julgamento do recurso pelo CAU/BR, acerca da 

aplicação das sanções disciplinares, do pedido de reconsideração do CAU/BR, da 

execução da decisão e da nulidade, extinção e prescrição dos processos. 

                                                             

161 CAU/RJ. (s.d.). Reuniões Plenárias CAU/RJ. Acesso em 29 de Novembro de 2017, disponível em 
CAU/RJ Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: http://www.caurj.gov.br/atas-
plenarias/ 
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Quanto à aplicação das sanções ético-disciplinares, a Resolução nº 34 estabelece: 

§ 1° A advertência reservada deverá ser anotada nos 

assentamentos do profissional e terá caráter confidencial. 

(Revogado pela Resolução nº 88, de 2014)  

§ 2° A advertência pública, a suspensão do exercício da atividade, 

o cancelamento do registro e multas terão seus procedimentos 

anotados nos assentamentos do profissional e efetivados por meio 

de ampla divulgação através dos veículos de comunicação a ser 

detalhada em ato normativo do CAU/UF. (Revogado pela 

Resolução nº 88, de 2014) 

Quanto ao sigilo das informações na admissibilidade das denúncias pelos 

CAU/UF, a Resolução nº 34 estabelece: 

§ 2° O sigilo deverá ser obrigatório, não podendo haver qualquer 

espécie de publicidade do processo até que o mesmo tenha 

transitado em julgado. 

Sobre o sigilo das informações no início do processo a Resolução nº 34 

estabelece: 

Art. 12. Será facultado às partes que os processos por infrações 

ético-disciplinares ocorram em caráter sigiloso conforme dispõe o 

§ 1° do art. 21 da Lei n° 12.3708, de 2010. 

Em 14 de fevereiro de 2014, foi publicada a Resolução nº 73, alterando a 

Resolução nº 34, entre outras alterações podemos destacar a admissão de 

prorrogação de prazo para a conclusão do processo nas Comissões de Ética e 
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Disciplina dos CAU/UF por no máximo mais cento e vinte dias, do julgamento do 

processo no plenário do CAU/UF e por no máximo sessenta dias, da designação 

do relator do processo feita pelo presidente do CAU/BR passando para o 

coordenador do CED-CAU/BR e a designação do prazo da instrução do processo 

no CAU/BR ser no máximo de sessenta dias. 

Em 12 de Setembro de 2014, foi publicada a Resolução nº 88 determinando mais 

alterações na Resolução nº 34. A resolução alterava, entre outras, as disposições 

que abordavam a permissão da convocação do denunciado para prestar 

informações antes da decisão de admissibilidade pela CED-CAU/UF. Referente ao 

capítulo da admissibilidade exclui o § 2° que estabelecia, “O sigilo deverá ser 

obrigatório, não podendo haver qualquer espécie de publicidade do processo até 

que o mesmo tenha transitado em julgado, mantendo o sigilo no início do 

processo.”  

Quanto às referências ao sigilo no início do processo o Art. 12 é substituído pela 

seguinte redação: 

Art. 12. Será facultado às partes que os processos por infrações 

ético-disciplinares ocorram em caráter sigiloso conforme dispõe o 

§ 1° do art. 21 da Lei n° 12.378, de 2010. (Redação dada pela 

Resolução nº 88, de 2014) § 1° A manifestação para tramitação 

sigilosa do processo deverá ser por escrito, assinada, e fará parte 

integrante do processo. § 2° Somente as partes envolvidas, o 

denunciante e o denunciado, e os advogados legalmente 

constituídos pelas partes terão acesso aos autos do processo, 

podendo manifestar-se quando notificadas.  
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Referente às sanções ético-disciplinares na Resolução nº 88 foram removidas do 

Capítulo IV (Da Aplicação das Sanções Ético-Disciplinares) para o Capítulo XI (Da 

Execução das Sanções) 

Finalmente, em 23 de Junho de 2017, é publicada a Resolução nº 143, que dispõe 

sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 

e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).  A Resolução nº 

143, por fim, substitui as Resoluções nº 25, nº 34 e nº 58, agrupando todas as 

disposições quanto ao procedimento e julgamento dos processos éticos 

disciplinares.  

Com respeito ao sigilo do processo, podemos observar no Capítulo III (Da 

Instauração do Processo) na Subseção II (Dos Requisitos da Denúncia), a 

determinação do item VI, “A indicação de pedido de sigilo do processo ético-

disciplinar, se assim desejar, nos termos do § 1° do art. 21 da Lei n° 12.378, de 

2010.”  

No Art. 23, referente ao início do processo: 

IV - indicação da possibilidade de pedido de sigilo do processo 

ético-disciplinar, hipótese em que somente as partes e seus 

procuradores terão acesso às informações e aos documentos nele 

contidos, nos termos do art. 21, § 1° da Lei n° 12.378, de 2010. 

Novamente no Capítulo V (Do Julgamento do Processo pelo Plenário do CAU/UF), 

no Art. 50:    
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§ 2° O pedido de sigilo por qualquer das partes, nos termos do art. 

21, § 1° da Lei n° 12.378, de 2010, implica a não transmissão da 

sessão de julgamento por meios telemáticos. 

E também no Capítulo VI (Do Recurso) na Seção III (Do Julgamento do Recurso 

pelo Plenário do CAU/BR) 

§ 2° O pedido de sigilo por qualquer das partes, nos termos do art. 

21, § 1° da Lei n° 12.378, de 2010, implica a não transmissão da 

sessão de julgamento por meios telemáticos. 

Com relação à aplicação das sanções ético-disciplinares a Resolução nº 143 

estabelece quanto às Advertências Reservadas: 

Art. 79. A advertência reservada deverá ser anotada nos 

assentamentos do profissional e terá caráter confidencial, não 

sendo permitida sua publicação por qualquer meio.  

Parágrafo único. A anotação nos assentamentos do profissional 

independe da leitura por meio do SICCAU ou da entrega, em mãos, 

do ofício declaratório. 

Quanto à Advertência Pública: 

§ 3° A publicação da advertência pública deverá ser realizada, por 

meio impresso, em quadro de avisos na sede do CAU/UF e, por 

meio telemático, no sítio eletrônico do CAU/UF, na rede mundial de 

computadores, pelo período de 30 (trinta) dias; em algum dos 

principais meios de comunicação no Estado e no Município do 

endereço de registro do infrator ou no Diário Oficial da União 

(DOU).  
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Art. 81. A advertência pública deverá ser anotada nos 

assentamentos do profissional. 

Quanto à Suspensão: 

Art. 83. O ofício declaratório de suspensão deverá ser publicado, 

por meio impresso, em quadro de avisos na sede do CAU/UF e, por 

meio telemático, no sítio eletrônico do CAU/UF, na rede mundial de 

computadores, pelo período de duração da suspensão; em algum 

dos principais meios de comunicação no Estado e no Município do 

endereço de registro do infrator ou no Diário Oficial da União 

(DOU).  

Art. 84. A suspensão deverá ser anotada nos assentamentos do 

profissional, bloqueando-se, desde logo, o acesso ao SICCAU.  

Quanto ao Cancelamento do registro: 

Art. 86. O ofício declaratório de cancelamento do registro deverá 

ser publicado, por meio impresso, em quadro de avisos na sede do 

CAU/UF, pelo período de 1 (um) ano, e, por meio telemático, no 

sítio eletrônico do CAU/UF, na rede mundial de computadores, por 

período indeterminado; em algum dos principais meios de 

comunicação no Estado e no Município do endereço de registro do 

infrator ou no Diário Oficial da União (DOU).  

Art. 87. O cancelamento do registro deverá ser anotado nos 

assentamentos do profissional, bloqueando-se, desde logo, o 

acesso ao SICCAU.  

E finalmente com relação às Multas: 
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Art. 89. No caso de aplicação, exclusivamente, da sanção de multa, 

ou, cumulativamente, de multa com advertência reservada, o ofício 

declaratório não será publicado, prevalecendo o caráter 

confidencial.  

Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de multa com 

advertência pública, suspensão ou cancelamento do registro, o 

período de publicação do ofício declaratório consolidado seguirá o 

período de publicação da advertência pública, da suspensão ou do 

cancelamento do registro, conforme o caso.  

Art. 90. A sanção de multa deverá ser anotada nos assentamentos 

do profissional.  

A compreensão da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal é essencial 

para o entendimento dos trâmites dos processos de julgamento ético-disciplinares 

dos conselhos profissionais no Brasil. No Art. 2º da Lei dispõe: “Nos processos 

administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] divulgação 

oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 

Constituição.” 
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3.1 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE 

JANEIRO – CAU/RJ 

A investigação dos processos referentes às denúncias de caráter ético-

disciplinares recebidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro162 entre os anos 2014 e 2017, foi realizada por meio do levantamento dos 

documentos oficiais disponibilizados no site do conselho. 

Primeiramente, foram averiguados os processos citados nas Súmulas das atas 

das reuniões da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-RJ.  Em seguida foram 

organizadas as citações aos processos conforme as aparições nas Atas das 

Reuniões Plenárias ordinárias e Extraordinárias do CAU/RJ, disponíveis no site do 

conselho163, e por fim foram levantados os documentos oficias das Deliberações 

Plenárias164.  

As citações aos processos extraídos dos documentos oficiais foram organizadas 

de modo a possibilitar um entendimento cronológico do processo do julgamento 

das denúncias. 

O método de condução das denúncias ético-disciplinares do CAU/RJ está 

estabelecido na Instrução Normativa 005/2016 onde institui o Manual para 

                                                             

162 CAU/RJ. (s.d.). Comissões e Colegiados - Comissão de Ética e Disciplina CAU/RJ. Acesso em 29 de Novembro 
de 2017, disponível em CAU/RJ - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: 
http://www.caurj.gov.br/comissoes-e-colegiados-comissao-de-etica-e-disciplina/ 
163 CAU/RJ. (s.d.). Reuniões Plenárias CAU/RJ. Acesso em 29 de Novembro de 2017, disponível em CAU/RJ 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: http://www.caurj.gov.br/atas-plenarias/ 
 
164 CAU/RJ. (s.d.). Deliberações Plenárias CAU/RJ. Acesso em 29 de Novembro de 2017, disponível em CAU/RJ 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: http://www.caurj.gov.br/deliberacoes-plenarias/ 
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Condução de Processo Administrativo Ético-Disciplinar165.  A elaboração do 

manual buscou orientar, esclarecer e uniformizar as diretrizes de conduta dos 

processos aos conselheiros das comissões e a sociedade em geral.   

Cabe salientar que o Conselho Estadual dos estados do sudeste que disponibilizou 

maiores informações e documentações sobre seus processos ético-disciplinares e 

suas condutas de julgamento foi o CAU/RJ. Permitindo por meio de busca simples 

e fácil acesso, obter informações consistentes sobre as infrações ético-

disciplinares ocorridas no estado. 

Também interessante ressaltar que em 2017, o CAU/RJ foi considerado pelo 

Núcleo de Excelência em Gestão (NEG), o conselho profissional mais bem 

avaliado do país166. Com pontuação geral de 165,36, em um total de 250, o 

Conselho foi o mais bem avaliado entre os CAU/UF e os demais conselhos 

profissionais do país.  

O CAU/RJ é referência no Estado. Foi o Conselho Profissional que 

teve maior pontuação no país. A autoavaliação da autarquia 

demonstra que a organização tem uma gestão baseada em um 

planejamento estratégico coerente, apresenta boa avaliação de 

desempenho institucional e conta com equipe técnica preparada 

(Coordenador do NEG de Brasília, Esaú Siqueira CAU/RJ. CAU/RJ é 

o conselho peofissianal melhor avaliado do país. Conselho de 

                                                             

165 CAU/RJ. (2016 de Setembro de 20). Instrução Normativa 005/2016 - Manual para Condução de Processo 
Administrativo Ético Disciplinar. Acesso em 29 de Novembro de 2017, disponível em CAU/RJ Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: http://www.caurj.gov.br/wp-content/uploads/2016/10/Instrucao-
Normativa-05-2016.pdf 
 
166 (CAU/RJ, 2017) CAU/RJ. CAU/RJ é o conselho peofissianal melhor avaliado do país. Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio de Janeiro, 30 Novembro 2017. Disponivel em: <http://www.caurj.gov.br/cau-rj-e-o-conselho-
profissional-do-pais/>. Acesso em: 02 Dezembro 2017 
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Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 30 Novembro 2017. 

Disponivel em: <http://www.caurj.gov.br/cau-rj-e-o-conselho-

profissional-do-pais/>. Acesso em: 02 Dezembro 2017) 

O detalhamento dos processos éticos levantados no site do CAU/RJ encontram-se 

anexo no final da tese. 

3.1.1 Resultados e Análises 

ANO SITUAÇÃO REGRA MENCIONADA REGRA APLICADA

1 Processo nº 2014.0339  ADVERTÊNCIA RESERVADA X X

2 Processo nº 2014.0586 ADVERTÊNCIA RESERVADA X X

3 Processo nº 2014.0489 EM ANDAMENTO X X

4 Processo nº 2015.0063 CONCILIAÇÃO X X

5 Processo nº 2015.0015   ADVERTÊNCIA PÚBLICA 3.2.9/4.2.7/5.2.10/5.2.12

6 Processo nº 2015.0399 SUSPENSÃO X
1.2.1/1.2.2/1.2.3/    
1.2.5/2.2.1/2.2.7/   
3.2.7/3.2.10/5.2.1

7 Processo nº 2015.0336 ADVERTÊNCIA RESERVADA X  3.2.1/3.2.7

8 Processo nº 2015.0421   EM ANDAMANTO X X

9 Processo nº 2015.0020 ADVERTÊNCIA PÚBLICA X  3.2.11

10 Processo nº 2015.0272 IMPROCEDÊNCIA
1.2.4/3.2.4/3.2.5/ 3.2.13/ 

5.2.14
X

11 Processo nº 2015.5.01142 ADVERTÊNCIA RESERVADA X  3.2.8/3.2.9 /5.2.12

12 Processo nº 2015.0351 ADVERTÊNCIA PÚBLICA X 3.2.9/6.2.1

13 Processo nº 2015.0376 DESISTÊNCIA X X

14 Processo nº 2015.0422 IMPROCEDÊNCIA X X

15 Processo nº 2015.0337 IMPROCEDÊNCIA X X

16 Processo nº 2015.0255   ENCAMINHADO À CEP X X

17 Processo nº 2015.0395     INADMISSIBILIDADE X X

18 Processo nº 2015.4.0575  IMPROCEDÊNCIA 3.2.9 X

19 Processo nº 2015.5.08472   PRESCRIÇÃO X X

20 Processo nº 2015.0232   INADMISSIBILIDADE X X

21 Processo nº 2014-0629  ENCAMINHADO À CEP X X

22 Processo nº 2015.0412  CONCILIAÇÃO X X

23 Processo nº 2015.0335 INADMISSIBILIDADE X X

24 Processo nº 2015.0505    INADMISSIBILIDADE X X

25 Processo nº 2014.0406  DESISTÊNCIA 3.2.2/3.2.3/3.2.5 X

26 Processo nº 2015.4.0706   EM ANDAMENTO X X

27 Processo nº 2015.4.0573   IMPROCEDÊNCIA 3.2.8/3.2.11 X

28 Processo n° 2014.0315   EM ANDAMENTO X X

29 Processo nº 2015-0130  IMPROCEDÊNCIA 1.2.1 X

30 Processo nº 2015.0265  INADMISSIBILIDADE X X

PROCESSOS JULGADOS CED-CAU/RJ 2014 A 2017

20
14

20
15

20
16

PROCESSO
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29 Processo nº 2015-0130  EM ANDAMENTO 1.2.1 X

30 Processo nº 2015.0265  INADMISSIBILIDADE X X

31 Processo nº 2014.0619   ADVERTÊNCIA PÚBLICA  X 1.2.1/3.2.4/  3.2.6

32 Processo nº 2015-0378 SUSPENSÃO X
3.2.3/3.2.5/3.2.6/3.2.

8/3.2.11/3.2.14

33 Processo nº 2016.4.0171 EM ANDAMENTO  5.2.6 X

34 Processo nº 2015.3.0684 EM ANDAMENTO X X

35 Processo nº 2014.0649  EM ANDAMENTO X X

36 Processo nº 2014.0559  EM ANDAMENTO X X

37 Processo nº 2016.4.0093      INADMISSIBILIDADE X X

38 Processo nº 2015.0509   INADMISSIBILIDADE X X

39 Processo nº 2015.4.0617 IMPROCEDÊNCIA 2.2.7 X

40 Processo nº 2015.0494  CONCILIAÇÃO X X

41 Processo nº 2015.4.0715    DESISTÊNCIA 3.2.12/3.2.13 X

42 Processo nº 2016.3.0182   INADMISSIBILIDADE X X

43 Processo nº 2015.0333     INADMISSIBILIDADE X X

44 Processo nº 2014.0732     INADMISSIBILIDADE X X

45 Processo nº 2015.0271   EM ANDAMENTO X X

46 Processo nº 2015.4.0620    EM ANDAMENTO X X

47 Processo nº 2016.3.0199   IMPROCEDÊNCIA X X

48 Processo nº 2016.4.0079      ADVERTÊNCIA RESERVADA X 3.2.12

49 Processo nº 2014.0558   EM ANDAMENTO X X

50 Processo nº 2014.5.01648    DESISTÊNCIA X X

51 Processo nº 2015.4.0518  IMPROCEDÊNCIA  3.2.12 X

52 Processo nº 2015.0467  EM ANDAMENTO 1.2.1/2.2.7/2.2.8/    
5 2 12/6 2 1

X

53 Processo nº 2016.3.0223 ADVERTÊNCIA PÚBLICA X 3.2.6/3.2.7

54 Processo nº 2014.0379 PRESCRIÇÃO X X

55 Processo nº 2016.4.0014  EM ANDAMENTO X X

56 Processo nº 2015.0464  EM ANDAMENTO 1.2.1/2.2.1/2.2.7/ 6.2.1 X

57 Processo nº 2016.4.0173 INADMISSIBILIDADE X X

58 Processo nº 2015.4.0599 DESISTÊNCIA X X

59 Processo nº 2016.4.0056 IMPROCEDÊNCIA  2.2.1/2.2.7 X

60 Processo nº 2014.0615  EM ANDAMENTO 3.2.5/3.2.12 X

61 Processo nº 2015.4.0621 IMPROCEDÊNCIA 1.2.1/1.2.4/2.2.8/   3.2.11 X

62 Processo nº 2016.4.0255 PRESCRIÇÃO X X

63 Processo nº 2015.4.0656  INADMISSIBILIDADE X X

64 Processo nº 2016.4.0362  INADMISSIBILIDADE X X

20
16
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66 Processo nº 2015.0285 PRESCRIÇÃO X X

67 Processo nº 2016.4.0273  INADMISSIBILIDADE X X

68 Processo nº 2015.0215  EM ANDAMENTO X X

69 Processo nº 2016.4.0095 EM ANDAMENTO X X

70 Processo nº 2015.4.0523 EM ANDAMENTO X X

71 Processo nº 2016.4.0091  INADMISSIBILIDADE X X

72 Processo nº 2016.4.0152  EM ANDAMENTO X X

73 Processo nº 2015.4.0584  INADMISSIBILIDADE X X

74 Processo nº 2016.4.0435  INADMISSIBILIDADE X X

75 Processo nº 2016.4.0399 EM ANDAMENTO 2.2.1/2.2.2/2.2.3/   
/ /

X

76 Processo nº 2016.3.0337 EM ANDAMENTO X X

77 Processo nº 2016.3.0442  EM ANDAMENTO X X

78 Processo nº 2016.4.0345    EM ANDAMENTO X X

79 Processo n° 2016.4.0400  EM ANDAMENTO X X

80 Processo nº 2016.3.0555  EM ANDAMENTO 1.2.4/1.2.5/3.2.9/   X

81 Processo nº 2015.4.0565    EM ANDAMENTO X X

82 Processo nº 2016-3-0086 ENCAMINHADO À CEP X X

83 Processo nº 2016-4-0343 EM ANDAMENTO X X

84 Processo nº 2016.4.0014   EM ANDAMENTO X X

85 Processo nº 2015.4.0524  EM ANDAMENTO X X

86 Processo nº 2015.4.0717 EM ANDAMENTO X X

87 Processo nº 2016.4.0389 EM ANDAMENTO X X

88 Processo nº 2017.4.0047  EM ANDAMENTO 3.2.16 X

89 Processo nº 2016.4.0387   EM ANDAMENTO X X

90 Processo nº 2016.3.0374   EM ANDAMENTO  1.2.1/3.2.3/3.2.4/   X

91 Processo nº 2016.4.0390  EM ANDAMENTO
1.2.4/1.2.5/4.2.8/     

5.2.5/5.2.13
X

92 Processo nº 2014.0426  EM ANDAMENTO X X

93 Processo nº 2014.0307   EM ANDAMENTO 1.2.4/5.2.1/5.2.7/   
5.2.8/5.2.12

X

94 Processo nº 2016.3.0373  EM ANDAMENTO X X

95 Processo nº 2015.4.0517 EM ANDAMENTO X X

96 Processo nº 2016.3.0397   PRESCRIÇÃO X X

97 Processo nº 2016.4.0399 EM ANDAMENTO X X

98 Processo nº 2016.4.0461  EM ANDAMENTO X X

99 Processo nº 2016.4.0488 IMPROCEDÊNCIA  5.2.1/5.2.15 X

100 Processo nº 2016.4.0462  EM ANDAMENTO X X

20
16

20
17
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Entre os anos 2014 a 2017, a pesquisa alcançou 125 processos julgados. Destes 

125 processos julgados resultaram 58 decisões. Das 58 decisões foram aplicadas 

apenas 12 sanções, sendo que 5 se referem à Advertência Reservada, 5 à 

Advertências Públicas e 2 Suspensões. 

Dos 46 processos julgados que não levaram a sanções; resultaram em 19 

inadmissibilidades, 11 improcedências, 5 desistências, 5 prescrições de processos 

vindos do CREA, 3 conciliações e 3 encaminhamentos à Comissão de Exercício 

Profissional. 

99 Processo nº 2016.4.0488 EM ANDAMENTO  5.2.1/5.2.15 X

100 Processo nº 2016.4.0462  EM ANDAMENTO X X

101 Processo nº 2016.3.0445  EM ANDAMENTO X X

102 Processo nº 2016.3.0536  EM ANDAMENTO 5.2.13/4.2.2 X

103 Processo nº 2016.4.0433  EM ANDAMENTO X X

104 Processo nº 2016.4.0474 EM ANDAMENTO X X

105 Processo nº 2015.4.0545  EM ANDAMENTO X X

106 Processo nº 2016.4.0401  EM ANDAMENTO 1.2.1/1.2.4 X

107 Processo nº 2016.4.0524   EM ANDAMENTO X X

108 Processo nº 2016.4.0553 EM ANDAMENTO 1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4 X

109 Processo nº 2016.3.0509   EM ANDAMENTO X X

110 Processo nº 2016.4.0543   EM ANDAMENTO X X

111 Processo nº 2015.0506  INADMISSIBILIDADE X X

112 Processo nº 2016.4.0588  EM ANDAMENTO X X

113 Processo nº 2016.4.0526   EM ANDAMENTO X X

114 Processo nº 2015.4.0646  EM ANDAMENTO X X

115 Processo nº 2016.4.0492  EM ANDAMENTO 1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4 X

116 Processo nº 2017.4.0052 EM ANDAMENTO X X

117 Processo nº 2016.3.0216   EM ANDAMENTO X X

118 Processo nº 2016.4.0550   INADMISSIBILIDADE X X

119 Processo nº 2016.4.0585  EM ANDAMENTO X X

120 Processo nº 2017.4.0044 EM ANDAMENTO X X

121 Processo nº 2017.4.0026 EM ANDAMENTO X X

122 Processo nº 2016.4.0112 EM ANDAMENTO X X

123 Processo nº 2017.4.0051 EM ANDAMENTO X X

124 Processo nº 2016.4.0490  EM ANDAMENTO X X

125 Processo nº 2017.3.0105 IMPROCEDÊNCIA X X

20
17
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Apesar de a amostragem ser pequena, podemos verificar que as regras mais 

violadas pelos profissionais arquitetos e urbanistas no estado do Rio de Janeiro, 

foram as regras 3.2.7 e 3.2.9 com 3 ocorrências cada que estabelecem:  

3.2.7. REGRA: O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços 

profissionais levando em consideração sua capacidade de 

atendimento em função da complexidade dos serviços. 

3.2.9. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 

assumir a autoria de trabalho que não tenha realizado, bem como 

de representar ou ser representado por outrem de modo falso ou 

enganoso. 

Com 2 ocorrências em processo diferentes encontramos as regras 1.2.1, 3.2.6 , 

3.2.8 e a 3.2.11 que estabelecem:  

1.2.1. REGRA: O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas 

tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes, ou 

sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou 

direção, e assegurar que atuem em conformidade com os 

melhores métodos e técnicas. 

3.2.6. REGRA: O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços 

profissionais considerando os prazos julgados razoáveis e 

proporcionais à extensão e à complexidade do objeto ou escopo 

da atividade. 

3.2.8. REGRA: O arquiteto e urbanista deve, ao comunicar, publicar, 

divulgar ou promover seu trabalho, considerar a veracidade das 

informações e o respeito à reputação da Arquitetura e Urbanismo. 
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3.2.11. REGRA: O arquiteto e urbanista deve manter seus 

contratantes informados sobre o progresso da prestação dos 

serviços profissionais executados em seu benefício, 

periodicamente ou quando solicitado. 
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3.2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS – 

CAU/MG 

Os documentos disponibilizados no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Minas Gerais que conduziram o levantamento foram as Atas das Sessões 

Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MG167 realizadas durante o ano 2014 

ao ano 2017 e os documentos de Deliberações Plenárias168 publicadas em página 

específica do site. A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG (CED-CAU/MG) 

não disponibilizou publicamente as súmulas das atas de suas reuniões 

inviabilizando o rastreamento dos processos no âmbito do CED/MG. Os processos 

foram organizados por ordem cronológica de citação nos documentos publicados. 

Em 2014 e 2015 as deliberações referentes aos processos éticos foram 

caracterizadas como sigilosas omitindo também o número do processo. As 

deliberações mencionadas no site do conselho, dentro deste período, estão com o 

acesso indisponível na ocasião da pesquisa. A partir de 2016 é possível acessar as 

deliberações, porém nem sempre revelam quais regras as sanções se referem. 

O detalhamento dos processos éticos levantados no site do CAU/MG encontram-

se anexo no final da tese. 

 

 

 

                                                             

167  CAU/MG. (s.d.). Atas Plenárias Extraordinárias. Acesso em 15 de Novembro de 2017, disponível em Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo: www.caumg.gov.br/atas-plenarias-extraordinarias/ 
 
168 CAU/MG. (s.d.). Deliberações Plenárias CAU/MG. Acesso em 15 de Novembro de 2017, disponível em Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais: http://www.caumg.gov.br/deliberacoes-plenarias/ 
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3.2.1 Resultados e Análise 

ANO SITUAÇÃO REGRA CÓDIGO REGRA LEI

1 Processo nº 115.511/14   ADVERTÊNCIA RESERVADA 3.2.7/3.2.12 X

2 Processo nº 118.572/14 ADVERTÊNCIA RESERVADA 1.2.4/1.2.5 X
3 Processo nº 139.309/14 ADVERTÊNCIA RESERVADA 3.2.12 X

4 Processo nº 123.438/14    ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - IX/X

5 Processo nº 141.648/14   CONCILIAÇÃO X X
6 Processo nº 17153112014   ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - I/IV
7 Processo nº 335364/2016   ADVERTÊNCIA RESERVADA 3.2.8 X
8 Processo nº 218010/2015    ADVERTÊNCIA RESERVADA X X

9 Processo nº 294018/2015  IMPROCEDÊNCIA X X

10 Processo nº 451967/2016  INADMISSIBILIDADE X X

11 Processo nº 21810/2015 ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - XII
12 Processo nº 139309/14   IMPROCEDÊNCIA X X
13 Processo nº 297983/2015   IMPROCEDÊNCIA X X

14 Processo nº 481704/2017 IMPROCEDÊNCIA X X

15 Processo nº 481677/2017 IMPROCEDÊNCIA X X

16 Processo nº 372105/2017 ADVERTÊNCIA RESERVADA X X

PROCESSO

PROCESSOS JULGADOS CED-CAU/MG 2014 A 2017

20
14

20
16

20
17

 
 

Dos 16 processo julgados na plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Minas Gerais encontrados pela tese, 9 processos resultaram em sanção ético 

disciplinar. Em todas as 9 violações foram aplicadas a sanção de Advertência 

Reservada. Nos processos que não resultaram em falta ético-disciplinar foram 

arquivados pelos seguintes motivos: 1 conciliação, 5 improcedências e 1 

inadmissibilidade. 

Quanto às regras violadas podemos perceber que as decisões recorreram a dois 

documentos, a Resolução nº 52 que estabelece o Código e a Lei nº 12.378. Mesmo 

assim, encontramos apenas 2 ocorrências na regra 3.2.12 que estabelece: 

3.2.12. REGRA: O arquiteto e urbanista deve manter seus 

contratantes informados sobre quaisquer questões ou decisões 
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que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus 

serviços profissionais. 
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3.3 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO 

SANTO – CAU/ES 

Na esfera do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo o 

levantamento foi conduzido pelas citações de processos éticos- disciplinares 

contidos nas Atas das Reuniões Plenárias Ordinárias169 e Extraordinárias170 dos 

anos 2014 a 2017, e nos documentos das Deliberações Plenárias publicadas no 

site171. Alguns processos aparecem apenas nas deliberações finais sem constar 

suas discussões em atas anteriores à deliberação.  As Súmulas das atas das 

Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina do estado não foram publicadas no 

site. 

O CAU/ES não publica todas as atas das Reuniões Plenárias Ordinárias e 

Extraordinárias que realiza. No momento da pesquisa encontramos no site apenas 

uma pequena parte deste acervo de documentos. 

As discussões dos processos ético-disciplinares só começam a aparecer nas atas 

das reuniões plenárias e extraordinárias publicadas a partir de 2015. Os 

documentos das Deliberações Plenárias também estão disponibilizados no site 

somente a partir de 2015.   

                                                             

169 CAU/ES. (s.d.). Ata das Reuniões Plenárias Ordinárias. Acesso em 20 de Novembro de 2017, disponível em 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo: http://www.caues.gov.br/plenariasordinarias/ 
 
170 CAU/ES. (s.d.). Atas das Reuniões Plenárias Extraordinárias. Acesso em 20 de Novembro de 2017, disponível 
em Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo: http://www.caues.gov.br/plenariasextraordinarias/ 
 
171 CAU/ES. Deliberações Plenárias do CAU/ES. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. 
Disponivel em: <http://www.caues.gov.br/deliberacoes/>. Acesso em: 20 Novembro 2017 
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Os processos estão organizados cronologicamente conforme surge a sua primeira 

citação em atas e/ou deliberações. O detalhamento dos processos éticos 

levantados no site do CAU/ES encontram-se anexo no final da tese. 

 

3.3.1 Resultados e Análise 

ANO SITUAÇÃO REGRA CÓDIGO REGRA LEI

2015 1 Processo nº 43/2014 ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - I

2 Processo nº 85/2014   CONCILIAÇÃO X X
3 Processo nº 071/2014   ARQUIVAMENTO X X

4 Processo nº 071/2014-A   ARQUIVAMENTO X X

5 Processo nº 080/2015            ADVERTÊNCIA RESERVADA 5.2.6 X
6 Processo nº 201/2015  ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - XI
7 Processo nº 202/2015 ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - XI
8 Processo nº 204/2015 ARQUIVAMENTO X X

9 Processo nº 205/2015   ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - XI

10 Processo nº 072/2014  ADVERTÊNCIA RESERVADA  1.2.5 X

11 Processo nº 101/2016  ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - XII
12 Processo nº 47/2015 ADVERTÊNCIA RESERVADA 1.2.1 /5.2.10 ART 18 - I
13 Processo nº 125/2015   ADVERTÊNCIA RESERVADA 1.2.1 ART 18 - IX/X 

14 Processo nº 102/2016   ADVERTÊNCIA RESERVADA X ART 18 - XII 

15 Processo nº 75/2016 ADVERTÊNCIA RESERVADA 1.2.1 ART 18 -  IX/X/XII

16 Processo nº 134/2016 ADVERTÊNCIA RESERVADA 5.2.1, ART 18- II 

20
16

PROCESSO

PROCESSOS JULGADOS CED-CAU/ES 2014 A 2017

20
17

 

No Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, o número de 

processos que chegaram a ser julgados nas reuniões plenárias do conselho de 

2014 ao final de 2017 foi 16. Apesar da amostragem também ser pequena 

podemos verificar que dos 16 processos julgados 12 resultaram em aplicação de 

sanções. Todos os 12 processos que geraram sanções ético-disciplinares se 

referiram a Advertência Reservada. Dos 4 processos que não resultaram em 

sanções, houve uma conciliação e 3 arquivamentos sem mencionar a causa. 
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Também durante as reuniões plenárias foram omitidos os relatos dos 

conselheiros, portanto não podemos verificar as discussões a respeito da 

denúncia. 

Com relação às regras infringidas também podemos notar que foram utilizados os 

dois documentos, tanto o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR como também 

a Lei Federal nº 12.378. E às vezes podemos notar o uso dos dois documentos 

reforçando a aplicação da sanção. 

Com relação às regras citadas do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, houve 

ocorrências na regra, a 1.2.1 em 3 ocasiões que estabelece: 

1.2.1. REGRA: O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas 

tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes, ou 

sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou 

direção, e assegurar que atuem em conformidade com os 

melhores métodos e técnicas. 

Com relação às regras citadas da Lei Federal nº 12.378 podemos notar 3 

repetições quanto ao inciso XI do artigo 18 que estabelece: 

XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas 

devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado;  

Também 3 ocorrências ao XII do artigo 18 que estabelece: 

XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for 

obrigatório.  

Com 2 ocorrências ao inciso I do artigo 18, que estabelece: 
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I - registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação no CAU, para 

fins de comprovação de direitos autorais e formação de acervo 

técnico, que não haja sido efetivamente concebido, desenvolvido 

ou elaborado por quem requerer o registro;  

Finalmente, também 2 recorrências ao inciso X do artigo 18, que estabelece: 

X - ser desidioso na execução do trabalho contratado; 
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3.4 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – 

CAU/SP 

Em São Paulo, o rastreamento dos processos ético-disciplinares foi possível por 

meio do levantamento das informações contidas nas atas das plenárias ordinárias 

e algumas extraordinárias disponíveis no site do conselho172.  E também nos 

documentos publicados das deliberações plenárias.  

Encontramos informações a respeito dos processos nas Atas das Reuniões 

Plenárias Ordinárias, mas apenas quando se referiam a pedidos de prorrogação 

do processo de julgamento. Os relatos dos julgamentos dos processos ético-

disciplinares ocorreram em Reuniões Plenárias Extraordinárias com caráter 

sigiloso em momento que antecediam as Reuniões Plenárias Ordinárias do 

conselho. 

As Súmulas das Reuniões Ordinárias da Comissão de Ética e Disciplina do 

CAU/SP (CED-CAU/SP) não se encontram disponibilizadas no site no momento da 

pesquisa. As Deliberações referentes às Reuniões Plenárias Ordinárias do 

conselho estadual foram publicadas no site somente a partir de 2015 

As Deliberações das Reuniões Plenárias Extraordinárias foram expostas no site 

somente a partir de 31 de Agosto de 2017. Com isso, a maioria das atas das 

reuniões plenárias extraordinárias não foi publicada173. 

                                                             

172  CAU/SP. (s.d.). Atas das Reuniões Plenárias CAU/SP. Acesso em 19 de Novembro de 2017, disponível em 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo: http://www.causp.gov.br/atas-de-plenarias/ 
 
173 CAU/SP. (s.d.). Deliberações Plenárias CAU/SP. Acesso em 19 de Novembro de 2017, disponível em Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo: http://www.causp.gov.br/deliberacoes-plenarias/ 
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Os processos levantados pela tese foram dispostos cronologicamente conforme 

as suas citações nas atas e nos documentos de deliberação citados acima. O 

detalhamento dos processos éticos levantados no site do CAU/SP encontram-se 

anexo no final da tese. 

1.1.1 Resultados e Análises 

 

ANO SITUAÇÃO REGRA CÓDIGO REGRA LEI

1 Processo nº 10000008587/2014  
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

2 Processo nº 1000007546/2014
 EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

3 Processo nº ED – 02/2015   
 EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

4 Processo nº 1000006779/2014  
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

5 Processo nº 1000006784/2014    
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

6 Processo nº ED-1000013744/2014 
  EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

7 Processo nº ED-1000016423/2015  
 EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

8 Processo nº ED-03/2015    IMPROCEDÊNCIA X X

9 Processo nº ED-04/2015   
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

10 Processo nº 10000005872/2014 IMPROCEDÊNCIA X X

11 Processo nº ED-05/2015    
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

12 Processo nº ED-09/2015   IMPROCEDÊNCIA X X

13 Processo nº ED-12/2015   
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

14 Processo nº ED-13/2015   IMPROCEDÊNCIA X X

15 Processo nº ED-15/2015 ADVERTÊNCIA PÚBLICA  3.2.5/3.2.11/3.2.13 ART 18 - XII

PROCESSO

PROCESSOS JULGADOS CED-CAU/SP 2014 A 2017
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14 Processo nº ED-13/2015   IMPROCEDÊNCIA X X

15 Processo nº ED-15/2015 ADVERTÊNCIA PÚBLICA  3.2.5/3.2.11/3.2.13 ART 18 - XII

16 Processo nº ED-16/2015    ADVERTÊNCIA RESERVADA  3.2.5 X

17 Processo nº 10000005872/2014
   EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

18 Processo nº ED-17/2016 
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

19 Processo nº ED-18/2016 
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

20 Processo nº ED-19/2016    ADVERTÊNCIA RESERVADA  3.2.2 X

21 Processo nº ED-10/2015   
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

22 Processo nº ED-14/2015 
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

23 Processo nº ED-1000015913/2016 
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

24 Processo nº ED-1000019728/2015    
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

25 Processo nº ED-20/2016  
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

26 Processo nº ED-21/2016   
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

27 Processo nº ED-22/2016   
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

28 Processo nº ED-23/2016     ADVERTÊNCIA PÚBLICA 3.2.14 ART 18 - IX/X 

29 Processo nº ED-24/2016 IMPROCEDÊNCIA X X

30 Processo nº ED-26/2017  
 EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

31 Processo nº ED-25/2017 
EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

32 Processo nº ED-100009469/2014   
 EM ANDAMENTO OU 

DECISÃO NÃO PUBLICADA
X X

33 Processo nº 3354/2015  INADMISSIBILIDADE X X

34 Processo n.º 1000015913/2015  SUSPENSÃO 3.2.5/3.2.11/3.2.13
  ART 18 - 
VI/VII/ XII

35 Processo nº 1000010622/2014   INADMISSIBILIDADE X X

20
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No contexto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, foi possível 

rastrear 35 processos. Dos 35 processos levantados, 12 resultaram em decisões 

até o final de 2017. Dentre os quais 5 levaram a uma aplicação de sanção.  

As sanções aplicadas foram 2 Advertências Reservadas, 2 Advertências Públicas e 

1 Suspensão. Das 7 sanções que resultaram em arquivamento, obteve-se 5 

Improcedências e 2 Inadmissibilidades. 

Como no Espírito Santo pudemos notar também a aplicação dos dois documentos 

nos processos de julgamento, tanto o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, 

como a Lei Federal nº 12.738. 

Quanto às regras violadas do Código, também pela baixa amostragem podemos 

considerar uma recorrência em três regras. Com maior freqüência está a regra 

3.2.5, com 3 ocorrências que estabelece: 

3.2.5. REGRA: O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 

profissionais somente quando considerar que os recursos 

materiais e financeiros necessários estão adequadamente 

definidos e disponíveis para o cumprimento dos compromissos a 

firmar com o contratante. 

Com duas ocorrências encontramos as regras 3.2.11 e 3.2.13, que estabelece: 

3.2.11. REGRA: O arquiteto e urbanista deve manter seus 

contratantes informados sobre o progresso da prestação dos 

serviços profissionais executados em seu benefício, 

periodicamente ou quando solicitado. 
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3.2.13. REGRA: O arquiteto e urbanista deve manter seus 

contratantes informados sobre quaisquer fatos ou conflitos de 

interesses que possam alterar, perturbar ou impedir a prestação de 

seus serviços profissionais. 

Quanto às regras aplicadas que se referem à Lei Federal nº 12.378, encontramos 

recorrência em apenas um inciso. O inciso XII do art. 18, que estabelece: 

XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for 

obrigatório.  
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3.5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE JULGAMENTO DOS 

CONSELHOS DOS ESTADOS DO SUDESTE: RIO DE JANEIRO, MINAS 

GERAIS, ESPÍRITO SANTO E SÃO PAULO. 

O estado do Rio de Janeiro foi o estado no qual alcançamos o maior número de 

rastreamentos de processos. Encontramos informações primeiramente nas 

Súmulas das Atas do CED-RJ. Nas Súmulas pudemos acompanhar os 

encaminhamentos dos processos. Nas Atas das Reuniões Plenárias são expostos 

os resumos dos relatos e a posição dos conselheiros. Quando o processo é mais 

complexo, há a exposição de algumas informações a mais. Nos documentos das 

Deliberações são expostas as regras violadas referente ao Código de Ética e 

Disciplina do CAU/BR e quais sanções foram aplicadas. No julgamento das 

denúncias recebidas pelo conselho do Rio de Janeiro houve a utilização exclusiva 

do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. 

No estado de Minas Gerais, apesar das Súmulas das Atas das Reuniões da 

CED/MG estarem disponível no site apenas a partir de 2017, a exposição dos 

relatos foi mantida nas Atas das Reuniões Plenárias Ordinárias, facilitando o 

entendimento do processo. Nas Deliberações Plenárias encontramos apenas as 

sanções aplicadas aos processos julgados. Buscamos as informações das regras 

violadas nos relatos expostos nas Atas das Reuniões Plenárias. Com relação às 

regras, no julgamento dos processos foram utilizados dois documentos, o Código 

de Ética e Disciplina do CAU/BR, e também o Artigo 18 da Lei Federal nº 12.378. 

Em algumas decisões são mencionadas as regras do Código, e em outras as 

regras da Lei. 
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No conselho do estado do Espírito Santo as informações dos processos éticos 

foram levantadas nas Atas das Reuniões Plenárias dos Estados e nas Deliberações 

Plenárias. Na Atas das Reuniões Plenárias não encontramos a exposição do relato, 

apenas é mencionada a decisão final dos conselheiros.  As Súmulas das Reuniões 

da CED-CAU/ES não são publicadas. Nas Deliberações pudemos encontrar as 

informações tanto das sanções aplicadas como das regras violadas. Para o 

julgamentos dos processos ético-disciplinares foram utilizados também os dois 

documentos, o Código de Ética do CAU/BR e a Lei Federal nº 12.378. Em algumas 

decisões foram usados, o Código, em outras decisões foi utilizada a Lei e em 

muitas outras foram utilizados os dois documentos. 

No Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo, as informações 

foram levantadas primeiramente nas Atas das Reuniões Plenárias do estado onde 

eram citados apenas os processos que solicitavam prorrogação de prazo. 

Também foram recolhidas informações nas Deliberações Plenárias Ordinárias e 

Extraordinárias. Os processos ético-disciplinares eram discutidos em Reuniões 

Plenárias Extraordinárias realizadas anteriormente às Reuniões Plenárias 

Ordinárias. No site não foram encontradas as Súmulas das Atas das Reuniões 

Ordinárias do CED-CAU/SP. Também em São Paulo, no julgamento dos processos 

ético-disciplinares foram utilizados os dois dispositivos. O Código de Ética e 

Disciplina do CAU/BR e a Lei Federal nº 12/378. Na maioria dos processos 

julgados, foram mencionadas regras dos dois documentos. 

Na tabela abaixo podemos observar as sansões aplicadas. 
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CAU/UF
PROCESSOS 

LEVANTADOS
PROCESSOS 
JULGADOS

SANÇÕES 
APLICADAS

ADVERTÊNCIA 
RESERVADA

ADVERTÊNCIA 
PÚBLICA SUSPENSÃO OUTRAS

RIO DE JANEIRO 125 58 12 5 5 2 0

MINAS GERAIS 16 16 9 9 0 0 0

ESPÍRITO SANTO 16 16 12 12 0 0 0

SÃO PAULO 35 12 5 2 2 1 0

TOTAL 192 102 38 28 7 3 0

  

No Rio de Janeiro, dos 125 processos levantados, foram julgados 58, 

representando 46,6% dos processos levantados. Em Minas Gerais e Espírito Santo 

dos 16 processos levantados, 16 foram julgados representando 100% dos 

processos levantados. Em São Paulo dos 35 processos levantados pela pesquisa, 

12 processos foram julgados representando 34,28% dos processos julgados. 

Também na tabela podemos observar que no Rio de Janeiro, dos 58 processos 

julgados, 12 resultaram em sanções representando 24% dos processos. Em Minas 

Gerais dos 16 processos julgados, 9 processos resultaram em aplicação de 

sanção representando 56,25% dos processos julgados. No Espírito Santo, 

obtivemos os mesmos números de processos julgados, porém com 12 sanções 

aplicadas representando 75% dos processos levantados. Em São Paulo dos 12 

processos julgados, 5 obtiveram sanções aplicadas representando 41,6% dos 

processos julgados.  
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Quanto às sanções aplicadas, podemos verificar pela tabela que no Rio de Janeiro 

das 12 sanções aplicadas, 41,6% foram referentes à Advertência Reservada, 41,6% 

foram referentes à Advertência Pública e 16,6% foram referentes à Suspensão. 

Em Minas Gerais e no Espírito Santo, das 9 sanções aplicadas em cada um dos 

estados, 100% foram referentes à Advertência Reservada. 

Em São Paulo das 5 sanções aplicadas, 40% com relação à Advertência 

Reservada, 40% foram com relação a Advertência Pública e 20% com relação à 

Suspensão. 
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Ao total, na Região Sudeste, a pesquisa contabilizou 192 processos ético-

disciplinares levantados, sendo que 102 chegaram a uma decisão final até 

Dezembro de 2017, representando 53,12% processos julgados. Desses 102 

processos julgados, em 38 processos foram aplicadas sanções disciplinares, 

representando 37,25% dos processos julgados. Das 38 sanções aplicadas, obteve-

se 73,6% relacionadas à Advertência Reservada, 18,42% relacionadas à 

Advertência Pública e 7,89% relacionadas à Suspensão. A pesquisa não encontrou 

aplicação à sanção referente ao Cancelamento de registro no período de 2014 ao 

final de 2017. 

 

Com relação às regras violadas referentes ao Código de Ética e Disciplina do 

CAU/BR, verificamos que na análise dos quatro estados encontramos com maior 

recorrência, a regra 1.2.1 com 5 ocorrências que estabelece: 

1.2.1. REGRA: O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas 

tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes, ou 

sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou 

direção, e assegurar que atuem em conformidade com os 

melhores métodos e técnicas. 

Encontramos também com 4 ocorrências a regra 3.2.11, que estabelece: 

TOTAL DE PROCESSOS LEVANTADOS DE 2014 A 2017 (192)

PROCESSOS EM ANDAMENTO (90)

PROCESSOS IMPROCEDENTES (64)

ADVERTÊNCIA RESERVADA (28)

ADVERTÊNCIA PÚBLICA (7)

SUSPENSÃO (3)

CANCELAMENTO (0)
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3.2.11. REGRA: O arquiteto e urbanista deve manter seus 

contratantes informados sobre o progresso da prestação dos 

serviços profissionais executados em seu benefício, 

periodicamente ou quando solicitado. 

Com 3 ocorrências encontramos as regras 3.2.5, 3.2.7 e 3.2.9 que estabelecem: 

3.2.5. REGRA: O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 

profissionais somente quando considerar que os recursos 

materiais e financeiros necessários estão adequadamente 

definidos e disponíveis para o cumprimento dos compromissos a 

firmar com o contratante. 

3.2.7. REGRA: O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços 

profissionais levando em consideração sua capacidade de 

atendimento em função da complexidade dos serviços. 

3.2.9. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 

assumir a autoria de trabalho que não tenha realizado, bem como 

de representar ou ser representado por outrem de modo falso ou 

enganoso. 

 

RECORRÊNCIA DAS INFRAÇÕES

REGRA 1.2.1

REGRA 3.2.11

REGRA 3.2.5

REGRA 3.2.7

REGRA 3.2.9
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Quanto aos incisos violados pertencentes ao Artigo 18 da Lei Federal n°12.378 com 

maior recorrência, temos o inciso XII com 4 ocorrências que estabelece: 

XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for 

obrigatório.  

E finalmente, também podemos considerar com 3 ocorrências o inciso XI, que 

estabelece:  

XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas 

devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensei que esta é uma oportunidade única de escrever uma coisa 

dessas, que a função dele [do Código de Ética] não é judiciária, 

quer dizer, não é uma função somente para julgar os outros, 

valorizar o que se faz e o que não se faz; ou o que se deve fazer e o 

que não se deve fazer. Ele tem a função educativa. [...] O Código de 

Ética deve ser motivo de aula em todos os departamentos das 

escolas, com visões diferentes. Todos os professores nas escolas 

de arquitetura devem abordar esse tema da ética. O tema da ética 

é a rainha da filosofia, porque ela está centrada no ser humano. O 

que interessa é saber o que fazer e como fazer. Isso está no centro. 

[...] Todos os temas da filosofia são muito importantes, mas a ética 

é central.  (João Honório de Mello Filho CED. 14ª Reunião 

Ordinária do Comissão de Ética e Disciplina CED-CAU/BR. 

Produção: CED-CAU/BR. Intérpretes: CED. [S.l.]: CAU/BR. 2013. 10 

arquivos de VÍDEO formato VOB). 
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Após diversas tentativas durante 79 anos, a classe profissional dos Arquitetos e 

Urbanistas finalmente desvinculou sua atribuição institucional, antes conferida ao 

Sistema CONFEA/CREA, transferido-a para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR). Em 18 de Novembro de 2011 foi realizada a 1ª Reunião 

Plenária Ordinária do recém criado Conselho.  

Logo nas primeiras reuniões, a questão da criação do primeiro Código de Ética e 

Disciplina voltado somente ao profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil foi 

levantada como uma das maiores prioridades do novo Conselho. Acreditavam que 

a reorganização e reinterpretação do sistema profissional decorreriam da 

elaboração desse documento e para isso foi dedicada especial atenção 174. 

Para o entendimento do processo de construção do documento, podemos 

considerar a adoção de três importantes estratégias. A primeira estava na 

realização dos seminários regionais como uma forma imprescindível de ação 

comunicativa. Era preciso alargar ao máximo a discussão das questões a ser 

inseridas no código por todo o Brasil. Assim, por meio de seminários regionais, foi 

possível envolver nessa discussão, boa parte da classe profissional.  

A estratégia de elaboração dos Seminários Regionais e Nacional durante o 

processo de elaboração do anteprojeto do Código resultou no recebimento de 

mais de quinhentas contribuições ao texto do documento, vindas de todas as 

partes do país, fornecendo um panorama complexo sobre a situação da prática da 

profissão do arquiteto e urbanista no Brasil. 

                                                             

174 CAU/BR. Ata da 1ª Reunião Ampliada. Brasília: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 2012. p. 1-7. 19 
e 20 de Janeiro de 2012. 
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A segunda estratégia adotada foi a contratação de uma instituição para 

elaboração de uma pesquisa como forma de apoio as fundamentações teóricas 

que envolviam um código de ética e disciplina. Desde o princípio, foi descartada a 

intenção de aproveitar o código do conselho anterior e também de replicar 

qualquer dos diversos códigos existentes.  Era intenção do Conselho e da 

Comissão de Ética e Disciplina a construção de um código específico para a 

profissão no Brasil, procurando envolver, o quanto possível, um maior número de 

questões relacionadas à prática real do mercado de trabalho. Para isso era preciso 

além do envolvimento da classe profissional na construção do código uma 

fundamentação criteriosa175. 

Assim, o Instituto ANIS (Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero) foi 

contratado para realização de dois produtos. O primeiro produto se referiu a uma 

pesquisa que abrangia um levantamento do “estado da arte” mundial sobre ética 

na arquitetura e urbanismo. Com relação ao segundo produto foi solicitado um 

levantamento e sistematização de diversos Códigos de Ética de arquitetura e 

urbanismo internacionais.  

Como resultado do primeiro produto, referente ao levantamento das bibliografias 

sobre ética na profissão do arquiteto e urbanista, o Instituto ANIS forneceu uma 

série de documentos em formato de bases de dados, com todas as referências 

padronizadas e em anexo, a íntegra de seus respectivos arquivos de texto.  

O Instituto ANIS encontrou em sua pesquisa uma abordagem pouco significativa 

dos estudos em nível nacional e internacional, com abrangência na área proposta 

                                                             

175 CED. 2° Seminário da Comissão de Ética e Disciplina. Recife: CAU/BR, 2012. 9 arquivos áudio formato MP3 - 
609,83 Mb. 
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e, consequentemente, com preocupação direta relacionada à ética no 

desenvolvimento da prática profissional do arquiteto e urbanista. A pesquisa 

também constatou a prevalência do idioma inglês nos documentos encontrados. 

(ANIS, 2012) 

Quanto ao segundo produto referente ao levantamento e sistematização dos 

códigos de ética dos conselhos e institutos de arquitetura e urbanismo 

internacionais, foram pesquisados 24 países, definidos previamente pela 

Comissão. 

Com a pesquisa foi possível identificar pontos relevantes para prática profissional 

nos textos dos códigos, por meio da análise de 27 palavras-chave sugeridas pela 

Comissão. Tal procedimento possibilitou o encontro de temas que se 

apresentaram recorrentes nos textos dos códigos. Ainda segundo a pesquisa, os 

Códigos, em sua maioria, estão organizados por seções que incluem princípios e 

normas éticas e regras gerais de conduta profissional.  

Finalmente, como terceira estratégia adotada, houve a contratação de uma 

consultoria que se ocuparia da elaboração do texto do anteprojeto do Código de 

Ética e Disciplina realizando o trabalho de sistematização das informações e dos 

documentos que constariam na redação do texto. 

Para a realização desse serviço a Comissão designou a empresa TEUBA 

Arquitetura e Urbanismo por ter entre seus consultores, o arquiteto e urbanista 

João Honório de Mello Filho, o qual possuía larga experiência na produção de 

inúmeros textos técnicos normativos, publicados para circulação pública e restrita, 

voltados para a edificação escolar e habitacional, e também, entre outras 

experiências, a de relatoria das normas técnicas originais da Associação Brasileira 
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de Normas Técnicas (ABNT) para projetos de edificações, a NBR-15531 e a NBR-

15532. 

A proposta do trabalho estabelecia a entrega de sucessivos relatórios técnicos que 

incluíam como produto, textos em forma de minutas visando o aperfeiçoamento 

progressivo da sistematização e da redação do anteprojeto do Código de Ética e 

Disciplina. As minutas elaboradas pelo consultor e entregues à Comissão eram 

analisadas e discutidas buscando consolidar o texto da minuta anterior mediante 

correções, inclusões e supressões das questões propostas. Tais minutas, 

conforme evoluíam foram gradativamente convertidas ao texto final do anteprojeto 

do Código de Ética e Disciplina. Assim, a última minuta do anteprojeto após a sua 

aprovação pela Comissão foi encaminhada para o exame e aprovação final em 

sessão plenária do CAU/BR e transformada em resolução no dia 6 de Setembro de 

2013.  

O método escolhido para a composição da estrutura inicial do texto do código foi 

a utilização de algumas obras normativas consolidadas e reconhecidas no plano 

internacional176. A primeira minuta apresentada à Comissão, a Minuta 0.0, contou 

como principal influência em sua estrutura o modelo de Código de Ética inserido 

no documento de referência internacional sugerido pela Union Internationale des 

Architectes (UIA), o “Accord on Recommended International Standards of 

Professionalism and Architectural Practice”. 

Após os inúmeros avanços, minuta a minuta, conforme ocorriam as discussões e 

contribuições dos conselheiros das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF, 

                                                             

176 MELLO FILHO, J. H. Minuta 2.1 do Anteprojeto do Código de Ética e Disciplina. Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil. Brasília, p. 1-50. 2013. 
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que participaram dos Seminários e dos conselheiros do CAU/BR, a estrutura final 

do Código ficou configurada com seis seções que abordam os seguintes tópicos: 

Obrigações Gerais, Obrigações para com o Interesse Público, Obrigações para 

com o Contratante, Obrigações para com a Profissão, Obrigações para com os 

Colegas e Obrigações para com o Conselho Profissional.  

Cada seção é composta de princípios, regras e recomendações. Os princípios são 

de aplicação genérica, teórica ou abstrata. As regras são de aplicação específica, 

voltadas a casos concretos. Após as regras seguem-se as recomendações, estas 

são utilizadas para orientar os profissionais e são aplicáveis subsidiariamente, 

como atenuante ou agravante, às sanções177. 

Mas mesmo com a intenção e o esforço da Comissão em alargar ao máximo a 

discussão das questões a serem inseridas no Código e da convocação para o 

envolvimento de todas as Comissões de Ética e Disciplina dos estados na 

elaboração do primeiro Código de Ética e Disciplina, exclusivamente voltado ao 

profissional arquiteto e urbanista no Brasil, o documento recebeu duras críticas da 

classe profissional. 

No que envolve as sua estrutura, alguns consideraram o texto do código muito 

extenso. Acreditavam que com um texto mais enxuto explicitando regras mais 

objetivas facilitaria o processo de julgamento. Outros consideraram difícil entender 

e organizar os conceitos do texto referente aos princípios das obrigações e as 

regras. Ainda alguns sugeriram que o código reunisse duas partes. A primeira com 

                                                             

177 CAU/BR. RES52 - Código de Ética e Disciplia. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 2013. Disponivel em: 
<http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/RES-52CODIGO-ETICARPO22-20134.pdf>. Acesso em: 29 
Janeiro 2014. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

188 

a listagem dos princípios morais e a segunda parte apenas com as regras 

aplicáveis nos julgamentos éticos. 

Também alguns conselheiros federais, na 21ª Reunião Plenária do CAU/BR, 

manifestaram o descontentamento com o prazo estabelecido para discussão do 

Código e solicitaram o adiamento da sua aprovação. 

Como resposta à falta de concisão no texto do código a Comissão esclarece que: 

Consideramos que parece não ser interessante que colegas 

conselheiros, investidos de tão alta responsabilidade, ao 

participarem de julgamentos, tenham de seguir preceitos 

coercitivos austeros e rigorosos, mas restritos às utilidades e às 

aplicações mecânicas imediatas. Isto é, incapazes de visar amplos 

objetivos educativos e culturais para o enfrentamento das 

circunstâncias desafiadoras que emergem das incertezas do 

mundo atual. (MELLO FILHO, 2013) 

Assim, foi ressaltado no Preâmbulo do documento, o esclarecimento das funções 

básicas de um Código de Ética e Disciplina enfatizando que a sua função primária 

é a educativa. A função coercitiva somente é aplicada quando há a omissão da 

primeira função.   

São duas as funções deontológicas deste Código de Ética e 

Disciplina. A primeira, e precedente, é a função educacional 

preventiva, que tem por objetivo a informação pública sobre a 

dignidade da Arquitetura e Urbanismo e os deveres de seus 

profissionais. A segunda função, subordinada à primeira, é a 

coercitiva, que admoesta e reprime os desacertos procedimentais 
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porventura praticados pelos indivíduos sujeitos à ética e à 

disciplina da profissão. (CAU/BR, 2013, grifo nosso) 

Quanto ao aspecto funcional dos códigos de ética, importante lembrar que os 

códigos de conduta elaborados pelos institutos de arquitetura tem fundamental 

importância educativa e informativa. Contribuem efetivamente na formação do 

ethos profissional, apesar de não exercerem uma função propriamente coercitiva 

conforme os códigos de ética e disciplina elaborados pelos conselhos de 

arquitetura, como o código estudado na tese. 

As associações profissionais como o IAB são associações de direito privado. Os 

profissionais podem se associar ou se filiar livremente. Já os conselhos 

profissionais são associações de direito público, incumbidas pelo Estado de 

fiscalizar e regular uma determinada profissão. No Brasil, para se praticar a 

arquitetura e o urbanismo o registro no CAU/BR é compulsório. Com isso, a 

obediência ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR é obrigatória a todos os 

arquitetos e urbanistas que atuam no Brasil.   

Conforme colocado em pesquisa anterior, durante os anos em que a profissão 

esteve vinculada ao Sistema CONFEA/CREA assistimos ao enfraquecimento da 

participação e interesse da classe profissional no principal instituto que regia as 

políticas da profissão no Brasil, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). Portanto 

esse fato, nos leva a considerar que, o acentuado enfoque na função educativa do 

código e a adoção de uma estrutura de texto mais extensa e dessertativa 

priorizada pela Comissão de Ética e pelo consultor, se origina na intenção de 

suprir a função do IAB, ora enfraquecida, aproveitando a oportunidade despontada 

com a criação do novo conselho. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

190 

Após a verificação do processo de elaboração do Código, por meio do enfoque 

estrutural, passamos a verificar quais discussões foram realizadas referentes aos 

temas mais controversos abordados pelas regras do Código e como esses, se 

configuraram no texto final do documento.  

O interesse nessa investigação estava na tentativa de viabilizar um entendimento 

das maiores discussões e conflitos que dominavam a prática profissional do 

arquiteto e urbanista na época da elaboração do Código e dos discursos que os 

acompanharam e ainda destacar qual foi o discurso predominante. A tese 

acreditou que o diálogo efetivo entre a prática e a teoria por meio das regras 

impostas no Código forneceria a possibilidade de extrair informações essenciais 

para a condução de ações que possam levar a um concreto aprimoramento do 

exercício profissional.  

Com base na listagem cedida pela Comissão, dos temas que serviram de base 

aos debates ocorridos principalmente nos seminários de Curitiba e Goiânia, a 

pesquisa realizada pelo Instituto ANIS identificou pontos relevantes para prática 

profissional nos textos dos vinte e quatro códigos de ética internacionais 

levantados. Com tal procedimento foi possível encontrar temas que se 

apresentaram recorrentes nos textos dos códigos, dos quais foram, ensino e 

formação; direito autoral e plágio; incompatibilidade no exercício de funções; 

conflito de interesses, incompatibilidade, remuneração ilícita, reserva técnica ou 

comissão; sustentabilidade; concurso público de projetos de arquitetura e 

urbanismo; estética e valores éticos específicos; mídias de representação e 

divulgação da arquitetura e comercialização do projeto de arquitetura/ 

publicidade. Muito destes temas que se mostraram recorrentes nos códigos 
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internacionais, também estão entre os temas mais discutidos nas reuniões e 

seminários realizados pelo CAU/BR.  

Assim os temas com discussões recorrentes nas Reuniões e Seminários 

contemplados na tese foram, ensino e formação; direito autoral e plágio; 

incompatibilidade no exercício de funções; conflito de interesses, 

incompatibilidade, remuneração ilícita, reserva técnica ou comissão. A esses 

também foram acrescentados os temas, contratos, honorários e salário mínimo 

profissional e também, a crítica na arquitetura e urbanismo.  

O tema mais delicado e controverso que a classe profissional tem enfrentado nos 

últimos vinte anos é o da Comissão Ilícita ou Reserva Técnica. Tal tema também é 

amplamente discutido em todos os países do mundo. Ainda em 2017, a questão 

da Reserva Técnica aparece como a maior geradora de conflitos e discussões 

entre os integrantes da classe profissional, e esta grande dificuldade de 

entendimento acerca do assunto é um dos maiores empecilhos para o 

estabelecimento de um comportamento uniforme da classe, contribuindo para a 

sua desvalorização perante a sociedade. 

Foi observado também que a maioria das regras impostas no Código, que vieram 

a ser intensamente discutidas nas reuniões e seminários, já estava estabelecida 

por outras leis. Portanto, a grande dificuldade que a Comissão enfrentou foi quanto 

ao esclarecimento à classe profissional do motivo da regra estar presente no texto 

do código. Tal fato demonstra a inexistência, até então, de uma oportunidade 

concreta de se discutir os problemas da profissão e consequentemente um 

grande desconhecimento da classe profissional da lógica que envolve a maioria 

dos conflitos.  
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É imprescindível nos dias atuais que dentro dos ambientes de formação da 

profissão as discussões sobre os temas referentes à ética na prática da profissão 

sejam abordadas em sala de aula. 

Segundo coloca Ockman178, ao menos por enquanto, a escola de arquitetura 

permanece como o local crucial onde o discurso da arquitetura é formulado e 

disseminado. A escola de arquitetura continua sendo o local em que os estudantes 

tornam-se conscientes de pertencerem a uma comunidade pré-existente 

profissional e intelectual.  

É na escola de arquitetura que os futuros profissionais descobrem 

as múltiplas facetas disponíveis para a atuação, e como o futuro do 

campo da arquitetura, com todos os seus cognatos disciplinares e 

profissionais, é coletivamente constituído. (OCKMAN e WILLIAMSON, 

2012, p. 32, tradução nossa) 

Ainda, baseado em considerações realizadas em estudos anteriores179, 

alcançamos questões importantes que geravam dificuldades e conflitos 

historicamente estabelecidos no cotidiano da prática profissional do arquiteto e 

urbanista no Brasil. 

Uma das questões se referia ao meio de divulgação das sanções impostas ao 

Código de Ética e Disciplina do Sistema CONFEA/CREA. Recorrendo a uma 

análise comparativa foi realizado o levantamento das principais violações 

ocorridas às regras dos Códigos de Ética e Conduta vigente para a profissão no 

                                                             

178 OCKMAN, J.; WILLIAMSON, R. Architecture School: Three Centuries of Educating Achitects in North America. 
Cambridge. Massachusetts: MIT Press, 2012. 
179 Ibid. 
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Reino Unido e nos Estados Unidos, e em seguida comparadas com os dados 

obtidos no Brasil. 

Quando a pesquisa se voltou às violações ao Código de Ética, ligadas ao 

profissional Arquiteto e Urbanista no Brasil, não obteve sucesso. Pelo fato de o 

meio de divulgação das sanções impostas adotado pelo Sistema CREA/ CONFEA 

apresentar várias possibilidades de efetivação e publicação, junto com o fato de 

seus processos não serem de acesso público, tornava-se quase impossível o 

agrupamento das infrações a nível estadual e nacional.  

Como ressaltado anteriormente, a falta de padronização da publicação da censura 

pública no Brasil prejudicava a avaliação de quais violações ao Código de Ética 

Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da 

Geografia e da Meteorologia eram recorrentes na prática da profissão. A ausência 

desse valioso instrumento impedia a medição de sua eficácia, inviabilizando 

ressaltar quais infrações precisariam de especial atenção, obtendo, com isso, um 

melhor entendimento do comportamento profissional e o impacto de sua 

atuação.180. 

No último capítulo da tese foram levantadas e agrupadas as informações 

encontradas referente às denúncias e infrações julgadas nos CAU/UF da região 

Sudeste, a partir de 2014 até o final de 2017. Com isso, por meio do rastreamento 

das denúncias ético-disciplinares recebidas pelos conselhos estaduais da região 

Sudeste a tese analisou quais as infrações às regras do Código que se 

apresentaram recorrentes na atuação da classe profissional.  

                                                             

180 PEREZ, 2012 
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A hipótese proposta pela tese sugeria que já em 2017, por meio do levantamento e 

da análise das decisões dos processos éticos deliberados nas reuniões plenárias 

dos CAU/UF, alcançaríamos importantes diagnósticos que auxiliariam o 

entendimento do comportamento do arquiteto e urbanista permitindo perceber 

quais aperfeiçoamentos seriam necessários para que a prática da profissão se 

tornasse cada vez mais eficiente no atendimento às necessidades da sociedade. 

A tese acreditou que o alinhamento das questões éticas levantadas pelo código, 

com a prática real do mercado de trabalho, garante a sua eficácia e auxilia o 

profissional no exercício da profissão e na solução dos conflitos inerentes a prática 

diária. Com o estudo dos processos ético-disciplinares e a forma com que eles 

foram conduzidos seria possível criar um banco de dados que poderá contribuir 

efetivamente para a formação do ethos profissional.  Assim, como colocado 

anteriormente, o ethos profissional quando manifestado claramente favorece a 

formação de uma unidade de comportamento profissional e consequentemente 

reafirma a valorização da classe perante a sociedade.   

A pesquisa encontrou que a hipótese proposta pôde ser confirmada apenas em 

parte.  Notamos que sem dúvida houve um grande avanço com relação à 

pesquisa anterior. Por meio de uma busca simples em sites dos conselhos 

estaduais pudemos acessar documentos oficiais publicados, como atas, súmulas 

e deliberações que cediam informações sobre os processos julgados. 

Porém, ainda, a falta de uniformidade entre os CAU/UF, no modo de conduzir os 

julgamentos dos processos e também na forma de divulgação destes documentos 

impediu que os resultados fossem precisos. Ou seja, conseguimos alcançar com a 
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pesquisa uma amostra pequena dos processos, encontrando também lacunas 

quanto às informações sobre seus encaminhamentos.  

Com o acompanhamento da evolução das resoluções que tratam dos 

procedimentos para a condução dos processos disciplinares, observamos que ao 

longo dos anos houve um amadurecimento alcançando um melhor entendimento 

do Conselho com relação aos procedimentos na execução dos processos de 

julgamento.  

Uma questão amplamente discutida ao longo do processo de amadurecimento 

dos julgamentos das faltas ético-disciplinares se refere ao sigilo. A natureza do 

assunto é controversa e gerou muita polêmica, pois nele há o conflito entre 

publicidade e privacidade181. Segundo o Assessor Jurídico Eduardo Paes, a regra 

no processo judicial é a publicidade, para que o acusado saiba pelo o que está 

respondendo e para que a sociedade tenha segurança e saiba como o estado 

julga. O processo ético por praxe é sigiloso e isso fere o principio constitucional da 

publicidade182. 

Uma forma eficiente de apoio a função educativa do Código seria a publicação de 

tempos em tempos dos dados fornecidos pelos levantamentos dos processos 

julgados pelas comissões de ética. Nos Estados Unidos o American Institute of 

Architects (AIA), publica documentos intitulados como Best Practices (Boas 

Práticas). Os documentos são guias que orientam a boa prática por meio da 

exposição da condução de casos ético-disciplinares ocorridas em várias situações 
                                                             

181 CED. Súmula da 37ª Reunião Ordinária do CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR. 2015. p. 1-12. 09 e 10 de Abril de 
2015. 
182 CED. Súmula da 38ª Reunião Ordinária do CED-CAU/BR. Brasília: CAU/BR. 2015. p. 1-10. 07 e 08 de Maio de 
2015. 
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referentes ao exercício da prática. Segundo o AIA, tais documentos representam a 

“sabedoria coletiva” da classe profissional, formando um compêndio de 

conhecimentos práticos adquiridos no mundo real da prática profissional. 

Durante a elaboração do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, foram 

levantadas discussões sobre a criação de um banco de dados que abrigariam as 

informações obtidas com os processos julgados, mas ainda não se sabe sobre 

publicações referentes a esses dados.  

Outra forma de garantir o acompanhamento da sociedade aos processos éticos 

disciplinares seria a publicação dos encaminhamentos dos processos informando 

apenas a o número do processo, com o cuidado de não tornar evidente 

informações pessoais dos profissionais envolvidos, enquanto o processo ainda 

estiver sendo julgado. 

Apesar da imprecisão dos dados levantados motivada pelas condições colocadas 

acima, podemos verificar que a regra que apresentou um maior número de 

incidência foi a regra 1.2.1 com o total de cinco ocorrências: 

1.2.1. REGRA: O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas 

tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes, ou 

sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou 

direção, e assegurar que atuem em conformidade com os 

melhores métodos e técnicas. 

Encontramos também com quatro ocorrências a regra 3.2.11: 

3.2.11. REGRA: O arquiteto e urbanista deve manter seus 

contratantes informados sobre o progresso da prestação dos 
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serviços profissionais executados em seu benefício, 

periodicamente ou quando solicitado. 

Com três ocorrências encontramos as regras 3.2.5, 3.2.7 e 3.2.9: 

3.2.5. REGRA: O arquiteto e urbanista deve assumir serviços 

profissionais somente quando considerar que os recursos 

materiais e financeiros necessários estão adequadamente 

definidos e disponíveis para o cumprimento dos compromissos a 

firmar com o contratante. 

3.2.7. REGRA: O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços 

profissionais levando em consideração sua capacidade de 

atendimento em função da complexidade dos serviços. 

3.2.9. REGRA: O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de 

assumir a autoria de trabalho que não tenha realizado, bem como 

de representar ou ser representado por outrem de modo falso ou 

enganoso. 

Assim, embasado nos dados levantados pela pesquisa podemos considerar que 

as principais faltas cometidas pela classe profissional são: a negligência na 

direção e condução de serviços executados por terceiros, negligência na 

legitimidade das informações passadas ao contratante, negligência na avaliação 

dos recursos disponíveis para o cumprimento dos serviços e finalmente por 

assumir autoria de projetos que não realizou.  
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VII. PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES DA REGIÃO SUDESTE LEVANTADOS 
DURANTE OS ANOS 2014 A 2017 

 

i. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 

2014 

1. Processo nº 2014.0489   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2014 – 30/07/2014 Distribuição para parecer e encaminhamento para 
opinião da Assessoria Jurídica. Relator: Marcelo Perret. A Comissão de Ética recebe preliminarmente a denúncia e 
determina que seja oficializada as partes 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2015 30/07/2015 - O processo foi distribuído ao Conselheiro Jorge 
Ricardo Santos de Lima Costa, para relatoria.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2015 – 13/08/2015 - acolhido por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, para que o denunciado seja comunicado, através de 
edital divulgado no site do CAU/RJ, acerca da admissibilidade da denúncia. O mesmo deverá apresentar defesa 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015 - 24/09/2015 - distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo Santos de 
Lima Costa, para a relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 - Ficou designado o dia 05 de maio de 2016, 
às 15 horas, na Sede do CAU/RJ, para a realização da Oitiva do processo administrativo ético-disciplinar nº 
2014.0489, cuja sessão será realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Carlos Cotrim e dos 
Conselheiros Jorge Ricardo Santos de Lima Costa (relator) e Ronaldo Costa; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Jorge 
Ricardo Santos de Lima Costa: No intuito de obter maior detalhamento técnico acerca dos referenciais 
extrínsecos e intrínsecos do projeto arquitetônico para subsidiar esta instrução visando à formação de juízo de 
valor da relatoria e da Comissão de Ética e Disciplina/CED sobre a denúncia, solicito que seja encaminhada 
consulta oficial junto à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR no que se refere ao estado atual dos Direitos 
Autorais na Arquitetura e Urbanismo, aos desdobramentos legais e operacionais da Resolução 67 do CAU/BR, de 
05/12/2013 

2. Processo nº 2014.0586  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2014 – 30/07/2014 Distribuição para parecer e encaminhamento para 
opinião da Assessoria Jurídica. Relator: Marcelo Perret. A Comissão de Ética recebe preliminarmente a denúncia e 
determina que seja oficializada as partes. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2015 - 09/07/2015 O seguinte processo foi distribuído ao 
Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, para relatoria  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2015 – 13/08/2015 acolhido por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, para que o denunciado seja comunicado da 
disponibilidade de vistas ao processo e concessão de prazo de 30 dias para que o profissional apresente sua 
defesa, por e-mail, carta e pelo SICAU. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2015 – 21/12/15 Acolhido por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela advertência reservada ao profissional, conforme Resolução nº 52 
do CAU/BR, em seu item 3, Obrigações para com o contratante e Resolução nº 58, Capítulo III, Seção II.  
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 16/02/2016 Por solicitação do Conselheiro Paulo Saad, o 
projeto será destacado dos demais. Foi aprovada a decisão com a maioria dos votos e uma abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 003/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 21 de dezembro de 2015, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2014-0586; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 21 de dezembro de 2015, pela aplicação da penalidade de advertência 
reservada ao profissional denunciado, conforme disposto na Resolução CAU/BR nº 52, em seu item 3 - 
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Obrigações para com o contratante, e Resolução CAU/BR nº 58, Capítulo III, Seção II. Com 15 votos favoráveis, 00 
votos contrários, 01 abstenção..  

3. Processo nº 2014.0339    
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2014 – 28/10/2014 Relatora: Conselheira Marta Regina Processo 2014-0339. 
A Comissão de Ética recebe preliminarmente a denúncia e determina que seja oficializada as partes. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2015 - 09/07/2015 distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da 
Costa, para relatoria: 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Por solicitação do Conselheiro Sergio Oliveira 
Nogueira da Silva foi lhe concedida à vista do processo; 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro Relator, 
Ronaldo Foster Vidal, pela advertência reservada, conforme artigo XX. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 14 de junho 2016 Aprovado a decisão do CED. 15 votos a 
favor e 1 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 041/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 16 de maio de 2016, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2014-0339; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 16 de maio de 2016, pela aplicação da penalidade de advertência reservada, por 
infração ao item 3.1 do Código de Ética e Disciplina, conforme art. 6° da Resolução nº 58 do CAU/BR. Com 15 
votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 

 

2015 

4. Processo nº 2015.0063   

SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2015 – 09/07/2015 Em juízo de admissibilidade, a Comissão de 
Ética e Disciplina recebe a presente denúncia, nos termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR no. 34. Designa, 
como Relator, o Conselheiro Jorge Ricardo Santos de Lima Costa. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2015 30/07/2015 - Acolhido por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, para que as partes sejam comunicadas de que o processo 
administrativo foi recebido pela CED, devendo as denunciadas serem intimadas a apresentarem defesa no prazo 
de 30 (trinta) dias. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2016 – 14/07/2016 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
08.09.16 às 16 horas, para a realização de Oitiva, referente ao processo nº 2015-0063. Conselheiros participantes: 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, Jorge Ricardo Santos de Lima Costa (Relator) e Ronaldo Foster Vidal. 
 SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, pelo arquivamento da denúncia realizada nos autos. Encaminhe-se 
à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 010/2016 – 11/10/2016 Votação em bloco. 16 a favor e 2 abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 069/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 27 de outubro de 
2016, referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0063, nos seguintes termos: "Acolhido, por 
unanimidade, o voto do Conselheiro Relator, pelo arquivamento da denúncia realizada nos autos". DELIBEROU: 
Aprovar a decisão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 27 de outubro de 2016. Com 16 votos 
favoráveis, 00 votos contrários e 02 abstenções. 08/11/2016 

5. Processo nº 2015.0015    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2015 – 09/07/2015 Em juízo de admissibilidade, a Comissão de 
Ética e Disciplina recebe a presente denúncia, nos termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR no. 34. Designa, 
como Relator, o Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim Guimarães. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2015 30/07/2015 - Aprovado o relatório e voto do Conselheiro Relator, 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, para que a denunciada seja intimada a apresentar defesa, com a observação 
de que o denunciante deverá ser intimado de que o processo foi recebido pela CED-CAU/RJ, devendo apresentar 
cópia integral do laudo apresentado pela denunciada. 



ANEXO 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

376 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Acolhido, por unanimidade, o despacho do 
Conselheiro Relator Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, convocar o denunciado para oitiva e esclarecimento da 
questão, devendo a data, o horário e os participantes serem designados na próxima reunião da CED. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Ficou designado o dia 02 de junho de 2016, 
às 15 horas, na Sede do CAU/RJ, para a realização da Oitiva do processo administrativo ético-disciplinar nº 
2015.0015, cuja sessão será realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Carlos Cotrim (relator) e dos 
Conselheiros Almir Fernandes e Sérgio Nogueira. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 – 28/04/2016 - Ficou designado o dia 02 de junho de 2016, às 15 
horas, na Sede do CAU/RJ, para a realização da Oitiva do processo administrativo ético-disciplinar nº 2015.0015, 
cuja sessão será realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Carlos Cotrim (relator) e dos Conselheiros 
Ronaldo Costa e Sérgio Nogueira, alterando a disposição que havia sido estabelecida na Reunião Extraordinária 
nº 001/2016 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2016 – 14/07/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por 
infração à regra do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, nos termos do art. 4º da Res. Nº 34 CAU/BR. Intimem-
se o denunciante, para ciência e o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 30 dias. A intimação 
deverá ser realizada por ofício, edital e e-mail, em razão da proximidade do prazo prescricional.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães: À Fiscalização, solicita-se vistoria local para identificarem que área do referido condomínio 
foram fotografados os trechos apresentados às folhas 245 e 246. 1 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Eduardo Cotrim Guimarães: O Conselheiro nos enviará o relatório e voto, cujo teor constará nesta 
súmula. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães: à Assessoria Jurídica, solicitou dar ciência deste encaminhamento às partes; 
DELIBERAÇÃO   PLENÁRIA N° 059/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo 
Cotrim Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 22 de setembro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0015; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 22 de setembro de 2017, pela aplicação da penalidade de Advertência Pública 
mais multa de 7 (sete) anuidades à parte denunciada, prevista no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378/201 O e no 
artigo 62, inciso I c/c parágrafo único, inciso li da Resolução CAU/BR nº 143/2017, por infração às regras 3.2.9; 
4.2.7; 5.2.1 O e 5.2.12do Código de Ética e Disciplina. Com 13 votos favoráveis, 01 votos contrários e 00 abstenção. 
12/12/2012. 

6. Processo nº 2015.0399  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2015 30/07/2015 distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2015- 13/08/2015 acolhido por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, para que seja dada ciência ao autor que sua denúncia foi 
admitida pela Comissão de Ética e Disciplina e que o denunciado seja oficiado para que faça vistas ao processo 
e apresente sua defesa no prazo de 30 dias, sob pena de julgamento a revelia. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Sergio Oliveira 
Nogueira da Silva para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 - 28/07/2016 Acolhido, por maioria, o voto do Conselheiro Relator, 
Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela aplicação da penalidade de suspensão do exercício da profissão, ao 
denunciado, previsto nos art. 19, Inciso II, da Lei nº 13.278/2010 e no art. 5º, inciso II c/c art. 8º da Resolução nº 58 
do CAU/BR, por infração aos itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.2.1, 2.2.7, 3.1.1, 3.2.7, 3.2.10 e 5.2.1 do 
Código de Ética e Disciplina, pelo prazo de 365 dias. Com um voto contrário do Conselheiro Jorge Ricardo Santos 
de Lima Costa. Encaminhe-se à Plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 009/2016 – 13/09/2016 Relatório defende a Suspensão do Exercício 
Profissional do arquiteto por um ano , além de recomendação pqrq que o arquiteto comprove a realização de 
curso de reciclagem profissional na área de cálculo estrutural e estudo do solo, dada à gravidade dos fatos 
constatados de imprudência, negligência, imperícia, negligência, imperícia e desconhecimento técnico para 
execução de estruturas em residências, além do prejuízo material do qual foi responsável. O profissional não 
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pagou a RRT relativo à obra e que já respondeu por outros processos pelos mesmos motivos citados acima.  
Finalizada a enorme discussão foi votado apenas a Suspensão com 10 votos a favor, 1 voto contrário e 2 votos de 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 054/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 28 de julho de 2016, 
referente ao processo administrativo nº 2015-0399; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 28 de julho de 2016, pela aplicação da penalidade de suspensão do exercício da 
profissão, no prazo de um ano, ao denunciado. Com 1 O votos favoráveis, 01 voto contrário e 02 abstenções. 
13/09/2016 

7. Processo nº 2015.0336  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2015 – 27/08/2015 distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015-24/09/2015 despacho do Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, solicitando nova intimação do profissional tanto por carta, e-mail, telefone, quanto por publicação no 
DOU, para que seja dada ciência deste voto e apresente sua defesa num prazo de 30 dias, após a qual estará 
sujeita a sanções previstas no Código de Ética do CAU/BR na condição de revel. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Eduardo Cotrim Guimarães, pela aplicação da penalidade de advertência reservada à parte denunciada, 
acrescida de multa na quantia equivalente a quatro anuidades, prevista no Art. 19, Inciso I, da Lei nº 12.378/2010 e 
no Art. 5º, Incisos I e IV da Resolução CAU/BR nº 58, por infração aos itens 3.2.1 e 3.2.7 do Código de Ética e 
Disciplina do CAU/BR. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 001/2016 – 12/07/2016 Relatados erros imperícia e negligência, quanto 
ao sistema de gás e ao sistema elétrico foram apontados no processo. Houve a discussão sobre a atual formação 
acadêmica que prioriza a decoração em detrimento da Arquitetura e Paisagismo e a questão da atuação de 
pedreiros e empreiteiros que, na maioria dos casos, são responsáveis técnicos pelas obras, o que prejudica 
projetos sérios voltados para a sociedade geral, foi pedido vistas do processo. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 09/08/2016 Pedido de vista na plenária anterior. O referido 
conselheiro do processo relativo ao não pagamento de RRT e ao não cumprimento do contrato da obra, cujas 
penalidades aplicadas foram de Advertência Reservada e Multa que, em sua análise, merecem ser mantidas em 
conformidade com o parecer da Comissão. Antes da votação propriamente dita, o Conselheiro Armando Leitão 
Mendes levantou a questão sobre a análise curricular das funções de um profissional, que deve preceder aos 
pareceres éticos e de exercício profissional, pois em seu entendimento, o CAU/RJ estaria aceitando o exercício 
ilegal da profissão, tema que deve ser discutido e observado pelas referidas Comissões. Foi aprovada com 13 
votos a favor. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 049/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 30 de junho de 2016, na fl. 194 
do processo administrativo nº 2015- 0336; Considerando o Relatório de Voto referente ao Pedido de Vista do 
Conselheiro Antônio Augusto Veríssimo (fls. 195/196), pela manutenção das penalidades aplicadas pela Comissão 
de Ética e Disciplina às fls. 194. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 
30 de junho de 2016 (fl. 194), pela aplicação da penalidade de advertência reservada ao denunciado, acrescida de 
multa na quantia equivalente a 4 anuidades prevista no art. 19, inciso I da lei 12.378/201 O e no art. 5° incisos I e IV 
da Resolução CAU/BR nº 58, por infração aos itens 3.2.1 e 3.2.7 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. Com 
13 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 16/08/2016 

8. Processo nº 2015.0421  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2015 – 27/08/2015 distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, convocar o denunciado para oitiva e esclarecimento da questão, 
devendo a data, o horário e os participantes serem designados na próxima reunião da CED. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Ficou designado o dia 23 de junho de 2016, 
às 15 horas, na Sede do CAU/RJ, para a realização da Oitiva do processo administrativo ético-disciplinar 
2015.0421, cuja sessão será realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Carlos Cotrim (relator) e dos 
Conselheiros Almir Fernandes e Grasiela Mancini. 
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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Relator 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães: Intime-se a denunciante, por edital, para que apresente suas alegações finais 
no prazo de 15 (quinze) dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães: Solicito intimar a denunciante por oficial de justiça, no sentido de apresentar suas 
considerações finais, ainda que pela desistência da denúncia, tendo em vista sua ausência na audiência havida 
em 23 de junho de 2016 e o relato às fls 129 que informa terem retornado as notificações postais via “AR” com 
assinatura de prováveis familiares. Embora a denúncia que inicia o presente processo tenha sido já de facto 
admitida em 01 de setembro de 2015, registro a admissibilidade para fins administrativos. 

9. Processo nº 2015.0020  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2015 – 27/08/2015 distribuído ao Conselheiro Armando Leitão Mendes, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015-24/09/2015 despacho do Conselheiro Armando Leitão Mendes, 
ao Coordenador da CED, em face da admissibilidade do processo, que seja citado o denunciado para apresentar 
a sua defesa com o prazo de 30 dias, a contar da juntada do AR aos autos. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da Costa 
para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Ronaldo José da Costa, pela aplicação da penalidade de advertência pública à parte denunciada, 
prevista no artigo 19, inciso I da Lei nº 12.378/2010 e no Artigo 5º, inciso I c/c §2º, inciso II da Resolução CAU/BR 
nº 58/2013, por infração aos itens 3.1.1 e 3.2.11 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. A aplicação da 
penalidade deverá ocorrer através de divulgação no site do CAU/RJ, pelo período de 180 (cento e oitenta dias). 
Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 001/2016 – 12/07/2016 Aprovada a decisão da CED. 14 a favor e 3 votos 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 044/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo José da 
Costa, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 30 de junho de 2016, referente ao 
processo administrativo éticodisciplinar nº 2015-0020; DELIBEROU:  Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 30 de junho 2016, pela aplicação da penalidade de advertência pública, prevista no art. 
19, inciso I da Lei 12.378/2010 e no art. 5°, inciso I c/c § 2°, inciso li da Resolução CAU/BR nº 58, por infração aos 
itens 3.1.1 e 3.2.11 do Código de Ética e Disciplina. A aplicação da penalidade ocorrerá através de divulgação no 
sítio eletrônico do CAU/RJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Com 14 votos favoráveis, 00 votos contrários e 
03 abstenções. 

10. Processo nº 2015.0272  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2015 – 27/08/2015 distribuído ao Conselheiro Armando Leitão Mendes, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015-24/09/2015 despacho do Conselheiro Armando Leitão Mendes 
ao Coordenador da CED, em face de admissibilidade do processo, que seja citado o denunciado para apresentar 
a sua defesa com o prazo de 30 dias, a contar da juntada do AR aos autos. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Sergio Oliveira 
Nogueira da Silva para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela aplicação da penalidade de advertência reservada à parte 
denunciada, prevista no artigo 19, inciso I da Lei nº 13.278/2010 e no artigo 5º, inciso I c/c §2º, inciso I da 
Resolução nº 58/2012 do CAU/BR, por infração aos itens 1.2.4, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.13 e 5.2.14 do Código de Ética e 
Disciplina do CAU/BR. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 009/2016 – 13/09/2016 No relatório da leitura do processo, cujo voto foi 
pela Advertência Reservada ao profissional, em face às denúncias de má execução da obra, abandono e 
recebimento de honorários sem realização dos serviços por parte do profissional. Houve 2 votos a favor, 4 votos 
contrários e 7 votos de abstenção. Paulo Saad faz a sua declaração de voto, afirmando ser necessária uma 
orientação específica para casos como o que foi relatado para melhor julgamento dos processos. Grasiela Pereira 
afirmou também ter votado contra o referido relato, pois em seu entendimento, o profissional não deveria ter sido 
autuado pelas questões apresentadas. Aproveitou para sugerir que havendo divergência entre o proprietário e o 
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profissional, que as mesmas sejam declaradas na RRT, respaldando, assim, o profissional de possíveis ações 
junto ao Conselho. Armando Ivo declara que o seu voto de abstenção foi porque em sua opinião, há dúvidas 
sobre quem finalizou a execução da obra e outras informações relevantes para a sua análise. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 055/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sérgio Nogueira, 
aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 28 de julho de 2016, referente ao processo 
administrativo ético-disciplinar nº 2015- 0272; DELIBEROU: Não aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 28 de julho de 2016. Com 02 votos favoráveis, 04 votos contrários e 07 abstenções, pelo 
arquivamento do feito. 05/10/2016 

11. Processo nº 2015.5.01142  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2015 – 10/09/2015 distribuído ao Conselheiro Armando Leitão 
Mendes, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015-24/09/2015 despacho do Conselheiro Armando Leitão Mendes, 
solicitar a profissional o seu pronunciamento quanto à denúncia, no prazo de 30 dias e que atende ao conteúdo 
deste processo, para que além de justificar o seu Certificado de Medicina Ôhmica, também faça quanto a sua 
qualificação profissional para desempenho como responsável técnica da XXXXX. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pelo não acolhimento da preliminar aduzida pela Denunciada.  Prossiga-se com a 
instrução dos autos, conforme Relatório e Voto de fls. 72/74.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017. Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Ronaldo Foster Vidal, pela procedência da denúncia realizada nos autos, com aplicação da penalidade de 
advertência reservada à parte denunciada, prevista no artigo 19, inciso I da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 5º, 
inciso I c/c §2º, inciso I da Resolução CAU/BR nº 58/2013, por infração às regras 3.2.8, 3.2.9 e 5.2.12 do Código de 
Ética e Disciplina. Encaminhe-se a Plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 008/2017 – 08/08/2017 Advertência reservada. Houve erro na medição 
ôhmica de um aterramento de pára raios de um condomínio. Concluído o relato, informaram que a profissional 
denunciada não poderia ser responsável técnica pelo trabalho contratado uma vez que a Resolução do CAU/BR 
prevê que este tipo de serviço não pode ser realizado por arquiteto. Diante desta afirmativa, consensuou-se pela 
suspensão da votação, até o final da sessão, para que se confirme tal declaração. Após a análise da Resolução 
do CAU/BR, decidiram pela manutenção do seu voto, uma vez que, nos laudos de exigências emitidos pelo Corpo 
de Bombeiros, há exigência também de pára raios, conforme Código de Incêndio e Pânico do Estado do RJ. 
Aprovada a manutenção da sentença com 10 votos a favor, 1 voto contrário e 3 de abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 0036/2017 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 25 de maio de 2017, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-5- 01142. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 29 de junho de 2017, pela aplicação da penalidade de Advertência Reservada à parte 
denunciada, prevista no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 5°, inciso I c/c §2°, inciso I da 
Resolução CAU/BR nº 58/2013, por infração às regras 3.2.8, 3.2.9 e 5.2.12 do Código de Ética e Disciplina. Com 10 
votos favoráveis, 01 voto contrário e 03 abstenções. 08/08/2017. 

12. Processo nº 2015.0351  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015 - 24/09/2015 distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, 
para a relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 007/2015 – 08/10/2015 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, pela admissibilidade da denúncia apresentada nos autos, nos termos do art. 4º da Res. 
CAU/BR 34. Intimem-se as denunciantes, para que constem as assinaturas de ambas no pedido inicial. Intime-se 
o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 30 dias. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2015 – 21/12/15 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pela oitiva das partes. Determinado que as denunciantes sejam informadas das 
alegações e documentos apresentados pelo denunciado e, se quiserem, apresentem novas alegações a respeito. 
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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Ronaldo Foster Vidal, convocar o denunciado para oitiva e esclarecimento da questão, devendo a data, o 
horário e os participantes serem designados na próxima reunião da CED 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Ficou designado o dia 12 de maio de 2016, às 
15 horas, na Sede do CAU/RJ, para a realização da Oitiva do processo administrativo ético-disciplinar nº 
2015.0351, cuja sessão será realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Carlos Cotrim e dos 
Conselheiros Ronaldo Foster (relator) e Jorge Ricardo Santos de Lima Costa. 
 SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Ronaldo Foster Vidal, pela aplicação da penalidade de advertência pública à parte 
denunciada, prevista no artigo 19, inciso I da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 5º, inciso I c/c parágrafo 2º, inciso II da 
Resolução CAU/BR nº 58/2013, por infração aos itens 3.2.9 e 6.2.1 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. A 
aplicação da penalidade deverá ocorrer através de divulgação no quadro de avisos e no sítio eletrônico do 
CAU/RJ, pelo prazo de 6 (seis) meses. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 14/06/2016 A seguir, o Conselheiro prosseguiu para o último 
Processo a ser analisado de n. 2015-0351, que foi aprovado por unanimidade.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 042/2016 _Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 03 de junho de 2016, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015- 0351; DELIBEROU Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 03 de junho de 2016, pela aplicação da penalidade de advertência pública, prevista no 
art. 19, inciso I da Lei 12.378/201 O e no art. 5°, inciso I c/c § 2°, inciso li da Resolução CAU/BR nº 58, por infração 
aos itens 3.2.9 e 6.2.1 do Código de Ética e Disciplina. A aplicação da penalidade ocorrerá através de divulgação 
no quadro de avisos e no sítio eletrônico do CAU/RJ, pelo prazo de 06 (seis) meses. Com 15 votos favoráveis, 00 
votos contrários e 00 abstenções. 

13. Processo nº 2015.0376  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015 - 24/09/2015 distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para a relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 007/2015 – 08/10/2015 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator pela admissibilidade da denúncia apresentada nos autos, nos termos do artigo 4º da Res. 
CAU/BR 34. Intimem-se o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 30 
dias, sob pena de revelia 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela extinção da denúncia apresentada nos autos, sem exame de 
mérito. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 003/2016 – 08/03/2016 Arquivamento em bloco. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 015/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 15 de fevereiro de 2016, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0376; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 15 de fevereiro de 2016, pelo arquivamento da denúncia em razão da 
desistência apresentada pelo denunciante. Com 18 votos favoráveis, O 1 voto contrário e O 1 abstenção. 

14. Processo nº 2015.0422  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 007/2015 – 08/10/2015 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster os 
seguintes processos, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2015 – 30/11/2015 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pela admissibilidade da denúncia apresentada nos autos, por infração aos itens 3, 
3.1.1 e 3.1. Encaminhe-se os autos à Fiscalização para que anexe o rol de RRT’s emitidos pelo denunciado nos 
autos. Após, o denunciado deverá ser intimado, por AR, para apresentar defesa no prazo de 30 dias. Feito isso, 
encaminhe-se a intimação também por e-mail. 18/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pela extinção da denúncia por falta de objeto a ser apreciado. Encaminhe-se à 
Plenária; 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator Ronaldo Foster Vidal, pela extinção da denúncia por falta de objeto a ser apreciado. 
Encaminhe-se à Plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 10/05/2016 Arquivamento em bloco. 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 036/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Poster 
Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 18 de abril de 2016, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0422; DELIBEROU:Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 18 de abril de 2016, pela extinção da denúncia por falta de objeto a ser apreciado. Com 
18 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 

15. Processo nº 2015.0337 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2015 – 26/10/2015 Distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo Santos de 
Lima Costa para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2015 – 30/11/2015 acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, pela admissibilidade da denúncia apresentada nos autos. Intime-se 
o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 30 dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o despacho do 
Conselheiro Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, convocar o denunciado para oitiva e esclarecimento da 
questão, devendo a data, o horário e os participantes serem designados na próxima reunião da CED. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 – 28/04/2016 Ficou designado o dia 23 de junho de 2016, às 13 
horas, na Sede do CAU/RJ, para a realização da Oitiva do processo administrativo ético-disciplinar nº 2015.0337, 
cuja sessão será realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Carlos Cotrim e dos Conselheiros Jorge 
Ricardo Santos de Lima Costa (relator) e Ronaldo Costa.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Solicitado pelo Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa Jorge o agendamento para a realização de oitiva entre as partes envolvidas a fim de 
melhor consubstanciar a análise do processo, para efeito de sua conclusão. Ficou designado o dia 21.12.16 às 15 
horas, para a realização de Oitiva, referente ao processo nº 2015-0337. Conselheiros participantes: Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, Jorge Ricardo Santos de Lima Costa (Relator) e Ronaldo José da Costa. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, pela improcedência da denúncia e arquivamento do processo. Encaminha-
se à plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/ 2017 – 09/05/2017 Improcedência e arquivamento da denúncia. 
Aprovado por unanimidade. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 021/2017 - Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 30 de março de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0337. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 30 de março de 2017, pela improcedência e arquivamento da denúncia. Com 
17 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 

16. Processo nº 2015.0255    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2015 – 26/10/2015 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes o 
processo para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2015 – 30/11/2015 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Almir Fernandes, pelo encaminhamento dos autos à Gerência de Fiscalização para melhor instruir os 
autos, conforme relatório de fl.78. Em seguida, à Comissão de Exercício Profissional. 

17. Processo nº 2015.0395    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2015 – 12/11/2015 Distribuído para o Conselheiro Armando 
Leitão Mendes; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2015 – 21/12/15 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Ronaldo Foster Vidal, do pedido de vista, pela não admissibilidade da denúncia, em razão da prescrição em 
janeiro de 2015. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2015 – 30/11/2015 

18. Processo nº 2015.4.0575   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2015 – 30/11/2015 Distribuídos para o Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2015 – 21/12/15 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE 
JANEIRO Vidal, pela admissibilidade da denúncia apresentada em razão da suposta infração aos itens 3.1.1, 3.1.2 
e 3.2.9 do Código de Ética. Intime-se o denunciante para ciência e para esclarecer quem assinou como 
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contratante o ART IN 00423667, bem como anexar o contrato entre o condomínio do Edifício Felix e o Empreiteiro 
Josenildo Jorge da Silva ou outra prova documental que comprove ter sido ele o verdadeiro executor da obra. 
Intime-se a denunciada, para que apresente defesa no prazo de 30 dias, devendo esclarecer se executou, ou não, 
o serviço em tela e, também, por qual razão indicou o citado valor de honorários na ART. Esta intimação deverá 
ocorrer por AR, e-mail e Edital.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Ronaldo Foster Vidal, pela improcedência da denúncia realizada nos autos, em razão da ausência de infração 
ética. Encaminhe-se à Plenária 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 010/2016 – 11/10/2016 Votação em bloco. 16 a favor e 2 abstenções. 
DELlBERAÇÃO PLENÁRIA N° 067/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 27 de outubro de 2016, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-4-0575, nos seguintes termos: "Acolhido por unanimidade o voto 
do Conselheiro Relator, pela improcedência da denúncia realizada nos outros, em razão da ausência de infração 
ética. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 27 de outubro de 2016. 
Com 16 votos favoráveis, 00 votos contrários e 02 abstenções. 08/11/2016 

2016 

19. Processo nº 2015.5.08472     

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED – COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA No. 001/2016 - 28/01/2016 
Distribuído o processo a ser relatado pelo Conselheiro Ronaldo Foster Vidal. Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Ronaldo Foster Vidal, pela extinção da denúncia apresentada nos autos, sem exame de 
mérito. Encaminhe-se à Plenária. 

20. Processo nº 2015.0232    
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED – COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA No. 001/2016 - 28/01/2016 
Distribuído o processo a ser relatado pelo Conselheiro Ronaldo Foster Vidal. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Ronaldo Foster Vidal, pelo arquivamento da denúncia apresentada nos autos, não ocorrendo, por 
conseguinte, a sua admissibilidade. 
ARQUIVADA. Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro Relator, Ronaldo Foster Vidal, pelo arquivamento 
da denúncia apresentada nos autos, não ocorrendo, por conseguinte, a sua admissibilidade. 

21. Processo nº 2014-0629  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira 
da Silva para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela manutenção da autuação em relação ao exercício 
ilegal da profissão. Em relação à Empresa, à CEP para as providências cabíveis. 

22. Processo nº 2015.0412    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016 – 15/02/2016 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes para 
relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 O Conselheiro Almir Fernandes sugeriu a 
conversão em diligência solicitando esclarecimentos à Gerência de Fiscalização. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Almir Fernandes, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração 
ao item 5.2 do Código de Ética do CAU/BR, nos termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Foi solicitado 
convocar o denunciado, o denunciante e o Sr. Síndico do Edifício Philippe I para Oitiva e esclarecimentos da 
questão. Ficou designada esta oitiva para o dia 08.09.16, às 15:00 horas, na Sede do CAU/RJ, cuja sessão será 
realizada com as presenças do Coordenador Eduardo Cotrim Guimarães e dos Conselheiros Almir Fernandes 
(Relator) e Jorge Ricardo Santos de Lima Costa; 
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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2016 – 14/07/2016 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
08.09.16 às 15 horas, para a realização de Oitiva, referente ao processo nº 2015.0412. Conselheiros participantes: 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, Almir Fernandes (Relator) e Ronaldo José da Costa; 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Homologa-se o acordo realizado entre as 
partes no dia 08 de setembro de 2016. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 010/2016 – 11/10/2016 Após a leitura do processo foi aberta a discussão, 
com ênfase para o fato do processo já ter sido pacificado entre as partes, sendo necessária a homologação em 
Plenária. 16 votos a favor, 1 voto contrário e 2 votos de abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 062/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Cotrim, 
aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 14 de setembro de 2016, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015- 0412; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 14 de setembro de 2016. Com 16 votos favoráveis, 01 votos contrários e 02 abstenções. 
11/10/2016 

23. Processo nº 2015.0335  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Distribuído a Conselheira Grasiela Mancini 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto da 
Conselheira Grasiela Mancini França Pereira, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos, diante 
da prescrição dos fatos alegados pela denunciante; 

24. Processo nº 2015.0505   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Distribuídos ao Conselheiro Almir Fernandes 
os seguintes processos 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 – 28/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Almir Fernandes, pelo encaminhamento do processo à Gerência de Fiscalização para esclarecimento, 
para a partir disso admitir ou não a denúncia.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Almir Fernandes, pela não admissibilidade da denúncia realizada nos autos, em razão de não haver 
infração ética, além de o profissional dispor de RRT’S referentes ao projeto arquitetônico, nos termos do artigo 4º 
da Resolução CAU/BR. Arquiva-se. 

25. Processo nº 2014.0406  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Distribuído a Conselheira Grasiela Mancini 
para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto da 
Conselheira Grasiela Mancini França Pereira, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração, à regra SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE 
JANEIRO constante aos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.5 do Código de Ética e Disciplina, nos termos do art. 4º da 
Resolução nº 34 do CAU/BR. Intimem-se à denunciante para ciência, e ao denunciado, para que apresente 
defesa no prazo de 30 (trinta) dias; 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017 Distribuídos ao Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Sérgio Nogueira pelo arquivamento da denúncia realizada por não haver interesse público para a 
continuidade do processo. Encaminhe-se à Plenária 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 004/2017 – 11/04/2017 Arquivamento da denúncia. Aprovado com 16 
votos a favor e 1 voto de abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 011/2017—[...] Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sergio 
Nogueira, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 10 de março de 2017, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2014-0406. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 10 de março de 2017, pelo arquivamento da denúncia por ausência interesse público. 
Com 16 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 11/04/2017. 

26. Processo nº 2015.4.0706      
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Distribuídos ao Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva para relatoria. 
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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela inadmissibilidade e arquivamento do processo. 
Encaminhe-se à Plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 10/05/2016 Não admissibilidade da denúncia. 17 a favor e 1 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 037/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 18 de abril de 2016, 
referente ao processo administrativo nº 2015-4-0706; DELIBEROU Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 18 de abril de 2016, pela aplicação da penalidade de advertência reservada ao 
denunciado. Com 11 votos favoráveis, 03 votos contrários e 04 abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 038/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator. Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva. aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 18 de abril de 2016. 
referente ao processo administrativo nº 2015-4-0706: DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ. de 18 de abril de 2016. pela inadmissibilidade da denúncia e arquivamento do processo. 
Com 17 votos favoráveis. 00 votos contrários e O l abstenção. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 09/08/2016 Ato do Presidente. Suspensão das deliberações 
plenárias por erro material do processo. Documentos apensados a convocação. O Presidente esclareceu que o 
referido Ato é previsto no regimento interno do CAU/RJ e qualquer deliberação Plenária poderá ser suspensa pelo 
Presidente, cuja justificativa deverá ser homologada em Plenária. Informou que, equivocadamente, o processo 
veio para a Plenária sem que as partes tivessem sido notificadas na decisão da CED, pela inadmissibilidade da 
denúncia e do prazo de recurso, suprimindo, dessa forma, uma instância recursal. Complementou informando 
que o processo deverá retornar à Comissão de Ética e Disciplina para que seja dado o seu correto andamento. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 052/2016 Considerando a análise jurídica realizada nos autos do processo 
administrativo nº 2015-4-0706, que opinou pela suspensão da Deliberação Plenária nº 038/2016, com posterior 
anulação do referido ato e retorno do processo administrativo à CED para prosseguimento, nos termos dos 
artigos 4°e seguintes da Resolução CAU/BR nº 34; Considerando o disposto no artigo 35 do Regimento Interno do 
CAU/RJ, que confere ao Presidente do Conselho a competência para "suspender deliberação plenária, referente a 
ato administrativo, por meio de justificativa fundamentada, por motivo de ilegalidade de seu conteúdo"; 
Considerando o Ato da Presidência nº 005/2016, de 08 de julho de 2016, que suspendeu os efeitos da Deliberação 
Plenária nº 038/2016; Considerando o disposto no §1° do artigo 35 do Regimento Interno do CAU/RJ, que confere 
ao Plenário do CAU/RJ a competência para apreciar a justificativa fundamentada do Presidente; DELIBEROU: 
Acolher a justificativa fundamentada apresentada no Ato da Presidência nº 005/2016 e anular a Deliberação 
Plenária nº 038/2016, devendo o processo administrativo nº 2015-4-0706 retornar à Comissão de Ética e Disciplina 
- CED para prosseguimento, nos termos dos artigos 4° e seguintes da Resolução CAU/BR nº 34. Com 19 votos 
favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 

27. Processo nº 2015.4.0573    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2016 – 10/03/2016 Distribuídos ao Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva para relatoria. 

SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela advertência reservada. Encaminhe-se à Plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 10/05/2016 Longa discussão com aprovação da decisão da 
relatoria de 11 votos a favor, 3 contrário e 4 abstenções. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 09/08/2016 Ato do Presidente. Suspensão das deliberações 
plenárias por erro material do processo. Documentos apensados a convocação. O Presidente esclareceu que o 
referido Ato é previsto no regimento interno do CAU/RJ e qualquer deliberação Plenária poderá ser suspensa pelo 
Presidente, cuja justificativa deverá ser homologada em Plenária. Em seguida, esclareceu que a suspensão da 
decisão do processo ocorreu porque o denunciado não havia sido regularmente notificado para a apresentação 
de sua defesa.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 051/2016 Considerando a análise jurídica realizada nos autos do processo 
administrativo nº 2015-4-0573, que opinou pela suspensão da Deliberação Plenária nº 037/2016, com posterior 
anulação do referido ato e retorno do processo administrativo à CED para prosseguimento, nos termos dos 
artigos 4° e seguintes da Resolução CAU/BR nº 34; Considerando o disposto no artigo 35 do Regimento Interno do 
CAU/RJ, que confere ao Presidente do Conselho a competência para "suspender deliberação plenária, referente a 
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ato administrativo, por meio de justificativa fundamentada, por motivo de ilegalidade de seu conteúdo"; 
Considerando o Ato da Presidência nº 004/2016, de 08 de julho de 2016, que suspendeu os efeitos da Deliberação 
Plenária nº 037/2016; Considerando o disposto no §1° do artigo 35 do Regimento Interno do CAU/RJ, que confere 
ao Plenário do CAU/RJ a competência para apreciar a justificativa fundamentada do Presidente; DELIBEROU: 
Acolher a justificativa fundamentada apresentada no Ato da Presidência nº 004/2016 e anular a Deliberação 
Plenária nº 037/2016, devendo o processo administrativo nº 2015-4-0573 retornar à Comissão de Êtica e Disciplina 
- CED para prosseguimento, nos termos dos artigos 4° e seguintes da Resolução CAU/BR nº 34. Com 19 votos 
favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 25/08/2016 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo Foster Vidal 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos 
itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.8 e 3.2.11 nos termos o artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para 
ciência, e a denunciada, para que apresente defesa no prazo de 30 dias; 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 009/2017 - 04/09/2017 o Conselheiro Manoel Vieira Gomes Júnior 
ofereceu-se para fazer a leitura do relatório do citado processo, cujo voto é pela Improcedência da Denúncia, já 
que foi constatada apenas uma desavença comercial, sem maiores implicações no Código de Ética e Disciplina 
do CAU/RJ. Após leitura, deu-se início ao debate, em que houve algumas ponderações com destaque para a falta 
de documentação por parte da área de fiscalização para esclarecer o fato ocorrido. Diante do exposto, o 
Presidente informou que não há nenhuma previsão legal para que o CAU/RJ faça revisão das obras na cidade do 
RJ e que a área de fiscalização poderá ser acionada para apurar possíveis problemas nas obras, isenta do papel 
de perito, caso a Comissão de Ética e Disciplina assim julgar necessário. Finalizada a discussão, procedeu-se à 
votação, que teve o seguinte resultado: 12 votos a favor dos Conselheiros: Angela Botelho, Antônio Augusto 
Veríssimo, Armando Leitão Mendes, Augusto Cesar Farias Alves, Celso Hugo Girafa, Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, Grasiela Mancini França Pereira, José Canosa Miguez, Júlio Cláudio da Gama Bentes, Lucas Teixeira 
Franco, Paulo Oscar Saad e Sérgio Oliveira Nogueira da Silva; 01 voto contra do Conselheiro: Manoel Vieira 
Gomes Junior e 01 voto de abstenção do Conselheiro: Leonardo Marques de Mesentier . ora proposto para 166 
manter a multa aplicada.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 040/2017 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 16 de agosto de 2017, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015- 4-0573. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 16 de agosto de 2017, pela improcedência da denúncia. Com 12 votos favoráveis, 01 
voto contrário e 01 abstenção. 12/09/2017. 

28. Processo n° 2014.0315    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa, para relatoria. Encaminhamento feito pelo Conselheiro Jorge Ricardo Santos de Lima 
Costa: Solicito que sejam feitas diligências com o objetivo de se obter as informações sobre a autoria e o 
respectivo RRT já solicitados através de ofício por parte deste Conselho; 

29. Processo nº 2015-0130   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Agendamento Reunião para Tentativa de Conciliação 
das Partes – Ficou designado o dia 03.08.16, para a realização das Reuniões de Conciliação das Partes, referentes 
aos seguintes processos: às 15 horas processo nº 2014.0619; às 15:30 horas o Processo nº 2015.0130 e às 16 
horas, o Processo nº 2015.0265 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração, à regra constante do item 1.2.1 do Código de Ética e Disciplina, nos termos do art. 4º da Resolução nº 34 
do CAU/BR. Intimem-se à denunciante para ciência, e ao denunciado, para que apresente defesa no prazo de 30 
(trinta) dias. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, Tendo em vista o interesse desta CED/CAU-RJ em garantir o mais amplo direito de defesa, 
evitando-se assim o tratamento de revel aos profissionais envolvidos, solicito comunicar as partes para realização 
de audiência tão logo se defina a agenda. 
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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
15.03.17 às 14 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2015-0130. Conselheiros participantes 
Eduardo Cotrim Guimarães, (Relator) e José Mauro Carrilho Guimarães (Conselheiro Convocado). 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 009/2017 - 04/09/2017 Relator: Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães. O Conselheiro procedeu à leitura do processo, cujo voto é pela Advertência Reservada, uma vez que o 
profissional não teve recursos materiais e cuidados apropriados para compensar as eventuais dificuldades 
operacionais para a execução da obra. Após o relato, abriu-se debate acerca da matéria, com ênfase para a 
importância de uma melhor orientação aos profissionais quanto ao Código de Ética, no intuito de mitigar ao 
máximo os possíveis transtornos à sociedade em geral. Encerrados os comentários, o Conselheiro Antônio 
Augusto Veríssimo solicitou vista do processo, o que foi acatado.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 045/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo 
Cotrim, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 16 de agosto de 2017, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0130; Considerando o voto de vista solicitada pelo Conselheiro 
Augusto Veríssimo, na forma do que dispõe o art. 31, V c/c 36,1 do Regimento Interno do CAU/RJ; DELIBEROU: 
Rejeitar o relatório da Comissão de Ética e Disciplina, por 12 votos favoráveis, 01 abstenção e 00 contrários e 
aprovar o relatório e voto de vista, pela improcedência da denúncia, por 13 votos favoráveis, 00 de abstenção e 00 
contrários. 14/11/2017. 

30. Processo nº 2015.0265  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Agendamento Reunião para Tentativa de Conciliação 
das Partes – Ficou designado o dia 03.08.16, para a realização das Reuniões de Conciliação das Partes, referentes 
aos seguintes processos: às 15 horas processo nº 2014.0619; às 15:30 horas o Processo nº 2015.0130 e às 16 
horas, o Processo nº 2015.0265 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela inadmissibilidade da denúncia formulada nos autos, em razão da 
realização de acordo entre as partes e por não haver interesse público que exija o prosseguimento do processo 

31. Processo nº 2014.0619   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Agendamento Reunião para Tentativa de Conciliação 
das Partes – Ficou designado o dia 03.08.16, para a realização das Reuniões de Conciliação das Partes, referentes 
aos seguintes processos: às 15 horas processo nº 2014.0619; às 15:30 horas o Processo nº 2015.0130 e às 16 
horas, o Processo nº 2015.0265 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela admissibilidade da denúncia. Solicita-se comunicar o denunciado para 
fazer vista ao processo e, em face da Resolução 52 do CAU-BR em seus itens 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, encaminhar 
sua defesa, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães: Tendo em vista a não manifestação do denunciado quanto à apresentação de suas considerações, 
mas com o propósito de garantir seu amplo direito de defesa, solicito convocar as partes para audiência em data 
a ser agendada na próxima reunião da CED-RJ. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 056/2017 - Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 13 de novembro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2014-0619; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 13 de novembro de 2017, pela aplicação da penalidade de Advertência 
Pública à parte denunciada, prevista no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 62, inciso I c/c 
parágrafo único, inciso li da Resolução CAU/BR nº 143/2017, por infração às regras 1.2.1; 3.2.4 e 3.2.6 do Código 
de Ética e Disciplina. Com 1 O votos favoráveis, 03 votos contrários e 02 abstenções. 12/12/2017 

32. Processo nº 2015-0378  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 
para relatoria. 
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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Almir Fernandes, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração 
ao inciso X, art.18 da Lei 12.378 e 3.2 do Código de Ética do CAU/BR, nos termos do artigo 4º da Resolução 
CAU/BR nº 34. Intimem-se o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 
30 dias. Comunique-se, também, atual Síndica Sra. Betânia Cristina de Souza Ramos;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo Foster Vidal 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 – 24/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal: Relatório e voto pela admissibilidade às fls. 123/125. Instado a apresentar a sua defesa, o Denunciado 
requereu Audiência prévia para expor os fatos pessoalmente conforme se lê às fls.116 e 228. Em face do pedido, 
este Relator defere a realização de Audiência Prévia com a presença tanto do Denunciado como da(s) 
Denunciante(s). Pede-se o agendamento em data próxima, avisadas as partes com a antecedência necessária; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
15.03.17 às 15:30 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2015-0378. Conselheiros 
participantes: Eduardo Cotrim Guimarães, (Coordenador) e Ronaldo Foster (Relator); 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Ronaldo 
Foster Vidal: solicitado um agendamento de oitava apenas com a presença da Denunciante: Em face da 
necessidade de manifestação da Denunciante, determino que seja marcada a Oitiva com a Sra. Aline Fulgêncio, 
em data a ser agendada, com a presença do denunciado Arq. Ur. Marcelo Vieira, sendo que este não poderá 
convocar mais testemunhas. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 060/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo 
Foster Viciai, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 30 de novembro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0378; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 30 de novembro de 2017, pela aplicação da penalidade de Suspensão de 60 
dias mais multa de 2 (duas) anuidades à parte denunciada, prevista no artigo 19, inciso li, da Lei nº 12.378/2010 e 
no artigo 62, inciso li da Resolução CAU/BR nº 143/2017, por infração às regras 3.1.2., 3.2.3., 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.11 
e 3.2.14 do Código de Ética e Disciplina. Com 14 votos favoráveis, 01 voto contrário e 00 abstenção. 12/12/2017 

33. Processo nº 2016.4.0171  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2016 – 18/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 
para relatoria. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Distribuídos ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Eduardo Cotrim Guimarães, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração 
aos itens 1.1.5; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.6 e 6.1.1 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, nos termos do Art. 4º da 
Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que apresente defesa no 
prazo de 30 dias;  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Relator 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães: Tendo em vista os vários dispositivos legais apresentados na peça de defesa 
endereçada ao Presidente do CAU/BR, bem como alegações de matéria de direito, solicito análise pela 
Assessoria Jurídica.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo 
Cotrim Guimarães: as partes serão intimadas para audiência a ser agendada na reunião extraordinária de 
06/02/2017 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
07.04.17 (sexta-feira): às 14 horas, referente ao Processo nº 2014.0649. Conselheiros participantes: Eduardo Cotrim 
(Relator) e Jorge Costa; às 15:30 horas, referente ao Processo nº 2016.4.0171. Conselheiros participantes: Eduardo 
Cotrim (Relator) e Jorge Costa; 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 063/2017 – [...] Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo 
Cotrim Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 23 de novembro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2016-4-0171; DELIBEROU: Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 23 de novembro de 2017, pela aplicação da penalidade de 
Advertência Pública à parte denunciada, prevista no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 62, inciso 
I c/c parágrafo único, inciso li da Resolução CAU/BR nº 143/2017, por infração à regra 5.2.6, fundamentada pelos 
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princípios 1.1.5, 6.1.1, 5.1.1 e 5.1.2 do Código de Ética e Disciplina. Com 15 votos favoráveis, 00 voto contrário e 01 
abstenção. 12/12/2017 

34. Processo nº 2015.3.0684   
 SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 – 28/04/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Ronaldo Foster Vidal, para que a Promotoria de Angra dos Reis seja oficiada com o fito de solicitar ao 
INEA cópias do Decreto da planta de localização que determinou este local como APP;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Ronaldo 
Foster Vidal: a) Ao MPERJ encaminhar reiterando Ofício anterior já recebido e com cópia da defesa fls. 70/108, no 
sentido de serem fornecidos os elementos legais e técnicos necessários à análise objetiva dos fatos que 
embasaram a queixa contra o citado Arquiteto e Urbanista em relação à obra realizada no Loteamento XXXXX, 
Ilha de Itacurussá – Subdistrito de Mangaratiba, bem como que se manifeste em Réplica sobre a Defesa 
apresentada, caso queira; b) Ao Arquiteto e Urbanista x que apresente cópia da RRT em relação à obra citada às 
fls. 06, com fotos às fls. 14 verso, bem como cópia da licença e da planta de situação da mesma conforme 
aprovada pela Prefeitura Municipal de Mangaratiba no processo 9.463/14; 

35. Processo nº 2014.0649   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 – 28/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, nos termos 
do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e o Denunciado, para que 
apresente defesa no prazo de 30 dias. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães: Ainda que as peças constantes dos autos não apresentem razões que questionem a 
legitimidade do embargo da obra pelo poder público municipal, motivo caracterizado na denúncia considera 
buscar ainda maiores esclarecimentos e aprofundamento dos fatos relatados no processo, como iniciativa de 
suma relevância para subsidiar decisão devidamente fundamentada. No sentido de se obter nova oportunidade 
para que as partes se manifestem, de buscar esgotar suas demonstrações e sanar eventuais dúvidas 
remanescentes desta CED, solicito convocar denunciante e denunciado, assim como seus respectivos 
representantes legais e testemunhas, se houver, para audiência a ser marcada. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
07.04.17 (sexta-feira): às 14 horas, referente ao Processo nº 2014.0649. Conselheiros participantes: Eduardo Cotrim 
(Relator) e Jorge Costa; às 15:30 horas, referente ao Processo nº 2016.4.0171. Conselheiros participantes: Eduardo 
Cotrim (Relator) e Jorge Costa; 

36. Processo nº 2014.0559   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2016 – 28/04/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, 
para relatoria. 

37. Processo nº 2016.4.0093      
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Ronaldo Foster Vidal, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos, pela 
ausência de comprovação dos fatos alegados pelo Denunciante, bem como em razão do projeto ter sido 
realizado há mais de cinco anos. 

38. Processo nº 2015.0509      
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Almir Fernandes, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos em razão da 
desistência manifestada pela Denunciante e pela ausência de interesse público em dar prosseguimento ao 
processo. 

39. Processo nº 2015.4.0617  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Ronaldo José da Costa, pela admissibilidade da denúncia formulada nos autos, por suposta 
infração aos itens 2.2.7, 2.3.6 e 3.1.1 do Código de Ético e Disciplina. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e os 
Denunciados para apresentação de defesa em 30 dias. Todos deverão prestar os esclarecimentos solicitados 
pelo Relator.  
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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Acolhido por unanimidade voto Conselheiro 
Ronaldo Foster Vidal, pela improcedência e arquivamento da denúncia. Encaminhe à plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/ 2017 – 09/05/2017 Improcedência e Arquivamento da denúncia. 
Aprovada 17 a favor, 1 voto contraio e 2 votos de abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 020/2017 – [...] Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo 
Foster Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 03 de abril de 2017, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-4-0617. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 03 de abril de 2017, pela improcedência e arquivamento da denúncia. Com 17 votos 
favoráveis, 01 voto contrário e 02 abstenções.29/05/2017 

40. Processo nº 2015.0494   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Agendamento Reunião para Tentativa de 
Conciliação das Partes – Ficou designado o dia 17.08.16, para a realização das Reuniões de Conciliação das 
Partes, referentes aos seguintes processos: às 15 horas - Processo nº 2015.0494 e às 16 horas - Processo nº 
2016.4.0079. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pelo arquivamento do processo, tendo em vista o relatado acordo 
entre as partes e pelo fato de não remanescerem indícios de contrariedade às obrigações para com o interesse 
público. 

41. Processo nº 2015.4.0715      
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Eduardo Guimarães Cotrim, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos por 
possível infração aos itens 3.2.12 e 3.2.13 do Código de Ética do CAU/BR, nos termos do artigo 4º da Resolução 
CAU/BR nº 34. Intimem-se o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 
30 dias;  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pelo arquivamento do processo diante da desistência do 
denunciante. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 001/2017 – 10 /01/2017 Votação em bloco pelo arquivamento. Aprovação 
unânime dos votos. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 002/2017 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 10 de novembro de 2016, 
referente ao processo administrativo éticodisciplinar nº 2015-4-0715; DELIBEROU: Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 10 de novembro de 2016 pelo arquivamento do processo diante da 
desistência do denunciante. Com 24 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções.  10/01/2017 

42. Processo nº 2016.3.0182 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos, por 
ausência de infração ético-disciplinar; 

43. Processo nº 2015.0333     
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da 
Costa, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Ronaldo José da Costa, por não admitir a denúncia formulada nos autos, diante da ausência 
de provas dos fatos alegados pela denunciante; 

44. Processo nº 2014.0732       
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2016 – 16/05/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Almir 
Fernandes, para relatoria 



ANEXO 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

390 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Almir Fernandes, pela inadmissibilidade da denúncia apresentada nos autos, em razão da ausência de 
interesse da parte autora em manter a denúncia; 

45. Processo nº 2015.0271  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Acolhido por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia formulada nos autos, nos termos do 
artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e o Denunciado, para que 
apresente defesa no prazo de 30 dias;  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro 
Sérgio Oliveira Nogueira da Silva: Considerando o decurso de prazo para o profissional se manifestar, numa 
segunda tentativa via edital, que se notifique via e-mail atualizado e telefonema, a existência de edital intimando-o 
a apresentar defesa, e o alertando da possibilidade do processo continuar à sua revelia, ao fim do prazo de 30 
(trinta) dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro 
Sérgio Nogueira: Considerando as provas apresentadas nos autos já suficientes para juízo de valor por este 
Relator, considero desnecessária a realização de audiência de instrução Solicito desta CED a autorização para 
continuar o presente processo à revelia do Denunciado, e desde já solicitar aos Denunciantes as suas alegações 
finais, no prazo de trinta dias, e informando através de edital e e-mail ao Denunciado, que o processo corre à sua 
revelia. 

46. Processo nº 2015.4.0620   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Acolhido por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia formulada nos autos, nos termos do 
artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e o Denunciado, para que 
apresente defesa no prazo de 30 dias; 

47. Processo nº 2016.3.0199   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Eduardo Guimarães Cotrim, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos por 
possível infração aos itens 3.2.1 e 3.2.2, do Código de Ética do CAU/BR, nos termos do artigo 4º da Resolução 
CAU/BR nº 34. Intimem-se o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que apresente defesa no prazo de 
30 dias. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães: Tendo em vista a não apresentação de defesa por parte do denunciado, solicita-se intimar as 
partes por meio de carta, telefone e e-mail para realização de oitiva; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
29.03.17 às 15:30 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2016-0199. Conselheiros 
participantes Eduardo Cotrim Guimarães, (Relator) e Jorge Ricardo Santos de Lima Costa (Conselheiro 
Convocado). 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 007/2017 – 11 /07/2017 Arquivamento. Denunciado desempenhou o 
contrato que lhe fora proposto e pela não existência de interesse público. Aprovado com 7 votos a favor, 3 votos 
contrário e 2 votos de abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 034/2017 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 29 de junho de 2017, referente 
ao processo administrativo ético-disciplinar n 2016-3-0199 DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 29 de junho de 2017, pela improcedência da denúncia. Com 07 votos favoráveis, 03 
votos contrários e 02 abstenções. 08/08/2017 

48. Processo nº 2016.4.0079    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Agendamento Reunião para Tentativa de 
Conciliação das Partes – Ficou designado o dia 17.08.16, para a realização das Reuniões de Conciliação das 
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Partes, referentes aos seguintes processos: às 15 horas - Processo nº 2015.0494 e às 16 horas - Processo nº 
2016.4.0079. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, voto pela admissibilidade da denúncia, com base no item 3.2.12 da Resolução 
nº 52 do CAU/BR. Para que se permita uma melhor apuração dos fatos, com vistas a uma análise mais ampla do 
processo, solicita-se agendar oitiva das partes; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
06.03.17 às 15:30 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2016-4-0079. Conselheiros 
participantes Eduardo Cotrim Guimarães (Relator) e Jorge Ricardo Santos de Lima Costa (Conselheiro 
Convocado). 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 062/2017 – [...] Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Eduardo 
Cotrim Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 13 de novembro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2016-4-0079; DELIBEROU: Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 13 de novembro de 2017, pela aplicação da penalidade de 
Advertência Reservada à parte denunciada, prevista no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 62, 
inciso I c/c parágrafo único, inciso I da Resolução CAU/BR nº 143/2017, por infração ao princípio 3.1.1, 
consubstanciado na regra 3.2.12, ambos do Código de Ética e Disciplina. Com 14 votos favoráveis, 02 votos 
contrários e 00 abstenção. 12/12/2017 

49. Processo nº 2014.0558    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da 
Silva, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia formulada nos autos, nos 
termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e o Denunciado, para 
que apresente defesa no prazo de 30 dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 – 06/02/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro 
Sérgio Oliveira Nogueira da Silva: considerado o prazo decorrido de três meses sem manifestação dos 
sucessores do denunciante, falecido, após a notificação para se manifestarem em 10 (dez) dias quanto a 
continuidade do processo; considerando a dificuldade de locomoção da sucessora, que já se manifestou por e-
mail na continuidade do Processo, e a sucessora do Denunciante deverá se manifestar no prazo de mais 30 
(trinta) dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio 
Nogueira: notificar o Denunciado, responsável pela empresa, a apresentar as suas contra-razões à réplica da 
Denunciante, no prazo de trinta dias, pelas vias legais permitidas a este CAU RJ; 

50. Processo nº 2014.5.01648   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da 
Silva, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia formulada nos autos, nos 
termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e o Denunciado, para 
que apresente defesa no prazo de 30 dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017. Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva: Notificar ao denunciado que estão à disposição as contra-razões do denunciante, e, 
aceitando o pedido, definir data da oitiva solicitada pelo denunciado, que de antemão apresentou testemunhas. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Acolhido por unanimidade o voto do 
Conselheiro Sérgio Nogueira, pelo seu arquivamento da denúncia formulada nos autos, diante da desistência 
manifestada pela Denunciante e por não haver interesse público que justifique a sua continuidade. Encaminhe-se 
à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 006/ 2017 – 20/06/2017 Improcedência e arquivamento da denúncia. 
Aprovado por unanimidade. Desistência do denunciante. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 023/2017 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sérgio Nogueira, 
aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 04 de maio de 2017, referente ao processo 
administrativo ético-disciplinar n 2014-5- 01648. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e Disciplina 
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do CAU/RJ, de 04 de maio de 2017, pelo arquivamento do processo, em face da manifesta desistência do 
prosseguimento do processo pela Denunciante, bem como a inexistência de interesse público na denúncia. Com 
14 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 20/06/2017. 

51. Processo nº 2015.4.0518  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2016 – 23/05/16 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da 
Silva, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia formulada nos autos, nos 
termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o Denunciante, para ciência, e o Denunciado, para 
que apresente defesa no prazo de 30 dias;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva: Considerando a necessidade de maiores esclarecimentos da arquiteta quanto à 
denúncia em questão, solicito notificação à profissional por meio de e-mail, correios por AR, e via telefonema, 
para que forneça cópias do projeto apresentado ao Município e ao cliente, e manifestação quanto à réplica da 
denunciante, abrangendo as alegações descritas, e informações adicionais que julgue relevantes;  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade o voto do 
Conselheiro Sérgio Nogueira, pela improcedência da denúncia apresentada nos autos, em razão de não haver 
infração ética e disciplinar da profissional, que não agiu com má fé, imperícia nem tampouco negligência ou 
imprudência. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 004/2017 – 11/04/ 2017 Improcedência da denúncia. Aprovada 15 votos a 
favor e 1 voto abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 013/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sergio 
Nogueira, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 1 O de março de 2017, referente 
ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-4-0518. DELIBEROU:  Aprovar a decisão da Comissão de Ética 
e Disciplina do CAU/RJ, de 10 de março de 2017, pela improcedência da denúncia por ausência de infração ética 
e disciplinar da profissional. Com 15 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 11/04/2017 

52. Processo nº 2015.0467  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2016 – 03/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração aos itens 1.2.1; 2.2.7; 2.2.8; 3.1.1; 3.1.2; 5.2.12 e 6.2.1 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, nos termos 
do Art. 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o denunciante, para ciência, e o denunciado, para que 
apresente defesa no prazo de 30 dias 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio Nogueira: à 
assessoria jurídica ao conhecer a defesa apresentada no processo, cumpre levantar as seguintes questões: 1) 
preliminarmente o douto advogado alega ausência de fundamentação na admissibilidade, solicito parecer da 
assessoria jurídica; 2) já na defesa, os denunciados transferem a responsabilidade do sinistro à proprietária do 
apartamento, alegando que a troca de esquadria não estava no contrato. Solicito informação se a proprietária é 
profissional habilitada; 3) se é possível o douto advogado substituir os Denunciados em todos os atos do 
processo, já que se trata de uma autarquia profissional tratando de questões profissionais; 

53. Processo nº 2016.3.0223   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da Costa, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Ronaldo 
José da Costa: Solicita que sejam convocadas ambas as partes para Oitiva; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
05.04.17 às 14 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2016-3-0223. Conselheiros participantes 
Eduardo Cotrim Guimarães, (Coordenador) e Sérgio Oliveira Nogueira da Silva (Relator). 6.9. Agendamento Oitiva 
– Ficou designado o dia 15.03.17 às 14 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 061/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo José 
da Costa, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 28 de setembro de 2017, referente 
ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2016-3-0223; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética 
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e Disciplina do CAU/RJ, de 28 de setembro de 2017, pela aplicação da penalidade de Advertência Pública à parte 
denunciada, prevista no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 12.378/2010 e no artigo 62, inciso I c/c parágrafo único, inciso 
li da Resolução CAU/BR nº 143/2017, por infração às regras 3.2.6 e 3.2.7 do Código de Ética e Disciplina. Com 14 
votos favoráveis, 00 voto contrário e 00 abstenção.  12/12/2017 

54. Processo nº 2014.0379  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da Costa, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016. Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Ronaldo José da Costa, pela extinção do processo administrativo ético-disciplinar nº 2014.0379, em razão 
de ter sido alcançada a prescrição do ilícito que deu causa ao processo, com fundamento nos artigos 72 e 73 da 
Resolução 1004 do CONFEA. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 010/2016 – 11/10/2016 Processo com relatoria foi do Conselheiro 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães. Concluída a leitura, o Presidente resumiu o referido processo informando que 
o mesmo encontra-se prescrito e que há um oficio da Polícia Federal, indagando do CAU/RJ sobre uma denúncia 
de acobertamento do caso, o que não procede,; que o oficio foi respondido pelo CAU/RJ. Nesses termos, foi 
aberta a discussão para o julgamento da prescrição do processo e não, do mérito. Finalizado o debate, iniciou-se 
a votação cujo resultado se deu por unanimidade. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 060/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo José da 
Costa, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 28 de julho de 2016, referente ao 
processo administrativo ético-disciplinar nº 2014-0379; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 28 de julho de 2016. Com 14 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 
11/10/2016 

55. Processo nº 2016.4.0014 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes, para 
relatoria  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Almir Fernandes, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração do item 3.1.1 
do Código de Ética e Disciplina e ao Art. 18 da Lei nº 12.378/2010, incisos IX e X, nos termos do art. 4º da 
Resolução nº 34 do CAU/BR. Intimem-se à denunciante para ciência, e ao denunciado, para que apresente 
defesa no prazo de 30 (trinta) dias; 

56. Processo nº 2015.0464 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens 
às regras 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.7, 2.3.6 e 6.2.1. Intimem-se os denunciados para que apresentem defesa no prazo de 
30 dias e informem se há interesse na audiência de conciliação. Intime-se a denunciante, para ciência, para que 
apresente cópia do laudo mencionado à fl.69 e para que informe se tem interesse na conciliação.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal: em face dos documentos apresentados pelos Denunciados e como o AR do Ofício destinado à 
Denunciante está assinado por terceiros (fls.131), pelo que seja designada uma Audiência de Conciliação entre as 
partes deste processo 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o 
agendamento de Oitiva referente ao Processo nº 2015.0464, para o dia 19 de julho de 2017, às 15:30 horas. 
Conselheiros participantes: Ronaldo Foster Vidal (Relator) e Eduardo Cotrim. 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 009/2017 - 04/09/2017 o Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães procedeu à leitura do referido processo, cujo voto é pela Advertência Pública, uma vez que o 
denunciado, além de não ter sido previdente durante o período de embargo da obra, causando transtornos ao 
cliente, faltou com a verdade com relação à data do seu início, o que prejudica a análise dos fatos. Logo após, 
instalou-se breve debate acerca do tema. Findos os comentários, procedeu-se à votação, que teve o seguinte 
resultado: 14 votos a favor e 01 voto de abstenção da Conselheira: Patrícia Cavalcante Cordeiro. 
DELIBERÃÇAO PLENÁRIA N° 039/2017 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo Foster 
Viciai, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 31 de agosto de 2017, referente ao 
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processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-0464. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/RJ, de 31 de agosto de 2017, pela aplicação da sanção de advertência pública ao profissional 
XXXXX por infração aos itens 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.7 e 6.2.1 do Código de Ética e Disciplina, e pela improcedência 
da denúncia em face do profissional Carlos Augusto de Paula Gomes Brandão. Com 08 votos favoráveis, 02 votos 
contrários e 02 abstenções. 12/09/2017. 

57. Processo nº 2016.4.0173  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 O Conselheiro Ronaldo Foster Vidal declarou-se 
impedido de relatar o processo objetivo desta denúncia em razão das mesmas partes já terem sido analisadas 
por ele em feito igual em trâmite no IBAPE-RJ, entidade presidida pelo Conselheiro, enquadrando-se por analogia, 
ao nº II do artigo 62 da Resolução nº 34 do CAU/BR;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Acolhido por maioria o voto do Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva, pela não admissibilidade da denúncia realizada nos autos, em razão de divergências 
em relação a documentos, no campo do Direito, não cabendo aqui, razões éticas da Arquitetura, nos termos do 
artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Arquive-se 

58. Processo nº 2015.4.0599  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2016 – 30/06/2016 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira 
da Silva, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração, às regras constantes do item 3 do Código de Ética e Disciplina, nos termos do art. 4º da Resolução nº 34 
do CAU/BR. Intimem-se à denunciante para ciência, e ao denunciado, para que apresente defesa no prazo de 30 
(trinta) dias;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pelo arquivamento do processo em razão da desistência da denunciante e por 
não haver interesse público. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 010/2016 – 11/10/2016 Votação em bloco. 16 a favor e 2 abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 068/2016 Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 27 de outubro de 2016, 
referente ao processo administrativo éticodisciplinar nº 2015-4-0599, nos seguintes termos: "Acolhido, por 
unanimidade o voto do Conselheiro Relator, pelo arquivamento do processo em razão da desistência da 
denunciante e por não haver interesse público"; DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética e Disciplina 
do CAU/RJ, de 27 de outubro de 2016. Com 16 votos favoráveis, 00 votos contrários e 02 abstenções. 08/112016 

59. Processo nº 2016.4.0056 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2016 – 14/07/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal, para relatoria  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Ronaldo Foster Vidal, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos 
itens 2.2.1 e 2.2.7 do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, nos termos do art. 4º da Resolução nº 34 do 
CAU/BR. Intimem-se os denunciados para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, por carta com AR e 
também por e-mail;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Ronaldo Foster 
Vidal: Em face dos termos da defesa apresentada, o relator solicita emissão de ofício ao CREA-RJ para informar – 
a) se a ART nº x (fls 61) foi de fato registrada naquele Conselho, sendo assim um documento válido; b) se existe 
qualquer procedimento administrativo em curso ou já julgados em no do engenheiro X ou a Construtora Y.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido por unanimidade o voto do 
Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, pela improcedência da denúncia realizada nos autos, pela ausência de 
culpabilidade dos denunciados em relação à tragédia ocorrida, isentos de qualquer tipo de desvio de conduta ou 
de imperícia culposa. Em razão da responsabilidade técnica ser de profissional engenheiro civil, a CED vota, 
ainda, pelo encaminhamento de cópia destes autos ao CREA-RJ. Encaminhe-se à Plenária. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 004/2017 – 11/04/2017 Improcedência da denuncia. Aprovado por 
unanimidade. 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 014/2017 – [...] Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo 
Foster Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 10 de março de 2017, referente 
ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2016-4-0056. DELIBEROU: Aprovar a decisão da Comissão de Ética 
e Disciplina do CAU/RJ, de 1 O de março de 2017, pela improcedência da denúncia por ausência de culpabilidade 
dos denunciados. Com 18 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. 11/04/2017 

60. Processo nº 2014.0615   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira 
da Silva, para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração, às regras constantes dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.2.5, e 3.2.12, do Código de Ética e Disciplina, nos termos do 
art. 4º da Resolução nº 34 do CAU/BR. Intimem-se ao denunciante para ciência, e ao denunciado, para que 
apresente defesa no prazo de 30 (trinta) dias;  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva: Intimar o denunciado a apresentar defesa no prazo de 30 dias, alertando-o que o processo 
poderá tramitar à sua revelia.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio 
Nogueira: Considerando não ter havido resultados em relação às notificações ao Denunciante, solicito a esta 
Comissão a continuidade deste processo à revelia do Denunciado, e desde já notificar ao Denunciante que 
apresente suas eventuais alegações finais caso seja de seu interesse. Considero desnecessária a realização de 
audiência de instrução face as alegações e documentos apresentados. 

61. Processo nº 2015.4.0621  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira 
da Silva, para relatoria  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator, Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração, às regras constantes dos itens 1.2.1, 1.2.4, 2.2.8, 3.2.11, e 6.1.1 do Código de Ética e Disciplina, nos termos 
do art. 4º da Resolução nº 34 do CAU/BR. Intimem-se o denunciante para ciência, e à denunciada, para que 
apresente defesa no prazo de 30 (trinta) dias.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 – 06/02/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva: Em consulta na internet, pesquisa Google, no site Empresas RJ, encontrou o seguinte 
telefone e endereço da empresa (xx) que a profissional é sócia, e solicito envio de correspondência e contato 
telefônico. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 058/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 26 de outubro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2015-4-0621. DELIBEROU: Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 26 de outubro de 2017, pela improcedência e arquivamento da 
denúncia. Com 12 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 12/12/2017 

62. Processo nº 2016.4.0255  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2016 – 28/07/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster Vidal, 
para relatoria 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos, em razão da existência 
de prescrição, nos termos do art. 72 da Resolução 1004 do CONFEA e da ocorrência de coisa julgada material, de 
acordo com o disposto no art. 467 da Lei nº 5.860/1973. 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 002/2017 – 14/02/2017 Recurso.  O processo advindo do CREA, já julgado 
em todas as instâncias do CONFEA e pelo juízo da Comarca de Niterói, entendendo pela inadmissibilidade e 
arquivamento do processo. Aprovado 18 a favor e 1 voto abstenção 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 008/2017 Considerando o teor do despacho de ti. 81 do processo ético-disciplinar nº 
2016-4-0255, determinando a aplicação subsidiária do art. 56 da Lei nº 9.784/99 e a apreciação e julgamento pela 
instância superior, no caso o Plenário do CAU/RJ;  Considerando o Relatório e Voto da Relatora, Conselheira 
Angela Botelho, de ti. 83 do processo ético-disciplinar nº 2016-4-0255; DELIBEROU:  Aprovar o voto da relatora de 
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fl. 83 do processo ético-disciplinar nº 2016-4-0255, decidindo pela manutenção da inadmissibilidade e 
arquivamento do respectivo processo. Com 18 favoráveis, O contrários e 1 abstenção. 14/02/2017 

63. Processo nº 2015.4.0656   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo José  Costa  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator Ronaldo José da Costa, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos, por 
ausência de comprovação dos fatos alegados pela denunciante; 

64. Processo nº 2016.4.0362 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo José Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator Ronaldo José da Costa, pela não admissibilidade da denúncia formulada nos autos, por 
ausência de infração ao Código de Ética e Disciplina; 

65. Processo nº 2016.4.0146   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes  

66. Processo nº 2015.0285    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo Foster Vidal 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Relator Ronaldo Foster Vidal, pela improcedência da denúncia constante do processo administrativo-ético 
disciplinar, em razão de ter sido alcançada a prescrição do ilícito que deu causa do processo, com fundamento 
nos artigos 72 e 73 da Resolução do CONFEA nº 1004 

67. Processo nº 2016.4.0273   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira 
da Silva 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva: Notifique-se a profissional para apresentar defesa prévia quanto à denúncia 
apresentada pela fiscalização deste Conselho, para esclarecer com mais detalhes a situação de forma a propiciar 
o juízo da admissibilidade da denúncia. Esta intimação será por via dos Correios, e-mail, e se necessário por 
telefonema.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Sérgio Nogueira voto pela não admissibilidade da denúncia e o arquivamento do presente processo. 

68. Processo nº 2015.0215    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2016 – 25/08/2016 Distribuídos ao Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva 

69. Processo nº 2016.4.0095    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da 
Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Ronaldo 
José da Costa: Face ao exposto e fatos relatados encaminho que o denunciado seja avisado por ofício para que 
se apresente defesa dentro dos prazos estabelecidos; 

70. Processo nº 2015.4.0523   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2016 - 14/09/2016 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo José da 
Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Ronaldo 
José da Costa: Solicitado que o denunciado faça sua defesa no prazo regulamentado para o andamento de 
admissibilidade.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: a fim de melhor ajuizar a admissibilidade dessa denúncia parece razoável que se providencie, tão 
logo seja possível, a transmissão eletrônica ao Denunciante dos termos dessa Defesa Prévia, o que deverá ser 
levado ao conhecimento do Denunciado, também por via eletrônica. Registra-se não ter sido emitida a devida 
Intimação Fiscal e tampouco o Auto de Infração, procedimento este indevidamente citado à página 4 de Defesa 
Prévia (fls. 92) 

71. Processo nº 2016.4.0091  
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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo José  Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Ronaldo José da 
Costa: Solicitado que o denunciado faça sua defesa prévia, manifestando-se dentro dos prazos legais, para que 
possa dar andamento à fase de admissibilidade.  
25/05/17. Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro Ronaldo José da Costa, pela não admissibilidade da 
denúncia, com posterior arquivamento, considerando a carta do cliente do denunciado assumido a 
responsabilidade dos fatos e que já teinha resolvido com o denunciante os danos causados. 

72. Processo nº 2016.4.0152    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Distribuídos Conselheiro Ronaldo José  Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Ronaldo José da 
Costa: Solicitado que a Empresa X ora denunciada faça sua defesa prévia do referido processo, que apresente 
sua inscrição jurídica no CAU. Solicitado também que os arquitetos X e Y façam suas defesas prévias 
manifestando-se dentro dos prazos legais, para que possa dar andamento à fase de admissibilidade.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Nogueira  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio de Oliveira 
Nogueira da Silva: à Assessoria Jurídica para informar à Denunciante a prorrogação da data de apresentação da 
réplica por mais trinta dias; 

73. Processo nº 2015.4.0584   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/16 – 29/09/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Acolhido, por unanimidade, o voto do Conselheiro 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, pela não admissibilidade da denúncia apresentada nos autos, por não haver 
no objeto da denúncia conteúdo de fundo ético disciplinar; 

74. Processo nº 2016.4.0435   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo José Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Despacho feito pelo conselheiro Ronaldo 
José da Costa: Solicito que a Denunciada arquiteta faça sua defesa prévia face às argumentações do 
Denunciante, manifestando-se dentro dos prazos legais, para que possa dar andamento à fase de 
admissibilidade; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Eduardo Cotrim Guimarães, pela não admissibilidade da denúncia realizada nos autos em razão de 
não haver infração ético-profissional, onde a denunciada não agiu com má-fé, nos termos do artigo 4º da 
Resolução CAU/BR nº 34. Arquive-se. 

75. Processo nº 2016.4.0399  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2016 - 27/10/2016 Distribuído Conselheiro Ronaldo José Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Despacho feito pelo conselheiro Ronaldo 
José da Costa: Solicito que o Denunciado arquiteto faça sua defesa prévia face às argumentações do 
Denunciante, manifestando-se dentro dos prazos legais, para que possa dar andamento à fase de 
admissibilidade.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Sérgio Oliveira Nogueira da Silva, pela admissibilidade do presente processo, conforme itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.8, 3.3.1, 3.2.2, do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. Que se notifique a profissional a se manifestar, 
enviada a notificação pelos meios possíveis a este Conselho. 

76. Processo nº 2016.3.0337  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães: Solicita oficiar as partes para sessão de conciliação 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
23.03.17 às 14 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2016-0337. Conselheiros participantes 
Eduardo Cotrim Guimarães, (Relator) e Sérgio Oliveira Nogueira da Silva (Conselheiro Convocado). 
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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães: Tendo em vista os diferentes entendimentos havidos entre o que se depreendeu do contato telefônico 
mantido com a denunciante no dia da audiência, fls. 50 e a resposta do e-mail encaminhado pela Assessoria 
Jurídica, fls. 53, solicito seja a denunciante instada a se manifestar de forma clara quanto ao seu interesse no 
prosseguimento do processo ético disciplinar; 

77. Processo nº 2016.3.0442   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008/2016 - 10/11/2016 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Carlos 
Cotrim Guimarães: Solicita intimar as partes para sessão de conciliação; 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Oitiva – Ficou designado o dia 
29.03.17 às 14 horas, para a realização de Oitiva, referente ao Processo nº 2016-3-0442. Conselheiros participantes 
Eduardo Cotrim Guimarães, (Relator) e Jorge Ricardo Santos de Lima Costa (Conselheiro Convocado). 

78. Processo nº 2016.4.0345   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 24/11/2016 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do relatado, submeto à consideração desta CED, para o encaminhamento deste Processo, a 
adoção de alguns procedimentos, que permitam melhor ajuizar a admissibilidade ou não de infração ao Código 
de Ética e Disciplina Profissional por parte do Denunciado. Inicialmente, torna-se necessário esclarecer junto à 
Gerência de Fiscalização quanto à aplicação de procedimentos dos ritos da fiscalização discriminados no 
Capítulo IV da citada Resolução nº 22. Após essa apuração, encaminhar este Processo à apreciação da Comissão 
de Exercício Profissional para se averiguar o seu devido encaminhamento; 

79. Processo n° 2016.4.0400    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva: Considerando que a área em questão suscita dúvidas de interpretação de seu uso e 
ocupação, solicito audiência de conciliação com os envolvidos, antes da admissibilidade do processo.  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Agendamento Conciliação – Ficou designado o dia 
23.03.17 às 15:30 horas, para a realização de audiência de conciliação, referente ao Processo nº 2016-4-0400. 
Conselheiros participantes Eduardo Cotrim Guimarães, (Coordenador) e Sérgio Oliveira Nogueira da Silva 
(Relator) 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Nogueira: ainda no exame de admissibilidade, que se notifique a denunciante a juntar cópia do inteiro teor do 
processo, que diz estar em sua posse, apresentar suas contrarrazões às defesas prévias dos Denunciados, e 
notificar às partes para a audiência de instrução para testemunho pessoal para maiores esclarecimentos quanto 
às denúncias; 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Agendamento de Oitiva Processo nº 2016-4-
0400, para o dia 21.06.17, às 14 horas, conselheiros participantes Sérgio Nogueira (Relator) e Almir Fernandes; 

80. Processo nº 2015.4.0565  
 SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do exposto, e considerando que desde 12/05/2016 esta CED busca fundamentação para se 
admitir ou não a denúncia apresentada pela Denunciante, parece razoável que se faça uma visita ao local em 
questão, o que poderia ser solicitado à Gerência de Fiscalização. Por ocasião dessa visita, além do registro da 
efetiva situação do imóvel em questão, deve diligenciar, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo, elementos que possam complementar as informações 
disponíveis, principalmente no referente ao período entre 03/07/2014 e 29/04/2015 

81. Processo nº 2016.3.0555  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 - 19/12/2016 referente ao Ofício do MP do Rio de Janeiro - 2ª 
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Teresópolis, foi despachado ao Conselheiro Ronaldo Foster, 
solicitando análise.  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 – 06/02/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Relator, Ronaldo Foster Vidal, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível 
infração aos itens 1.1.4, 1.2.4, 1.2.5, 2.3.4, 3.2.9, 3.2.18, 4.2.8 do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos termos do 



ANEXO 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

399 

artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o (a) denunciante, para ciência, e o(a) denunciado(a), para que 
apresente defesa no prazo de 30 (trinta) dias 

2017 

82. Processo nº 2016-3-0086  

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster Vidal  

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Ronaldo Foster Vidal, pelo encaminhamento dos autos à Comissão de Exercício Profissional para o procedimento 
relativo às imperícias constatadas no local 

83. Processo nº 2016-4-0343   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo Santos de 
Lima Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Jorge 
Ricardo Santos de Lima Costa: determino que a profissional seja comunicada de que a denúncia foi admitida por 
esta Comissão de Ética e Disciplina/CED, nos termos do artigo 4º da resolução do CAU/BR nº 34. A denunciada 
deverá apresentar defesa documentada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da juntada da AR 

84. Processo nº 2016.4.0014   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 

85. Processo nº 2015.4.0524   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do exposto e considerando o encaminhamento feito pela Gerência de Ficalização, a 
denúncia poderia ser admitida nos termos do inc. IX do Art. 18 da Lei 12.378/2010: deixar de observar as normas 
legais e técnicas pertinentes na execução de atividades e de arquitetura e urbanismo.  No entanto, para melhor 
apreciação dessa admissibilidade seria razoável verificar, junto à Comissão de Exercício Profissional e à Gerência 
de Fiscalização, se caberia considerar a aplicação de alguns dispositivos da Resolução nº 22, de 04/05/2012, tais 
como Artigos 15 e 16. 

86. Processo nº 2015.4.0717  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Distribuído Conselheiro José Mauro Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 – 06/02/2017. Encaminhamento feito pelo Conselheiro 
José Mauro Carrilho Guimarães: em virtude do exposto e dos fatos relatados, o Denunciado será avisado por 
ofício para que apresente defesa prévia dentro dos prazos estabelecidos apresentando os seguintes elementos: 
1) De RRT de Execução de Obra, com respectivo pagamento, do endereço objeto do Contrato Verbal para o 
período em que esteve responsável por esse serviço (até março de 2016); 2) De RRT de Projeto de Arquitetura, 
com respectivo pagamento, do endereço objeto do Contrato Verbal para o período em que esteve responsável 
por esse serviço (até março de 2016); 3) Documentação pertinente a aprovação e legalização do referido serviço 
junto a Secretaria Municipal de Urbanismo-SMU da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-PCRJ; 4) Cópia do 
Projeto de Arquitetura devidamente legalizado e aprovado junto à Secretaria Municipal de Urbanismo-SMU da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-PCRJ; e 5) Cópia do projeto de execução da estrutura, infra e supra 
estruturas, objeto do Contrato Verbal, em razão de vícios e patologias da construção visualizadas em fotos 
expressas no processo. 

87. Processo nº 2016.4.0389  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 - 26/01/2017 Distribuído Conselheiro José Mauro Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 – 06/02/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José 
Mauro Carrilho Guimarães: em virtude do exposto e dos fatos relatados encaminho que o Denunciado seja 
avisado por ofício para que se apresente defesa prévia, dentro dos prazos estabelecidos, apresentando os 
seguintes elementos: 1) Termo de Contrato firmado entre as partes, datado de 20/02/2016, com as respectivas 
assinaturas (Contratante e Contratado); 2) Cópia do projeto de arquitetura, objeto do Contrato firmado, 
devidamente aprovado na Secretaria Municipal de Urbanismo-SMU da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-
PCRJ, composto por planta baixa, planta de administração, elevações, cortes, fachada e memória descritiva, e, 
apresentação de Consulta Prévia/Alvará junto à Secretaria Municipal de Fazenda-SMF da Prefeitura da Cidade do 
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Rio de Janeiro-PCRJ, em razão do crédito em conta corrente, pelo Contratante, do valor de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), equivalentes a 70% (setenta por cento) do valor firmado em Contrato; 3) Protocolo, junto a 
Vigilância Sanitária, conforme citação nas “Condições de Pagamento” expresso no Contrato/Proposta; 4) De RRT, 
com respectivo pagamento, do endereço objeto do Contrato/Proposta, com a descrição (tipologia) do serviço a 
ser realizado “elaboração de projeto de arquitetura de uma república de estudantes com três pavimentos”; e 5) 
Documentação de legalização expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo-SMU; e, Consulta Prévia/Alvará, 
expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda-SMF, órgãos vinculados à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-
PCRJ 

88. Processo nº 2017.4.0047   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio Oliveira 
Nogueira da Silva: Voto pela admissibilidade do presente processo conforme itens 1.1.4, 3.1.2, 3.2.16 do Código de 
Ético e Disciplina do CAU/BR e inciso VI do art. 18 da Lei nº 12.278/2010. Que se notifique a profissional a se 
manifestar, enviada a notificação pelos meios possíveis a este Conselho; que se solicite ao órgão policial onde foi 
prestado o depoimento cópias do depoimento da citada profissional nos autos do inquérito em andamento da 
chamada Operação Eficiência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. 

89. Processo nº 2016.4.0387   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017 Distribuído Conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Para a devida apreciação da admissibilidade dessa denúncia, seria razoável verificar, junto à 
Comissão de Exercício Profissional e à Gerencia de Fiscalização, se caberia considerar a aplicação de alguns 
dispositivos da Resolução nº 22, de 04/05/2012, tais como Art. 15 e o inciso VII do Art. 16. Em que pese o tempo 
decorrido desde o recebimento deste Processo. 

90. Processo nº 2016.3.0374    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro 
Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
José Mauro Carrilho Guimarães, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos 
itens identificados do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos termos do artigo 4ª da Resolução CAU/BR nº 34, 
intimando o Denunciado e a profissional citada na Denúncia, para que apresente defesa prévia e documentos 
listados no prazo de 30 (trinta) dias, a saber: 1.2.1, 3.1.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.14, 4.2.10 e 6.1.1. Deverão ser 
apresentados os seguintes documentos pela Denunciada e pela profissional citada na Denúncia, com os 
respectivos comprovantes de pagamentos: 1) RRT de Execução de Projeto Executivo, conforme citação no 
Contrato de Prestação de Serviço – Reforma Residencial firmado entre as partes; e 2) RRT de Fiscalização do 
Serviço (Acompanhamento de Obra), conforme citação no Contrato de Prestação de Serviço – Reforma 
Residencial firmado entre as partes 

91. Processo nº 2016.4.0390   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2017 - 06/02/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro 
Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José Mauro 
Carrilho Guimarães: Em virtude do exposto e dos fatos relatados, pela admissibilidade da denúncia realizada nos 
autos, por possível infração aos itens, abaixo identificados, do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, nos termos 
do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34, e, Estatuto dos Funcionários Públicos, intimando o denunciado, para 
que apresente defesa prévia no prazo de 30(trinta) dias, a saber: 1.1.4, 1.2.4, 1.2.5, 2.3.4, 4.2.8, 5.2.5, 5.2.13 e LEI Nº 
94, DE 14 DE MARÇO DE 1979. DISPÕE sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do 
Município do Rio de Janeiro e dá outras providências, CAPÍTULO III - DAS PROIBIÇÕES, Art. 168 IV - valer-se do 
cargo ou função, para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública (negrito e 
sublinhado nosso) 

92. Processo nº 2014.0426    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Eduardo Carlos Cotrim 
Guimarães 
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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Despacho feito Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães: comunicar o denunciante para que encaminhe num prazo de 15 dias o Laudo Técnico elaborado pela 
Arquiteta xx, bem como as fotos mencionadas na inicial (fls11). Findo o referido prazo, sem que tais documentos 
sejam apresentados, retorne a esta comissão para a continuidade do julgamento. Solicito informar as partes do 
conteúdo deste despacho e disponibilizar vista ao processo; 

93. Processo nº 2014.0307    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído Conselheiro Ronaldo Foster Vidal 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Ronaldo Foster Vidal, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por suposta infração aos itens 1.2.4, 
3.1.1, 3.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.8, ou ainda, 5.2.12 do Código de Ética e Disciplina. Intime-se o Denunciante 
para ciência e a Denunciada para apresentar defesa no prazo de 30 dias. Oficie-se o CAU/PR para que 
acompanhe os procedimentos futuros e deles ter conhecimento; 

94. Processo nº 2016.3.0373    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Nogueira 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva: Solicito cópias das manifestações da Denunciada e do Denunciante no processo da 
no processo 2015 – 0390, e outros documentos que julgar necessários, além dos encontrados nos autos do 
presente processo. 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Nogueira: com base nos artigos 3.1.1. e 3.1.2. do Código de Ética e Disciplina do CAU BR, que se notifique pelos 
meios legais possíveis a este Conselho, a Denunciada a apresentar defesa prévia para a análise da 
admissibilidade da denúncia, no prazo de trinta dias; 

95. Processo nº 2015.4.0517 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Nogueira 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro 
Sérgio Nogueira: Em razão do exposto, antes da admissibilidade do processo, voto por notificar a profissional 
Denunciada a apresentar defesa prévia no prazo de trinta dias quanto às alegações denunciadas. Notificada via 
os instrumentos legais disponíveis no Conselho. 

96. Processo nº 2016.3.0397   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2017 - 20/02/2017 Distribuído ao Conselheiro Jorge Ricardo Santos de 
Lima Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Conselheiro Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, pela improcedência da denúncia apresentada nos autos, em 
razão de ter sido alcançada a prescrição do ilícito que deu causa ao processo, com fundamento nos artigos 72 e 
73 da Resolução 1004 do CONFEA. Encaminhe-se à Plenária; 
ATA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 004/2017 – 11/04/2017 Arquivamento do processo. Aprovado por 14 
votos a favor e 1 voto de abstenção. Processo será arquivado, conforme aprovação, mas com a abertura para 
averiguação, que será feita a parte com peças deste processo.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 015/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Jorge Ricardo 
Santos de Lima Costa, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 10 de março de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2016-3-0397. DELIBEROU:  Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 1 O de março de 2017, pela improcedência da denúncia por ter 
sido alcançada a prescrição. Com 14 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 11/04/2017 

97. Processo nº 2016.4.0399  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Nogueira  

98. Processo nº 2016.4.0461  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2017 - 10/03/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro 
Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2017-30/03/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José Mauro 
Carrilho: Em virtude do exposto e dos fatos apresentados, para melhor ajuizar a admissibilidade da denúncia 
realizada nos autos, por possível infração aos itens, do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos termos do artigo 
4ª da Resolução CAU/BR nº 34, intimando a Denúnciada, para que apresente documentos listados no prazo de 30 
(trinta) dias. 
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Deverão ser apresentados os seguintes documentos pela Denunciada, com os respectivos comprovantes de 
pagamentos, quando assim couber: 1) RRT de Execução de Projeto, conforme citação na Denúncia de Serviços 
de regularização para retirada de habite-se; 2) RRT de Fiscalização do Serviço (Acompanhamento da Obra), 
conforme citação na Denúncia de “Serviço de regularização para retirada de habite-se”. 3) Apresentação do 
Projeto Arquitetônico do serviço objeto da denúncia “ Serviço de regularização para retirada de habite-se”; 4) 
Apresentação de protocolo com o número do processo, para obtenção do Habite-se junto à Secretaria Municipal 
de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

99. Processo nº 2016.4.0488  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Jorge Ricardo 
Santos Lima Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Jorge Costa, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens 5.2.1 e 5.2.15 do 
Código de Ética e Disciplina nos termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o (a) Denunciante, 
para ciência, e o (a) Denunciado (a), para que apresente defesa no prazo de 30 dias; 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 064/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro Ronaldo 
Foster Vidal, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 22 de setembro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2016-4-0488; DELIBEROU: Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 22 de setembro de 2017, pela improcedência e arquivamento da 
denúncia. Com 12 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 12/12/2017 

100. Processo nº 2016.4.0462   
 SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Jorge Ricardo 
Santos Lima Costa 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Jorge 
Ricardo Santos de Lima Costa: no sentido de se proceder ao juízo de admissibilidade, solicito que seja enviada 
intimação aos respectivos arquitetos para que encaminhem a este Conselho os projetos originais de arquitetura 
assinados e datados para averiguação do objeto da denúncia; 

101. Processo nº 2016.3.0445   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Despacho feito pelo Conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães: embora o profissional denunciado de fato possua uma quantidade de responsabilidades técnicas 
assumidas superior à média dos demais profissionais no ano de 2015, segundo a planilha apresentada pela 
SMOPU/PMV, solicito à denunciante apresentar dados que fortaleçam sua denúncia para fins de admissibilidade 
e simultaneamente solicito que seja notificado o Denunciado no sentido de apresentar a sua defesa prévia; 

102. Processo nº 2016.3.0536   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Eduardo Cotrim 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Eduardo Cotrim Guimarães, pela admissibilidade da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens 
5.2.13 e 4.2.2 do Código de Ética e Disciplina nos termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Intimem-se o(a) 
Denunciante, para ciência, e o(a) Denunciado(a), para que apresente defesa no prazo de 30 dias. 

103. Processo nº 2016.4.0433    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do relatado, parece razoável que se esclareça com a GFIS se é cabível a elaboração de 
Relatório de Fiscalização para o registro da ocorrência de infração ou infrações, e no caso lavrar Notificação do 
Denunciado, com a descrição de irregularidade constatada que caracteriza a infração ou infrações; 

104. Processo nº 2016.4.0474   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do exposto, parece razoável que se encaminhe o Processo à GFIS para informar se é cabível 
o registro da ocorrência de infração em Relatório de Fiscalização, e a devida Notificação da profissional com a 
descrição da irregularidade constatada. 
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105. Processo nº 2015.4.0545    
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do relatado, parece razoável que se considere, como alternativa de encaminhamento deste 
Processo, verificar junto ao Denunciante se é de seu interesse o prosseguimento da iniciativa, tendo em vista que 
este processo só terá prosseguimento pelo lado Ético do comportamento da Denunciada. Caso o Denunciante 
decida dar continuidade ao objeto da Denúncia nº 6711, solicitar à GFIS que verifique se é cabível lavrar o Auto de 
Infração contra a profissional, devendo-se considerar que as alegações contidas neste processo referem-se mais 
fortemente ao objeto da Denúncia, preocupação maior da Denunciante. Com relação a essa questão, cabe 
registrar que quando da visita ao local em 28/10/2015, a GFIS teve oportunidade de esclarecer ao Denunciante 
que o CAU não tem atribuição para determinar indenizações, e que seria apurada a conduta ética da responsável 
técnica da empresa (fls. 34). 

106. Processo nº 2016.4.0401   
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2017 - 03/04/2017 Distribuído ao conselheiro Sergio Oliveira 
Nogueira 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Nogueira: há indícios de falta ética e disciplinar constantes do Código de Ética e Disciplina do CAU BR, no campo 
das Obrigações Gerais, artigos 1.2.1. à 1.2.4. No entanto, antes da admissibilidade do processo, que a denunciada 
apresente no prazo de trinta dias, defesa prévia e fundamentada quanto às alegações da Denunciante, e que a 
notifique pelos meios possíveis a este Conselho; 

107. Processo nº 2016.4.0524    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do exposto, e para melhor ajuizar a admissibilidade da Denúncia tornam-se necessários 
alguns esclarecimentos. Inicialmente, parece razoável que se consulte a AJUR se está na competência do CAU 
apreciar os delitos apontados pela Denunciante em sua representação, a saber: Arq. Urb. X – abuso de 
autoridade, desvio de finalidade, abuso de poder, improbidade administrativa, falsidade ideológica (fls. 67 e 68) 
Arq. Urb. Y – falsidede ideológica (fls 69 e 70). O código de ética e Disciplina ao destacar as Funções 
Deontológicas do Código, em seu Preâmbulo, estabelece que seus termos devem ser integralmente acatados e 
obedecidos por todos os arquitetos e urbanistas, inclusive na função de servidor público. Apesar desses 
dispositivos, arrisco-me a indagar se a atuação do CAU poderia ocorrer após o julgamento dos processos que 
estão em andamento no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e na Secretaria Municipal de Ordem 
Pública, conforme consta na Representação apresentada pela Denunciante (fls. 05). 

108. Processo nº 2016.4.0553   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Almir 
Fernandes: Em face do exposto, e para melhor ajuizar a admissibilidade da Denúncia tornam-se necessários 
alguns esclarecimentos junto à Denunciante, particularmente no que se refere à descrição apresentada na 
Denúncia. Ainda que a representação contra a Denunciada, citada claramente às fls. 14 e 15, indique às infrações 
à elas imputadas pela Denunciante, tem sua objetividade prejudicada pelo fato de, em suas alegações finais, 
denunciar os três profissionais envolvidos em conjunto, ou seja, a Denunciada e mais dois servidores municipais 
acima citados ( fls. 16 e 17). Na falta de notificação à Denunciada, e parecendo que a mesma não está ciente de 
sua condição neste Processo, é razoável que seja adotado esse procedimento. Intima-se a Denunciada que 
apresente no prazo de 30 (trinta) dias a defesa prévia a respeito. 

109. Processo nº 2016.3.0509   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro Sérgio Nogueira  
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Nogueira: para o melhor embasamento da análise da admissibilidade: que se notifique a Prefeitura Municipal de 
Macaé a fornecer as cópias de todas as Licenças de Construção emitidas nos anos de 2015 e 2016 para a devida 
instrução de processo em curso neste Conselho; que se notifique a arquiteta a apresentar declaração, 
documentos ou provas que substanciem o alegado à fiscalização em e-mail por ela enviado ao CAU RJ; que se 
notifique a Denunciada a apresentar defesa quanto à denúncia de falta ética relatada no presente processo; que 
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se estipule o prazo de trinta dias para as respostas às notificações, enviadas pelo Correios via AR, e-mails, ou por 
Edital; 

110. Processo nº 2016.4.0543    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo José Mauro 
Carrilho Guimarães: em virtude do exposto e dos fatos apresentados, encaminho à Gerência de Fiscalização para 
que seja realizada fiscalização in loco, em razão do questionamento feito às Folhas 17 e 18, face a apresentação 
de prova documental, às Folhas 22 e 23, no decorrer do processo, objeto da Denúncia; 

111. Processo nº 2015.0506     
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Acolhido por unanimidade o voto do 
Conselheiro José Mauro Carrilho Guimarães, pela não admissibilidade da denúncia realizada nos autos, em razão 
da ausência do fator gerador da denúncia, face a não apresentação de prova documental, essencial ao juízo de 
convicção desta CED, nos termos do artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 34. Arquive-se 

112. Processo nº 2016.4.0588    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
Guimarães 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José 
Mauro Carrilho Guimarães: em virtude do exposto e dos fatos apresentados, para melhor ajuizar a admissibilidade 
da denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens, do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos 
termos do artigo 4ª da Resolução CAU/BR nº 34, intimando a Denunciada, para que apresente documentos 
listados no prazo de 30(trinta) dias. Deverão ser apresentados os seguintes documentos pela Denunciada, com 
os respectivos comprovantes de pagamentos, quando assim couber: 1) RRT de Execução de Projeto, conforme 
citação no processo objeto da Denúncia; 2) RRT de Fiscalização do Serviço (Acompanhamento de Obra), 
conforme citação no processo objeto da Denúncia; 3) Apresentação do Projeto Arquitetônico do serviço objeto da 
denúncia e do RRT que define Execução de reforma de edificação com a descrição “Reforma de manutenção do 
terraço com troca de telhas”; 4) Apresentação do protocolo com o número do processo, para obtenção da 
Licença de Obra junto à respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal de São Gonçalo; 5)Esclarecimentos sobre a 
Recomendação objeto do comunicado da COMDEC – Coordenação Municipal de Defesa Civil; 

113. Processo nº 2016.4.0526    
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José Mauro 
Carrilho Guimarães: Em virtude do exposto e dos fatos apresentados, para melhor ajuizar a admissibilidade da 
denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens, do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos termos 
do artigo 4ª da resolução CAU/BR nº 34, intimando o Denunciado, na citação de Responsável Técnico, as Folhas 
18, para que apresente documentos listados no prazo de 30 (trinta) dias. 1) RRT de Execução de Projetos 
(Arquitetura, Elétrica e Hidrossanitária) relativos ao endereço mencionado na Denúncia, formalizada,  conforme 
citação, com respectivo comprovante de pagamentos; 2)  RRT de Fiscalização dos Serviços (Acompanhamento 
de Obras) para os Projetos acima identificados, se assim couber, relativo ao endereço mencionado na Denúncia, 
conforme citação, com respectivo comprovante de pagamentos; 3) Apresentação de cópia de Projeto 
Arquitetônico do Empreendimento, objeto da Denuncia, que foi aprovado junto à Prefeitura Municipal de Niterói 
sob o número de Processo XXXXX, mencionado na Cerdidão de Registro de Imóveis, Cartório 8º Ofício de Niteroi, 
20 de Abril de 2015; 4)  Apresentação do Projeto de Instalações Elétricas, cópia do Projeto Executivo e/ou “As 
Built”, referente ao endereço do Empreendimento citado na Denúncia; 5) Apresentação do Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias, cópia do Projeto Executivo e/ou “As Built”, referente ao endereço do Empreendimento citado na 
Denúncia; 

114. Processo nº 2015.4.0646   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José Mauro 
Carrilho Guimarães: Em virtude do exposto e dos fatos apresentados, para melhor ajuizar a admissibilidade da 
denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens, do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos termos 
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do artigo 4ª da resolução CAU/BR nº 34, intimando o Denunciado, na citação de Responsável Técnico, para que 
apresente documentos listados no prazo de 30 (trinta) dias. 1) Apresentação de cópia do Projeto Arquitetônico 
Original do Edifício Residencial, objeto da denúncia, que foi aprovado junto á Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro – PCRJ, conforme solicitação da Fiscalização às Folhas 12, 23 e 50, com o respectivo RGI – Registro Geral 
de Imóvel, onde identifica e associe o Lote e o PAL à referida Construção Residencial Multifamiliar, bem como 
outros elementos técnicos que identifique serem necessários e entregues para atendimento à exigência 
formalizada. 

115. Processo nº 2016.4.0492  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuído Conselheiro José Mauro Carrilho 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro José Mauro 
Carrilho Guimarães: Em virtude o exposto e dos fatos apresentados, para melhor ajuizar a admissibilidade da 
denúncia realizada nos autos, por possível infração aos itens, do Código de Ética e Disciplina do CAU, nos termos 
do artigo 4º da Resolução nº 34, intimando o Denunciado, devidamente ciente ao assinar a Prévia da Transação 
Extrajudicial, às Folhas 58 a 60, para que apresente documento listado no prazo de 30 (trinta) dias. 1) 
Apresentação de cópia de RRT, devidamente pago, para a fiscalização do serviço do objeto da denúncia; 

116. Processo nº 2016.4.0490   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuídos ao Conselheiro Sérgio Nogueira 
SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2017 04/05/2017 5.1. Distribuídos ao Conselheiro José Mauro 
Carrilho Guimarães os seguintes processos: 2016.4.0526; 2015.4.0646 e 2016.4.0492; 5.2. Distribuídos ao 
Conselheiro Sérgio Nogueira os seguintes processos: 2016.4.0490 e 2016.3.0216. 
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Encaminhamento feito pelo Conselheiro Sérgio 
Oliveira Nogueira da Silva: Ainda no juízo da admissibilidade, que se notifique a Denunciada a apresentar defesa 
prévia na intenção de melhor intuir o processo e garantir a ampla defesa, pelos meios possíveis a este Conselho, 
no prazo de trinta dias.  

117. Processo nº 2016.3.0216  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 27/04/2017 Distribuídos ao Conselheiro Sérgio Nogueira 

118. Processo nº 2016.4.0550  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Acolhido por unanimidade o voto do Conselheiro 
Ronaldo José da Costa, pela não admissibilidade da denúncia com posterior arquivamento do processo, 
considerando que o teor da denúncia trata-se de uma questão no âmbito interno do Órgão Municipal e que não 
cabe a esse Conselho avaliar pareceres internos de quaisquer Órgãos Públicos, pois tal denúncia deixa claro que 
são questões de divergência de documentações do processo municipal de licenciamento. 

119. Processo nº 2016.4.0585   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Distribuído ao Conselheiro Almir Fernandes 

120. Processo nº 2017.4.0044  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster 

121. Processo nº 2017.4.0026   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Foster 

122. Processo nº 2016.4.0112  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Distribuído ao Conselheiro Ronaldo Costa 

123. Processo nº 2017.4.0051   
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
Guimarães 

124. Processo nº 2017.4.0052  
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2017 - 25/05/2017 Distribuído ao Conselheiro José Mauro Carrilho 
Guimarães 

125. Processo nº 2017.3.0105 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 065/2017 – [...]Considerando o Relatório e Voto do Relator, Conselheiro José Mauro 
Carrilho Guimarães, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ na data de 26 de outubro de 2017, 
referente ao processo administrativo ético-disciplinar nº 2017-3-0105; DELIBEROU: Aprovar a decisão da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ, de 26 de outubro de 2017, pela improcedência e arquivamento da 
denúncia. Com 12 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
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ii. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais 

2014 

1. Processo nº 115.511/14    

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA nº 30/2014 – 9/06/2014 DENÚNCIA - RELATORA: ANA PAULA COSTA 
ANDRADE: Considerando a denúncia postulada em desfavor de profissional arquiteto e urbanista referente à 
elaboração de projeto de arquitetura de interiores e decoração da residência do denunciante; considerando o 
relato da denunciada de que infelizmente “por ter seu tempo mais limitado ela realmente não deu continuidade 
ao trabalho”; considerando resposta do de denunciante de que “a obra restou técnica e inapelavelmente 
prejudicada. O prejuízo, a decepção e a insatisfação incalculáveis”; considerando ainda que a denunciada feriu a 
Regra 3.2.7 “O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços profissionais levando em consideração a sua 
capacidade de atendimento em função da complexidade dos serviços”. E, a Regra 3.2.12. “O arquiteto e urbanista 
deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer questões ou decisões que possam afetar a 
qualidade, os prazos e custos de seus serviços profissionais”. A Comissão recomenda aplicar advertência 
reservada e multa de 04 (quatro) anuidades, conforme a Resolução nº 58. PRESIDENTE JOEL CAMPOLINA: 
Colocou em votação o parecer, que foi aprovado por unanimidade. 

2. Processo nº 118.572/14   
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA nº 30/2014 – 9/06/2014 DENÚNCIA - RELATORA: ANA PAULA COSTA 
ANDRADE: Considerando a denúncia postulada em desfavor de profissional arquiteto e urbanista referente a 
suposta falsificação de assinatura em documentos para aprovação de projeto na Prefeitura. Considerando 
reunião realizada na sede do CAU/MG em 19/05/2014, com declaração do denunciado em assumir assinar pelos 
clientes documentos relacionados à aprovação de projetos na Prefeitura; considerando declaração da 
testemunha, o qual ressaltou que já havia ocorrido anteriormente a assinatura fraudulenta em documentos 
públicos e, na oportunidade, solicitou ao denunciado que não reincidisse nessa atitude, sendo que houve a 
reincidência. A Comissão recomenda advertência reservada por ter ferido ao Código de Ética na Resolução nº 52 
em Obrigações Gerais, na Regra 1.2.4 e na Regra 1.2.5., somada a multa de 04 (quatro) anuidades, conforme a  
Resolução nº 58. PRESIDENTE JOEL CAMPOLINA: Colocou em votação o parecer, que foi aprovado com 12 
(doze) votos favoráveis. Ausente o Conselheiro Júlio Guerra Torres. 

3. Processo nº 139.309/14   
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA nº 32/2014 – 18/08/2014 DENÚNCIA – Conselheira Vera Maria N. Carneiro 
Araújo: Considerando a denúncia postulada em favor de profissional arquiteto e urbanista referente a contratação 
para elaboração de projeto arquitetônico para reforma de residência, o denunciante informa que houve 
dificuldade na comunicação com a denunciada e problemas para aprovação do projeto junto à Prefeitura 
Municipal. A arquiteta e urbanista recebeu o valor combinado em três parcelas. Após conclusão do projeto e 
tendo sido ele apresentado à Prefeitura este foi devolvido para correção de 21 erros. Após o envio do projeto “dito” 
corrigido por e-mail, plotou as cópias das plantas necessárias, mas não conseguiu as assinaturas da arquiteta, 
pois não comparecia à sua casa e nem indicava local onde devia levar os documentos para que ela assinasse. 
Fez denúncia no Juizado especial cível via Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços profissionais 
com a restituição dos valores pagos. Solicitou o cancelamento do pedido de alvará e contratou outro profissional. 
Foram registrados, respectivamente, os RRTs referentes à execução de reforma e projeto arquitetônico de 
reforma. Houve manifestação do denunciante que informou que, após ser contatada pela Comissão de Ética, a 
profissional o procurou para assinar os documentos, mas informou que desejava a rescisão do contrato, visto 
que, a mesma foi desidiosa em sua prestação de serviços profissionais. Considerando que a profissional em suas 
informações mostrou a forma displicente com que tratou o contrato de trabalho; considerando que houve 
infração à Regra 3.2.12 - "O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer 
questões ou decisões que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus serviços profissionais", a 
Comissão recomenda por aplicar a pena de Advertência reservada e multa de 4 (quatro) anuidades conforme 
Resolução 58 em seu anexo e, baixar os RRTs por destrato de trabalho. PRESIDENTE JOEL CAMPOLINA: Colocou 
em votação o parecer, que foi aprovado com 14 (quatorze) votos favoráveis, com abstenção da Conselheira Vera 
Therezinha de Almeida de Oliveira Santos. Ausente a Conselheira Marieta Cardoso Maciel. 

4. Processo nº 123.438/14   
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA nº 33/2014 – 22/09/2014 DENÚNCIA- CONSELHEIRO RONALDO 
MOREIRA MARQUES: Considerando denúncia postulada em desfavor de profissional arquiteto e urbanista 
referente à contratação de serviços para execução de projeto arquitetônico e estrutural, em que o denunciante 
informa que houve problemas para aprovação na Prefeitura e a dificuldade na comunicação com o denunciado; 
considerando que a Comissão de Ética e Disciplina convocou às partes para participar de um encontro para 
conciliação, sendo que o denunciado não compareceu, a reunião foi realizada apenas com a presença e o relato 
do denunciante. Diante disso, a Comissão julgou a admissibilidade do Processo e deliberou por instaurar a 
infração ético-disciplinar. Noutra oportunidade a Comissão convocou o denunciado para esclarecimentos sobre a 
denúncia, e nesta reunião, ficou acordado que este tentaria uma conciliação com o denunciante até a data de 
14/07/2014; considerando que em 15 de julho de 2014 a Comissão solicitou ao denunciante manifestação 
imediata e formal sobre eventual conciliação e motivação de supressão da denúncia, este comunicou que o 
profissional arquiteto e urbanista o contatou para terminar o projeto. Embora a conciliação, ainda, não tenha 
acontecido o denunciante acredita que o processo deve continuar; considerando a infração ético-disciplinar aos 
incisos IX e X, do Artigo 18, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, ser desidioso na execução do trabalho. A 
comissão recomenda aplicar a penalidade de advertência reservada e multa de 4 (quatro) anuidades, previstas 
no artigo 19, da Lei 12.378/2010 e no Anexo, da Resolução nº 58, de 05 de outubro de 2013. CONSELHEIRO 
DENNISON CALDEIRA ROCHA: Demonstrou sua preocupação em relação a alguns processos, para que o CAU 
não se transforme em um tribunal de primeira instância, destinado a resolver questões comerciais e financeiras. 
CONSELHEIRO JÚLIO CÉSAR DE MARCO: Destacou a importância do papel da Comissão de Ética de realizar a 
conciliação antes da admissibilidade do processo. Entretanto, no organograma do CAU/BR a conciliação está 
depois da admissibilidade e, no seu ponto de vista, este procedimento não está adequado. CONSELHEIRA ANA 
PAULA COSTA ANDRADE: Nesse sentido, falou sobre a importância da Comissão de Ética participar das reuniões 
da Comissão de Ética do CAU/BR para apresentar suas considerações. Isso ocorreu na reunião realizada em 
Diamantina, momento para discussão e apresentação das considerações sobre a conciliação acontecer antes da 
admissibilidade. PRESIDENTE JOEL CAMPOLINA: Após as discussões, colocou em votação o parecer, que foi 
aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. 02 (dois) votos contrários:  

5. Processo nº 141.648/14  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA nº 33/2014 – 22/09/2014 DENÚNCIA- CONSELHEIRA VERA MARIA N. 
CARNEIRO M. DE ARAÚJO: Considerando denúncia postulada em desfavor de profissional arquiteto e urbanista 
referente suposto descumprimento do contrato para serviço de regularização e de acompanhamento da obra 
para ampliação da residência do denunciante, aprovação na Prefeitura e, da dificuldade para comunicação com 
o profissional; considerando que o arquiteto e urbanista declarou que a Prefeitura exigiu Levantamento 
Topográfico e RT Geotécnica e, este apresentou alguns profissionais para resolver as pendências; considerando 
que a legalização da obra não foi realizada, a Prefeitura expediu uma multa ao denunciante no valor de R$ 
8.870,03; considerando que o denunciado defende seu direito de receber por um pagamento feito ao Engenheiro 
que assumiu RT Geotécnica no valor de R$ 650,00 e três vistorias no valor de R$ 135,00, totalizando R$1055,00; 
considerando que na reunião para conciliação entre as partes, ficou acordado que o denunciado iria transferir a 
dívida da Prefeitura para o seu nome e, o denunciante depositaria na conta do denunciado o valor de R$1.055,00; 
considerando que foi cumprido o acordo. A Comissão recomenda o arquivamento do processo. PRESIDENTE 
JOEL CAMPOLINA: Colocou em votação o parecer, que foi aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis. Ausente o 
Conselheiro Júlio César De Marco. 

6. Processo nº 17153112014  
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA nº 36/2014 – 15/12/2014 DENUNCIA · CONSELHEIRA VERA MARIA NAVES 
CARNEIRO MASCARENHAS DE ARAÚJO: Considerando denúncia postulada com declarações prestadas por 
servidor público o qual realiza/elabora projetos e apenas colhe a assinatura de profissional arquiteto e urbanista; 
considerando que a Comissão de Ética e Disciplina convidou o profissional arquiteto e urbanista para participar 
de uma reunião para prestar esclarecimentos; considerando que neste momento o denunciado declarou que irá 
ler o Código de Ética e Disciplina do CAU para se inteirar de todos os assuntos e pretende ter uma nova postura 
profissional a partir de todas as informações que obteve na oitiva; considerando que admitiu, realmente, muitas 
atitudes fugiam do que é entendido dentro do Código de Ética e que ainda, procurará se informar sobre a postura 
da Comissão de Ensino e Formação referente à exigência do RRT para atividades que não exerce, mas registrou. 
A Comissão recomenda aplicar a penalidade de advertência reservada e multa de 08 (oito) anuidades, face à 
infração ao artigo 18, da Lei 12.378/2010 inciso I e IV. CONSELHEIRO FELIPE HANAN: Discordou do valor da multa 
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e disse que deveria ser reduzida para 07 (sete) anuidades, ou seja, o mínimo previsto. Embasou seu raciocínio 
dizendo que a plenária preza pela cautela e, ainda, remetendo-se a outros processos analisados que, por sua vez, 
tiveram multa mínima. PRESIDENTE JOEL CAMPOLINA: Após a manifestação do Conselheiro Felipe Hanan, 
colocou em votação o parecer para aplicar advertência reservada e redução da multa para 7 (sete) anuidades, 
que foi aprovado por unanimidade. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/MG Nº 132/2014 Assunto: Processo Ético – Arquivo Sigiloso 

2015 

Não houve processos éticos relatados em atas das plenárias do CAU/MG em 2015. 

2016 

7. Processo nº 335364/2016  

ATA DA 55ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/06/2016 Conselheiro Relator Luiz Cláudio Duarte 
de Oliveira: Trata-se de procedimento de ofício, oriundo da Gerência de Fiscalização, em desfavor de arquiteto e 
urbanista com indício de não preenchimento de RRT's relativos às atividades que presta, mas retifica RRT's de 
outras atividades para cadastrar as novas. Considerando Conselheiro designado para análise e emissão de 
parecer sobre o referido requerimento, que o fez como segue, nos seguintes termos:  "Considerando a 
inobservância da regra do item 3.2.8 do código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil, o denunciado comunicou informação inverídica ao cliente quando retificou RRT e tomou o RRT inicial um 
documento inválido. Além disso, tendo em vista que o SICCAU é o sistema que presta serviços via internet 
relativos ao relacionamento dos profissionais e pessoas jurídicas com o Conselho via internet (Resolução nº 5, de 
15 de dezembro de 2011 ), o profissional deve realizar os procedimentos e solicitações por ele, assim como ser o 
responsável caso assim não o faça. Caracteriza-se neste caso um agravante de negligência, descuido ou 
displicência, pois é obrigação do profissional a emissão da documentação de  Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, caso esta função seja delegada a outrem, o profissional deve fiscalizar a realização desta tarefa. 
Neste sentido, há afronta direta aos itens do Código de Ética e Disciplina e da Lei 12.378/2010, acima 
relacionados. Portanto, emito parecer para intimar o denunciado a emitir todos os Registros de Responsabilidade 
Técnicas retificados que ficaram sem a documentação devida após a retificação. Aplicar sansão de advertência 
ao arquiteto e urbanista conforme disposto no artigo 19, inciso I, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em 
sua modalidade reservada, conforme o artigo 42, parágrafo 2° da Resolução nº 34, do CAUIBR, de 2012 e artigo 6° 
da Resolução nº 58, do CAU/BR e multa de 1 (uma) anuidade pela circunstância agravante de negligência, 
conforme artigo 13-A, inciso li, da Resolução nº 58, do CAUIBR." A presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE 
ARAÚJO, colocou em votação o parecer do conselheiro relator, que foi aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis 
00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções; 00 (zero) ausências e 1 (uma) suspeição do conselheiro Júlio 
César De Marco. 

DELIBERACAO PLENARIA 0055.6.6.1.2016 Assunto: Julgamento de Processo Ético Disciplinar PROTOCOLO 
SICCAU Nº 335364/2016 SIGILO [...] Considerando o Relatório e Parecer do relator, conselheiro Luiz Cláudio 
Duarte de Oliveira, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo SICCAU nº 335364/2016, aprovado por 
unanimidade pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG.  DELIBEROU: 1) Aprovar a decisão 
da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG; 2)Aplicar sanção de advertência, conforme disposto no inciso 1, 
do artigo 19, da Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em sua modalidade reservada, conforme 
disposto no parágrafo segundo, do artigo 42, da Resolução nº 34, de 6 de setembro de 2012 e artigo 6° da 
Resolução nº 58, de 5 de outubro de 2013, ambas do CAU/BR, 3) Aplicar multa de 1 (uma) anuidade pela 
circunstancia agravante de negligência, conforme disposto no inciso li, do art. 13-A da Resolução nº 58, do 
CAU/BR, de 5 de outubro de 2013; 4) Esta Deliberaçao Plenária entra em vigor nesta data. Esta Deliberação 
Plenária foi aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções; 1 (uma) 
suspeiçao do conselheiro Júlio César De Marco e 00 (zero) ausências na reunião. 19/07/2016 

8. Processo nº 218010/2015   
ATA DA 58ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2016 A coordenadora da CED-CAU/MG 
MARILIA PALHARES MACHADO comunicou que o conselheiro relator Luiz Cláudio Duarte de Oliveira não pode 
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estar presente na reunião, justificando a sua ausência, mas que enviou o seu parecer para que fosse relatado o 
fato ocorrido e informar que um Acordo foi firmado entre as partes para conciliar seus interesses, no sentido de 
registrar um RRT Extemporâneo relativo aos trabalhos realizados em decorrência de contrato de empreitada, 
havendo a necessidade desse acordo ser homologado pelo Plenário do CAU/MG para ter validade perante as 
partes. Ressaltou que o Relatório e Parecer do conselheiro relator, conselheiro Luiz Cláudio Duarte de Oliveira foi 
aprovado, por unanimidade, pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG. A presidente VERA 
MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO colocou em votação o projeto de deliberação plenária que homologa o 
acordo firmado entre as partes, o denunciante e o denunciado, sendo aprovado com 12 (doze) votos favoráveis ; 
00 (zero) votos contrários; 01 (uma) abstenção; 01 (uma) suspeição  e 01 (uma) ausência 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 0063.6.6.1-2017 Assunto: Aprova decisão da CED-CAUMG PROTOCOLO SICCAU Nº 
218010/2015 SIGILO JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Considerando o Relatório e parecer do 
Conselheiro Relator, às fls. 176 a 178, dos autos do processo ético-disciplinar, protocolo SICCAU nº 208010/2015, 
aprovado por unanimidade, pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG; Considerando a 
Deliberação Plenária DOPMG nº 0858.5.5/2016, de 25 de outubro de 2016, que homologou o acordo firmado entre 
as partes, às fls. 167 a 169 dos autos do processo éticodisciplinar, protocolo SICCAU nº 208010/2015, no sentido 
de registrar os RRT's Extemporâneos relativos aos trabalhos realizados em decorrência de contrato de 
empreitada; e Considerando que o acordo firmado entre as partes não foi cumprido;  Considerando o Relatório e 
parecer do Conselheiro Relator, às fls. 229 a 235, dos autos do processo ético-disciplinar, protocolo SICCAU nº 
208010/2015, aprovado pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG. DELIBEROU: 1) Aprovar a 
decisão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG. 2) Aplicar sanção de advertência, conforme disposto no 
inciso 1, do artigo 19, da Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em sua modalidade reservada, 
conforme disposto no parágrafo segundo, do artigo 42, da Resolução nº 34, de 6 de setembro de 2012 e artigo 6° 
da Resolução nº 58, de 5 de outubro de 2013, ambas do CAU/BR. 3) Aplicar, concomitantemente, à advertência, 
multa de 4 (quatro) anuidades, conforme Resolução CAU/BR nº 58, de 5 de outubro de 2013. 4) Esta 
Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
Esta Deliberação Plenária foi aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis 00 (zero) votos contrários, 00 (zero) 
abstenções; 01 (uma) suspeição e 01 (uma) ausência 21/03/17 

9. Processo nº 294018/2015   
ATA DA 58ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25/10/2016 A coordenadora da CED-CAU/MG 
MARÍLIA PALHARES MACHADO relatou o fato ocorrido e leu o parecer do conselheiro relator. A conselheira ROSE 
MEIRE ROMANO pediu vistas ao processo. 
ATA DA 59ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21/11/2016 PEDIDO DE VISTA - CONSELHEIRA 
ROSE MEIRE ROMANO: A presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO solicitou que a conselheira Rose 
Meire Romano apresentasse o seu voto fundamentado, tendo em vista que na reunião plenária do mês de 
outubro, pediu vistas ao processo. A conselheira ROSE MEIRE ROMANO apresentou o Relatório e o seu Voto 
Fundamentado, e, após várias discussões e posicionamentos divergentes, o conselheiro CLÁUDIO DE MELO 
ROCHA solicitou o segundo pedido de vista ao processo, ficando adiada a sua decisão para a reunião plenária do 
mês de dezembro de 2016.  
ATA DA 60ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 12/12/2016 SEGUNDO PEDIDO DE VISTA - 
CONSELHEIRO CLÁUDIO DE MELO COSTA: A presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO ressaltou que 
o referido processo teve um andamento totalmente diferenciado dos demais que já tramitaram no Conselho, 
tendo em vista a sua complexidade, lembrando que o Relatório e o Parecer da Conselheira Relatora Marília 
Palhares Machado, foram aprovados pela maioria dos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG e 
enviado ao Plenário para julgamento. O referido Relatório e o voto fundamentado foram apresentados a todos os 
conselheiros presentes, sendo que, após um debate e constatadas algumas divergências de posicionamento, a 
conselheira ROSE MEIRE ROMANO pediu vistas ao processo, tendo esta, na reunião plenária realizada no mês de 
novembro de dois mil e dezesseis, apresentado o seu voto fundamentado e não havendo mais uma vez um 
consenso com relação ao fato ocorrido. Diante dos questionamentos e entendimentos divergentes, o conselheiro 
Cláudio de Melo Rocha solicitou o segundo pedido de vista do processo, conforme disposto no art. 95 do 
Regimento Interno do CAU/MG que dispõe que "todo documento submetido à apreciação do Plenário pode ser 
objeto de até 2 (dois) pedidos de vista", sendo que. neste momento, a presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. 
DE ARAÚJO ressaltou a importância de que esse processo fosse julgado na reunião, por não mais haver a 
possibilidade de adiar a decisão do Plenário. A gerente jurídica DANIELA NOGUEIRA DE ALMEIDA, após ter-lhe 
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sido autorizada a se manifestar no Plenário, pontuou a obrigatoriedade de se votar os 3 (três) pareceres, e, diante 
do exposto, a presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO colocou em votação o relatório e o parecer da 
conselheira Marília Palhares Machado que recebeu 4 (quatro) votos favoráveis; 6 (seis) votos contrários; 6 (seis) 
abstenções e 00 (zero) ausências, tendo, em seguida, colocado o primeiro pedido de vista em votação 
apresentando o voto fundamentado da conselheira Rose Meire Romano que recebeu 1 (hum) voto favorável da 
conselheira Rose Meire Romano; 11 (onze) votos contrários dos conselheiros; 4 (quatro) abstenções e 00 (zero) 
ausências, logo após, então, colocou o segundo pedido de vista em votação relatando o voto fundamentado do 
conselheiro Cláudio de Melo Rocha, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na denúncia. com o 
consequentemente arquivamento do processo, sendo aprovado, por unanimidade, com 11 (onze) 2 (dois) votos 
contrários; 3 (três) abstenções e 00 (zero) ausências. 
DELIBERACAO PLENARIA 0060.6.4.1-2016 Assunto: Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 294018/2015 
Sigilo Julgamento de processo Ético-Disciplinar [...] Considerando o Relatório e Parecer da relatora, conselheira 
Marília Palhares Machado, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo SICCAU nº 294018/2015, aprovado 
pela maioria dos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG;  Considerando o voto fundamentado 
do primeiro pedido de vista da Conselheira Rose Meire Romano; Considerando o voto fundamentado do segundo 
pedido de vista do Conselheiro Cláudio de Melo Rocha; e Considerando os votos colhidos na apreciação do voto 
original e dos votos fundamentados de pedido de vista; DELIBEROU: 1.) Acatar as razões do voto fundamentado 
do Conselheiro Cláudio de Melo Rocha, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na denúncia, com 
o consequentemente arquivamento do processo. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
Esta Deliberação Plenária foi aprovada, por unanimidade, com 11 (onze) votos favoráveis  02 (dois) votos 
contrários 03 (três) abstenções 00 (zero) ausências. 12/12/16 

10. Processo nº 451967/2016    
ATA DA 67a REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 18/07/2017  CONSELHEIRO RELATOR JÚLIO CÉSAR DE MARCO: 
Considerando recurso interposto à decisão da Comissão de Ética e Disciplina da inadmissibilidade da denúncia 
ético disciplinar, foi designado Conselheiro para análise e emissão de parecer sobre o referido requerimento, que 
o fez como segue.' "A denúncia apresentada bem demonstra um dos grandes desafios que o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo  tem a enfrentar no sentido de, ainda, ter de informar seus próprios profissionais 
integrantes sobre a sua atuação em defesa da Arquitetura e Urbanismo. Ela se ressalta aos termos em mente que 
envolve um arquiteto e urbanista que faz parte do corpo docente de uma instituição de ensino sendo, portanto, 
um formador de opinião, chamando a atenção para muitas ações por serem empreendidas pelas Comissões de 
Ensino e Formação em todo o país, através de realização de reuniões com essas entidades, palestras e 
seminários com a participação de várias delas, a exemplo do que vem sendo desenvolvido em Minas Gerais. Em 
primeiro lugar, há que se nivelar a informação através de discussões de cunho profissional e acadêmico, para 
que todas as instituições  possam estar imbuídas das exigências colocadas em nosso Código de Ética e 
Disciplina que, devem, como previsto no próprio Código, ser apresentadas ao corpo discente como valores que 
diferenciam a atuação do Arquiteto e Urbanista dos demais profissionais. Assim este profissional vai adquirir, cada 
vez mais maior valor junto à Sociedade e consolidar sua atuação a bem do  desenvolvimento desta Sociedade. O 
denunciado, ainda não percebeu que o Conselho preserva o campo de atuação do arquiteto e urbanista que ele 
forma, o que dá maior importância à sua própria função de formador de profissionais, criando um ciclo virtuoso.' a 
academia forma bons profissionais que atuarão num mercado de trabalho mais justo e que demanda por 
profissionais cada vez mais bem formados exigindo academias cada vez mais prontas a formar este profissional. 
O nosso Código de Ética e Disciplina tem uma abordagem educativa, antes que disciplinar, a permitir a realização 
de discussões como esta que se faz através deste processo. Consta das 'Funções Deontológicas do Código" que 
"a primeira (função deontológica) e precedente, é a função educacional preventiva, que tem por objetivo a 
informação pública sobre a dignidade da Arquitetura e Urbanismo de deveres de seus profissionais". À medida 
que este é um processo cujos atos terão divulgação entre os envolvidos e que as questões pertinentes aos 
cuidados que devem ser tomados na atuação ética disciplinar estarão devidamente referenciadas e esclarecidas, 
entende-se estar sendo cumprida esta função. O fato que se demanda que se investigue foi comentário de 
caráter não construtivo feito em rede social, e relativo à atuação de uma Conselheira e do Conselho, causa 
consternação a todos Conselheiros que executam suas funções em caráter honorífico, ao verificar que existem 
manifestações dissonantes que são colocadas de modo não apropriado em redes sociais, o que não é caso 
específico só neste caso e só nas redes do Conselho Fatos como estes impedem que desenvolvamos, ainda, 
uma comunicação e interação mais construtiva, pró ativa e sinergética. No entanto, o fato em si ficou restrito 
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àquela circunstância temporal, uma vez que foi  assegurado o direito de resposta, tendo ele sido utilizado 
parcialmente, de modo discricionário pela denunciante. Por estes motivos, indico pela inadmissibilidade da 
denúncia ético-disciplinar". A Presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO colocou em votação, sendo 
aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis 00 (zero) votos contrários, 00 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 
DPOMG nº 0067.01-2017 Assunto: Denuncia Ética Disciplinar – Protocolo SICCAU 451967-2016 SIGILO lnadmite a 
denúncia ética-disciplinar, protocolada no SICCAU sob nº 451967/2016 [...] Considerando o Relatório e Parecer da 
Conselheira Relatora, aprovado, por unanimidade, pelos membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG; 
Considerando o recurso interposto à decisão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG; e Considerando o 
Relatório e Voto Fundamentado do Conselheiro Relator que apreciou o recurso interposto à decisão da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/MG. DELIBEROU:  1) Por inadmitir a denúncia ético-disciplinar apresentada, 
protocolada no SICCAU sob nº 451967/2016. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
Esta Deliberação Plenária foi aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis; 00 (zero) votos contrários, 00 (zero) 
abstenções e 01 (uma) ausência 18/07/2017 

2017 

11. Processo nº 21810/2015    

ATA DA 63ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21/03/2017 A Presidente VERA MARIA N. CARNEIRO 
M. DE ARAÚJO solicitou que o Conselheiro Relator apresentasse o item de pauta. O Conselheiro Relator leu o 
Relatório fundamentado e o seu parecer, conforme transcrição nos seguintes termos: "A arquiteta e urbanista 
denunciada preencheu extemporaneamente o RRT de parte da obra realizada em Igarapé, Minas Gerais. Para 
que tal registro fosse aceito pelo CAU, torna-se necessária sua aprovação pelo CAUIMG, o que não foi possível  já 
que havia erros no seu preenchimento. Os erros foram comunicados à denunciada, tendo lhe sido informado que, 
após as devidas correções, seu RRT extemporâneo seria aceito e concluído. No entanto, a correção não 
aconteceu, encontrando-se no histórico todos os fatos ocorridos que, sem resultado, buscaram levar a 
denunciada à conclusão do RRT. Destaco que a profissional denunciada, acessou o Sistema de lnformação e 
Comunicação do CAU - SICCAU -, e preencheu o devido RRT extemporâneo  nº 1707725 no dia 29/1012013, não 
mais voltando a alterar e/ou corrigir tal documento conforme orientou o CAUIMG por diversas comunicações por 
ela recebidas. Fica, pois, caracterizada a infração ética por deixar de observar o art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.378, 
de 31 de dezembro de 2010, por "não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório». 
Portanto, opino pela aplicação da sanção de advertência, artigo 19, inciso I, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, em sua modalidade reservada, conforme o artigo 42, parágrafo 2º da Resolução CAUIBR nº 34, de 6 de 
setembro de 2012 e artigo 6º da Resolução CAUIBR nº 58, de 5 de outubro de 2013; - Aplicar concomitantemente 
à advertência, multa de 4 (quatro) anuidades, conforme quadro anexo à Resolução CAUIBR nº 58, de 5 de outubro 
de 2013. A Presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO colocou em discussão, e após suscitadas as 
dúvidas apresentadas pelos conselheiros, colocou em  votação o relatório e o parecer do Conselheiro Relator, 
sendo aprovado com 14 (quatorze) votos  favoráveis 00 (zero) votos contrários, 00 (zero) abstenções; 1 (uma) 
suspeição e 1 (uma) ausência  

12. Processo nº 297983/2015   
ATA DA 63ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21/03/2017 A Presidente VERA MARIA N. CARNEIRO 
M. DE ARAÚJO solicitou que o Conselheiro Relator apresentasse o item de pauta. O Conselheiro Relator leu o 
Relatório fundamentado e o seu parecer, conforme transcrição nos seguintes termos: "Analisando a 
documentação e as manifestações de ambas as partes, opino que não houve infração ético-disciplinar, 
descumprimento à Resolução nº 52 do CAUIBR, de 6 de setembro de 2013, ou violação a Li nº 12.378 de 31 de 
dezembro de 2010. Meu parecer é pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de determinar uma sanção ético-disciplinar 
ao denunciado. Intimem-se as partes·. A Presidente VERA MARIA N. CARNEIRO M. DE ARAÚJO colocou em 
discussão a matéria. As 17h 55min, comunicou da necessidade de aprovar a prorrogação da reunião por mais 30 
(trinta) minutos, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes. Após suscitadas as dúvidas apresentadas 
pelos conselheiros, colocou em votação o relatório e o parecer do Conselheiro Relator, sendo aprovado com 13 
(treze) votos favoráveis 00 (zero) votos contrários; 00 (zero) abstenções; 01 (uma) suspeição e 02 (duas) ausências  

13. Processo nº 139309/14   
ATA DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23/05/2017 A Presidente VERA MARIA N. CARNEIRO 
M. DE ARAÚJO solicitou que a Conselheira Relatora Marília Palhares Machado apresentasse o seu Relatório e 
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Voto Fundamentado. Após explanação e suscitadas as dúvidas apresentadas, colocou em votação sendo 
aprovada a decisão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG, que deliberou pela improcedência da 
denúncia apresentada com 11 (onze) votos favoráveis; 00 (zero) votos contrários; 01 (uma) abstenção02 (duas) 
ausências  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 0065.6.12.1.2017 Assunto: Julgamento processo-ético disciplina PROTOCOLO SICCAU 
Nº 139309/2014 SIGILO [...] Considerando o Relatório e Parecer da Conselheira Relatora, referente ao processo 
éticodisciplinar, protocolo SICCAU nº 139309/2014/2015, aprovado por unanimidade pelos membros da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG.  DELIBEROU: 1) Por aprovar a decisão da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/MG, deliberando pela improcedência da denúncia apresentada. 2) Esta Deliberação Plenária 
entra em vigor nesta data. 
Esta Deliberação Plenária foi aprovada com 11 (onze) votos favoráveis 00 (zero) votos contrários; 01 (uma) 
abstenção 02 (duas) ausências 23/05/17 

14. Processo nº 481704/2017 
DELIBERAÇAO PLENARIA DO CAU/MG -DPO/MG Nº 0072.3.3/2017 – [...]Considerando a Deliberação nº 14/2017 
da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG que encaminha o Relatório e Voto do Conselheiro Relator referente 
ao processo ético-disciplinar CAU/MG nº 481704/2017 ao Plenário do CAU/MG. DELIBEROU: 1)  Por julgar 
improcedente a denúncia ética-disciplinar apresentada, protocolada no SICCAU sob nº 481704/2017. 2.) Esta 
Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. Esta Deliberação Plenária foi aprovada com 13 (treze) votos 
favoráveis e 02 (duas) ausências. 12/12/2017 

15. Processo nº 481677/2017 
DELIBERAÇAO PLENARIA DO CAU/MG -DPOMG Nº 0072.3.2/2017 – [...]Considerando a Deliberação nº 12/2017 da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG que encaminha o Relatório e Voto do Conselheiro Relator referente ao 
processo ético-disciplinar CAU/MG nº 481677-2017 ao Plenário do CAU/MG.  
DELIBEROU: 1.) Por julgar improcedente a denúncia ética-disciplinar apresentada, protocolada no SICCAU sob nº 
481677-2017. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. Esta Deliberação Plenária foi aprovada com 
11 (onze) votos favoráveis e 04 (quatro) ausências. 12/12/2017. 

16. Processo nº 372105/2017 
DELIBERAÇAO PLENARIA DO CAU/MG -DPOMG Nº 0072.3.1/2017 – [...]Considerando a Deliberação nº 13/2017 da 
Comissão de Ética e Disciplinad o CAU/MG que encaminha o Relatório e Voto do Conselheiro Relator referente ao 
processo ético-disciplinar CAU/MG nº 372105-2016 ao Plenário do CAU/MG. DELIBEROU: 1)  Por julgar 
procedente, nos termos do Relatório e Voto do Conselheiro Relator, a denúncia ética-disciplinar apresentada e 
protocolada no SICCAU sob nº 372105/2017. 2.) Aplicar sanção de advertência reservada, artigo 19, inciso I da Lei 
12.370/2010 e inciso li, artigo 63, da Resolução CAU/BR nº 143, de 13 de junho de 2017, e multa de ?(sete) 
anuidades, artigos 67 e 69 da Resolução nº 143, de 13 de junho de 2017; 3.) Esta Deliberação Plenária entra em 
vigor nesta data. Esta Deliberação Plenária foi aprovada com 07 (sete) votos favoráveis. 12/12/2017 

 

iii. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo 

      2014 

Não se encontravam disponíveis os comentários sobre os processos do CED/ES 

nas atas das reuniões plenárias realizadas em 2014. (Em 15/11/2017) 

2015 

1. Processo nº 43/2014  
ATA DA 29ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - 19/05/2015 – O presidente Tito Carvalho passou a palavra para o 
relator do processo, conselheiro André Luiz de Souza, que informou que este processo veio migrado do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES. leu o relatório e parecer, que na CED-CAU/ES 
foi aprovado por unanimidade em sua 16ª reunião, realizada em 09 de dezembro de 2014, sendo favorável ao 
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enquadramento do arquiteto e urbanista denunciado no art. 8º inciso III do Código de ética do CREA-ES, bem 
como no art. 10, I, a, b e c, e III, f e aplicação da penalidade prevista no § 2° do art. 52 da Resolução Confea 
1004/2003. Sugeriu então que a censura pública seja publicada em jornal de circulação, na fan page do CAU/ES e 
que se deixe fixado em mural do CAU/ES por período não superior a seis meses. O presidente Tito Carvalho 
submeteu a votação e a aprovação. O relatório e parecer do conselheiro relator no Processo ético-disciplinar n° 
043/2014, iniciado no CREA-ES sob o nº 17929/2010 foi aprovado por seis votos favoráveis e duas abstenções. 
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 54, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 043/2015. Considerando o relatório e parecer do relator, Conselheiro André 
Tomoyuki Abe, fls. 38/40, aprovado por unanimidade na 32ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 25 de agosto de 2016, na 
sede do CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o inciso I do artigo 18 da lei 12.378/2010, e pela 
aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de 7 (sete) anuidades, previstas no subitem 7.1, 
inciso I do anexo da Resolução CAU nº 58, de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar, na íntegra, por 
maioria de votos, o relatório e parecer do relator, Conselheiro André Tomoyuki Abe, referente ao Processo Ético-
Disciplinar nº 043/2015, aprovado por unanimidade na 32ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 25 de agosto 
de 2016. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 18/10/2016. 
 

      2016 

2. Processo nº 85/2014   
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 35, DE 15 DE MARÇO DE 2016 Homologação do acordo firmado pelas partes no 
Processo Ético-Disciplinar nº 85/2014 [...] Considerando o acordo firmado pelas partes, proposto pelo 
denunciante, conforme fl. 23, que ensejou o cancelamento do contrato firmado entre as partes, sem qualquer 
ônus para ambas as partes, não tendo nada a reclamar uma da outra, com o conseqüente arquivamento do 
processo junto ao CAU/ES. Considerando que a Conselheira Relatora, Mônica Fittipaldi Binda, opina pela 
homologação do acordo, pois que a suposta infração não ofende o interesse social e que o acordo foi proposto 
pelo próprio denunciante. DELIBEROU: 1)Homologar, por unanimidade, o acordo firmado pelas partes nos autos 
do Processo Ético-Disciplinar nº 85/2014, determinando o seu arquivamento. 2) Esta Deliberação Plenária entra 
em vigor nesta data. 15/03/2016. 

3. Processo nº 071/2014  
ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho solicitou que o relator do 
processo da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-
CAU/ES, conselheiro André Luiz de Souza, realizasse a leitura do relatório e parecer, aprovado por unanimidade 
na 30ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do CAU/ES, que concluiu pelo 
arquivamento do Processo Ético-Disciplinar n° 071/2014. O presidente Tito Carvalho submeteu o relatório e 
parecer do relator referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 071/2014 a votação e aprovação, sendo aprovado 
por cinco votos favoráveis e uma abstenção. 
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 44, de 26 de julho de 2016 - Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 071/2014 [...] Considerando o relatório e parecer do relator, Conselheiro André Luiz 
de Souza, fls. 52/53, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do 
CAU/ES, que concluiu pelo arquivamento do Processo Ético-Disciplinar nº 071/2014. DELIBEROU: 1) Aprovar o 
relatório e parecer do relator, Conselheiro André Luiz de Souza, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 
071/2014, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016.2) Esta 
Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 26/07/2016. 

4. Processo nº 071/2014-A   
 ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho solicitou que o relator do 
processo da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-
CAU/ES, conselheiro André Luiz de Souza, realizasse a leitura do relatório e parecer, aprovado por unanimidade 
na 30ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do CAU/ES, que concluiu pelo 
arquivamento do Processo Ético-Disciplinar n° 071/2014-A. O presidente Tito Carvalho submeteu o relatório e 
parecer do relator referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 071/2014-A a votação e aprovação, sendo aprovado 
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por cinco votos favoráveis dos conselheiros Marco Antônio Cypreste Romanelli, André Luiz de Souza, André 
Tomoyuki Abe, André Victor de Mendonça Alves e Mônica Fittipaldi Binda; e uma abstenção do conselheiro 
Alberto Bernabé Kirchmayer.  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 45, de 26 de julho de 2016 - Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 071-A/2014[...] Considerando o relatório e parecer do relator, Conselheiro André Luiz 
de Souza, fls. 54/55, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do 
CAU/ES, na Rua Helio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, que concluiu pelo arquivamento do Processo 
Ético-Disciplinar nº 071-A/2014. DELIBEROU: 1) Aprovar o relatório e parecer do relator, Conselheiro André Luiz de 
Souza, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 071-A/2014, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da 
Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), 
realizada no dia 30 de junho de 2016. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 26/07/2016. 

5. Processo nº 080/2015    
ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho solicitou que o relator do 
processo da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-
CAU/ES, conselheiro André Luiz de Souza, realizasse a leitura do relatório e voto. O conselheiro André Tomoyuki 
Abe comunicou o seu impedimento, abstendo-se de atuar no processo. O Conselheiro Relator procedeu à leitura 
do relatório e parecer aprovado por unanimidade na 30ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 30 de junho de 
2016, na sede do CAU/ES, que concluiu ter a denunciada infringido a regra prevista no subitem 5.2.6 do Código de 
Ética e Disciplina do CAU, e pela aplicação da penalidade de advertência reservada, prevista no subitem 5.2.6. do 
anexo da Resolução CAU n°58, de 05 de outubro de 2013, pois a mesma não é reincidente e por não haver 
circunstâncias agravantes. O presidente Tito Carvalho submeteu o relatório e parecer do relator referente ao 
Processo Ético-Disciplinar nº 080/2015 a votação e aprovação, sendo aprovado por unanimidade.  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 46, de 26 de julho de 2016 - Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 080/2015. Considerando o disposto no art. 34, IX da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro 
de 2010 que estabelece que compete aos CAUs julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma 
que determinar o Regimento Geral do CAU/BR; Considerando o relatório e parecer do relator, Conselheiro André 
Luiz de Souza, fls. 69/72, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016, na 
sede do CAU/ES, que concluiu ter a denunciada infringido a regra prevista no subitem 5.2.6. do Código de Ética e 
Disciplina do CAU, e pela aplicação da penalidade de advertência reservada prevista no subitem 5.2.6. do anexo 
da Resolução CAU nº 58, de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar o relatório e parecer do relator, 
Conselheiro André Luiz de Souza, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 080/2015, aprovado por unanimidade 
na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo 
(CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016; 2)  Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
26/07/2016. 

6. Processo nº 201/2015   
ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho informou que a relatora da 
Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-CAU/ES deste 
processo é a conselheira Sheila de Rezende Basilio Giestas, mas devido a sua ausência solicitou que a 
conselheira Mônica Fittipaldi Binda realizasse a leitura do relatório e parecer da relatora, aprovado por 
unanimidade na 30ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do CAU/ES, que 
concluiu ter a denunciada infringido o inciso XI do artigo 18 da Lei n° 12.378/2010, e pela aplicação da penalidade 
de advertência reservada, prevista no subitem 7.1, inciso XI do anexo da Resolução CAU nº 58, de outubro de 
2013. O presidente Tito Carvalho submeteu o relatório e parecer da relatora referente ao Processo Ético-
Disciplinar nº 201/2015 a votação e aprovação, sendo aprovado por cinco votos favoráveis; e uma abstenção..  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 47, de 26 de julho de 2016 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 201/2015[...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de 
Rezende Basílio Giestas, fls. 18/19, aprovado por unanimidade, na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016, na 
sede do CAU/ES, que concluiu ter a denunciada infringido o inciso XI do artigo 18 da lei 12.378/2010, e pela 
aplicação da penalidade de advertência reservada, prevista no subitem 7.1, inciso XI do anexo da Resolução CAU nº 58, 
de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar o relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de Rezende 
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Basílio Giestas, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 201/2016, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da 
Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), 
realizada no dia 30 de junho de 2016; 2)  Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 26/07/2016. 

7. Processo nº 202/2015       
ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho informou que a relatora da 
Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-CAU/ES deste 
processo é a conselheira Sheila de Rezende Basilio Giestas, mas devido a sua ausência solicitou que a 
conselheira Mônica Fittipaldi Binda realizasse a leitura do relatório e parecer da relatora, aprovado por 
unanimidade na 30ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do CAU/ES, que 
concluiu ter o denunciado infringido o inciso XI do artigo 18 da Lei n° 12.378/2010, e pela aplicação da penalidade 
de advertência reservada, prevista no subitem 7.1, inciso XI do anexo da Resolução CAU n° 58, de 05 de outubro 
de 2013. O presidente Tito Carvalho submeteu o relatório e parecer da relatora referente ao Processo Ético-
Disciplinar nº 202/2015 a votação e aprovação, sendo aprovado por unanimidade.  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 48, de 26 de julho de 2016 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 202/201 [...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de 
Rezende Basílio Giestas, fls. 16/17, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016, na 
sede do CAU/ES, na Rua Helio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o 
inciso XI do artigo 18 da lei 12.378/2010, e pela aplicação da penalidade de advertência reservada, prevista no subitem 
7.1, inciso XI do anexo da Resolução CAU nº 58, de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar, por unanimidade, o 
relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de Rezende Basílio Giestas, referente ao Processo Ético-
Disciplinar nº 202/2016, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016. 2) 
Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 26/07/2016. 

8. Processo nº 204/2015  
ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho informou que a relatora da 
Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-CAU/ES deste 
processo é a conselheira Sheila de Rezende Basilio Giestas, mas devido a sua ausência, solicitou que a 
conselheira Mônica Fittipaldi Binda realizasse a leitura do relatório e parecer da relatora, aprovado por 
unanimidade na 28ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 28 de abril de 2016, na sede do CAU/ES, que 
concluiu pelo arquivamento do Processo Ético-Disciplinar nº 204/2015. O presidente Tito Carvalho submeteu o 
relatório e parecer da relatora, referente ao processo Ético-Disciplinar n° 204/2015 a aprovação e votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 49, de 26 de julho de 2016 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 204/2015 [...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de 
Rezende Basílio Giestas, fls. 16/17, aprovado por unanimidade na 28ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 28 de abril de 2016, na 
sede do CAU/ES, na Rua Helio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, que concluiu pelo arquivamento do Processo 
Ético-Disciplinar nº 204/2015. DELIBEROU: 1) Aprovar, por unanimidade, o relatório e parecer da relatora, 
Conselheira Sheila de Rezende Basílio Giestas, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 204/2016, aprovado por 
unanimidade na 28ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 28 de abril de 2016; 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor 
nesta data. 26/07/2016. 

9. Processo nº 205/2015   
ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 26/07/2016 O presidente Tito Carvalho informou que a relatora da 
Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-CAU/ES deste 
processo é a conselheira Sheila de Rezende Basilio Giestas, e solicitou que a conselheira Mônica Fittipaldi Binda 
realizasse a leitura do relatório e parecer da relatora, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da CED-CAU/ES, 
realizada no dia 30 de junho de 2016, na sede do CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o inciso XI do 
artigo 18 da Lei n° 12.378/2010, e pela aplicação da penalidade de advertência reservada, prevista no subitem 7.1, 
inciso XI do anexo da Resolução CAU n° 58, de 05 de outubro de 2013. O presidente Tito Carvalho submeteu o 
relatório e parecer da relatora referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 205/2015 a votação e aprovação, sendo 
aprovado por unanimidade. 
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DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 50, de 26 de julho de 2016. Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 205/2015 [...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de 
Rezende Basílio Giestas, fls. 16/17, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016, na 
sede do CAU/ES, na Rua Helio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o 
inciso XI do artigo 18 da lei 12.378/2010, e pela aplicação da penalidade de advertência reservada, prevista no subitem 
7.1, inciso XI do anexo da Resolução CAU nº 58, de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar, por unanimidade, o 
relatório e parecer da relatora, Conselheira Sheila de Rezende Basílio Giestas, referente ao Processo Ético-
Disciplinar nº 205/2016, aprovado por unanimidade na 30ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 30 de junho de 2016. 2) 
Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 26/07/2016. 

10. Processo nº 072/2014  
 DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 52, DE 27 DE SETEMBRO DE 2016 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator 
no Processo Ético-Disciplinar nº 072/2014 [...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Mônica 
Fittipaldi Binda, fls. 519/522, aprovado por unanimidade na 31ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 28 de julho de 2016, na sede 
do CAU/ES, na Rua Helio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, que concluiu ter a denunciada descumprido a regra 
constante do subitem 1.2.5 do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e pela 
aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de 7 (sete) anuidades, previstas no subitem 1.2.5 do anexo 
da Resolução nº 58, de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar, por unanimidade, o relatório e parecer da 
relatora, Conselheira Mônica Fittipaldi Binda, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 072/2014, aprovado por 
unanimidade na 31ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 28 de julho de 2016. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor 
nesta data. 27/09/2016. 
 

      2017 

11. Processo nº 101/2016  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 61, DE 28 DE MARÇO DE 2017 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 101/2016 [...] Considerando o relatório e parecer do relator, Conselheiro André Luiz 
de Souza, fls. 20/22, aprovado por unanimidade na 37ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 07 de março de 2017, na sede do 
CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o inciso XII do artigo 18 da lei 12.378/2010, e pela aplicação das 
penalidades de advertência reservada e multa de 4 (quatro) anuidades, previstas no subitem 7.1, inciso XII do anexo da 
Resolução CAU nº 58, de 05 de outubro de 2013. DELIBEROU: 
1. Aprovar, por unanimidade, o relatório e parecer do relator, Conselheiro André Luiz de Souza, referente ao 
Processo Ético-Disciplinar nº 101/2016, aprovado por unanimidade na 37ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no 
dia 07 de março de 2017. 
2.   Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
Vitória, 28/03/2017. 

12. Processo nº 47/2015  
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 66, DE 20 DE JUNHO DE 2017 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 047/2015[...] Considerando o relatório e parecer do relator, Conselheiro André 
Tomoyuki Abe, fls. 129/132, aprovado por unanimidade na 39ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 02 de maio de 2017, na 
sede do CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido as regras dos subitens 1.2.1 e 5.2.10 do Código de Ética 
e Disciplina do CAU, bem como o disposto no inciso I do artigo 18 da Lei 12.378/2010 e pela aplicação das 
penalidades de advertência reservada e multa de 7 (sete) anuidades, previstas no anexo da Resolução CAU nº 58, de 05 
de outubro de 2013. DELIBEROU: 1) Aprovar, por unanimidade, o relatório e parecer do relator, Conselheiro André 
Tomoyuki Abe, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 047/2015, aprovado por unanimidade na 39ª reunião da 
CED-CAU/ES, realizada no dia 02 de maio de 2017. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
20/06/2017. 

13. Processo nº 125/2015   
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DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 67, DE 01 DE AGOSTO DE 2017 Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator no 
Processo Ético-Disciplinar nº 125/2015 [...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Mônica 
Fittipaldi Binda, fls. 181/183, aprovado por unanimidade na 41ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 20 de junho de 2017, na 
sede do CAU/ES, que concluiu ter a denunciada infringido a regra constante do subitem 1.2.1 do Código de Ética e 
Disciplina do CAU, bem como o disposto nos incisos IX e X do artigo 18 da Lei 12.378/2010 e pela aplicação das 
penalidades de advertência reservada e multa de 5 (cinco) anuidades, previstas no anexo da Resolução CAU nº 58, de 
05 de outubro de 2013, pois a profissional não é reincidente e por não haver circunstâncias agravantes. DELIBEROU: 
1) Aprovar, por unanimidade e na íntegra, o relatório e parecer da relatora, Conselheira Mônica Fittipaldi Binda, 
referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 125/2015, aprovado por unanimidade na 41ª reunião da CED-CAU/ES, 
realizada no dia 20 de junho de 2017. 2) Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 01/08/2017. 

14. Processo nº 102/2016   
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 68, DE 01 DE AGOSTO DE 2017 [...] Aprova o relatório e parecer do conselheiro relator 
no Processo Ético-Disciplinar nº 102/2016 [...] Considerando o relatório e parecer da relatora, Conselheira Clemir 
Regina Pela Meneghel, fls. 25/27, aprovado por unanimidade na 42ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), realizada no dia 18 de julho de 2017, na 
sede do CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o disposto no inciso XII do artigo 18 da Lei 12.378/2010 e 
pela aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de 5 (cinco) anuidades, previstas no subitem 7.1, 
inciso XII do anexo da Resolução CAU nº 58, de 05 de outubro de 2013, pois o profissional não é reincidente e por 
não haver circunstâncias agravantes. DELIBEROU: 1) Aprovar, por unanimidade e na íntegra, o relatório e parecer 
da relatora, Conselheira Clemir Regina Pela Meneghel, referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 102/2016, 
aprovado por unanimidade na 42ª reunião da CED-CAU/ES, realizada no dia 18 de julho de 2017. 2) Esta 
Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 01/08/2017. 

15. Processo nº 134/2016 
 DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 81, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 – [...] Considerando o relatório e parecer do 
conselheiro relator, fls. 180/182, aprovado por unanimidade pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), por meio da Deliberação nº 10, de 24 de outubro de 
2017, que concluiu ter a denunciada infringido o disposto nos incisos IX, X e XII do artigo 18 da Lei 12.378/2010 e a 
regra constante do subitem 1.2.1 do Código de Ética e Disciplina do CAU e pela aplicação das penalidades de 
advertência reservada e multa de 5 (cinco) anuidades, previstas no anexo da Resolução CAU nº 143/2017, pois a 
profissional não é reincidente e por não haver circunstâncias agravantes.  DELIBEROU:  1. Aprovar, por 
unanimidade e na íntegra, o relatório e parecer do conselheiro relator referente ao Processo Ético-Disciplinar nº 
134/2016, aprovado por unanimidade pela CED-CAU/ES, por meio da Deliberação nº 10/2017. 2. Aplicar as 
sanções de advertência na modalidade reservada e multa de 5 (cinco) anuidades, previstas no anexo da 
Resolução CAU nº 143/2017. 3. Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data.  21/11/2017 

16. Processo nº 75/2016 
DELIBERAÇÃO CAU/ES N° 82, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 -  [...] Considerando o relatório e parecer do 
conselheiro relator, fls. 57/58, aprovado por unanimidade pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES), por meio da Deliberação nº 11, de 13 de novembro de 
2017, que concluiu ter a denunciada infringido o disposto no inciso II do art. 18 da Lei 12.378/2010, o princípio 
contido no subitem 5.1.2 e a regra constante do subitem 5.2.1, ambos do Código de Ética e Disciplina do CAU, e 
pela aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de 7 (sete) anuidades, previstas no anexo da 
Resolução CAU nº 143/2017, pois a profissional não é reincidente e por não haver circunstâncias agravantes. 
DELIBEROU:  1. Aprovar, por unanimidade e na íntegra, o relatório e parecer do conselheiro relator referente ao 
Processo Ético-Disciplinar nº 75/2016, aprovado por unanimidade pela CED-CAU/ES, por meio da Deliberação nº 
11/2017.  2. Aplicar as sanções de advertência na modalidade reservada e multa de 7 (sete) anuidades, previstas 
no anexo da Resolução CAU nº 143/2017.  3. Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 21/11/2017 
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iv. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 

      2014 

Não foram encontrados processos discutidos nos documentos durante o ano de 

2014. 

2015 

1. Processo nº 10000008587/2014    
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2015 – 16/07/2015 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente realizou a leitura dos processos com pedido de prorrogação que são: 
processo 10000008587/2014, [...]; processo 1000003913/2013, [...]; processo 1000003097/2013, [...], processo 
1000007546/2014, [...]; processo 1000001612/2013, [...]; processo ED – 02/2015, [...]; processo 1000006779/2014, [...]; 
e processo 254 1000006784/2014, [...] Após a leitura, o Presidente passou a  palavra para a conselheira titular 
ROSANA FERRARI que explicou que pela Resolução 73 esses processos teriam 120 (cento e vinte) dias de prazo 
para serem encerrados, prorrogáveis para mais 120 (cento e vinte) dias como prevê a lei. Informou que não 
estava de posse de todos os processos para declarar o que aconteceu com cada um, mas de forma geral alguns 
deles foram enviados através do CREA e foram passados da Comissão de Ética da gestão anterior para a nova 
gestão. Com o período para a nova comissão ser eleita, envio e aguardo de comunicações e respostas, o prazo 
dos processos se expirou. Declarou que existiam vários processos que não poderia aguardar porque o prazo 
estava para expirar, desse modo, a Comissão de Ética passou à frente esses processos com prazos menores para 
que os prazos fossem cumpridos. Contudo, foram selecionados os processos citados para pedido de 
prorrogação, conforme citados. Não havendo nenhuma manifestação dos conselheiros, o Presidente colocou o 
item em votação, que foi aprovado com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção. 
ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 21/01/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA prossegue à 
próxima ordem do dia, a prorrogação de prazo de julgamento dos processos oriundos do CREA devido à 
sobrecarga da Comissão de Ética, quais sejam: 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, 
ED- 349 03/2015, ED-04/2015. O Presidente questiona a Conselheira Rosana Ferrari sobre quantos dias será 
prorrogado. A conselheira ROSANA FERRARI responde que a prorrogação prevista na Resolução nº 34 é de 120 
dias. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação, na qual a prorrogação é 
APROVADA pela unanimidade de 45 votos a favor. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 49, DE 16 DE JULHO DE 2015. Aprova a prorrogação de prazo para conclusão da 
instrução processual de Processos Ético-disciplinares. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP, reunido em sua Quinta Sessão Plenária Ordinária, ocorrida em 18 de junho de 2015 e no uso de 
suas atribuições conferidas pelo inciso IX, do artigo 34 da Lei 12.378/2010 e pelos artigos 3º, IX, 21,”o”, do 
Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, Considerando que a o §4º do artigo 10, da Resolução nº 34/2012, alterada 
pela Resolução nº 73/2014, ambas do CAU/BR, prevê o prazo de 120 (cento e vinte dias) contados da 
admissibilidade para a conclusão da instrução do processo ético-disciplinar, podendo este ser prorrogável por 
igual período mediante a aprovação pelo Plenário do CAU/UF; Considerando a justificativa apresentada ao 
Plenário pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari; 
DELIBERA: 1. Aprovar, por unanimidade, a prorrogação de prazo para conclusão da instrução processual, dos 
Processos Ético-disciplinares abaixo apontados, por mais 120 (cento e cinte) dias. Processos: 10000008587/2014 
1000003913/2013 1000003097/2013 1000007546/2014 1000001612/2013 ED – 02/2015 1000006779/2014 
1000006784/2014 2. A presente deliberação foi aprovada com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção e entra em vigor na presente data. 16/07/2016. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0065-03/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED- 04/2015. O PLENÁRIO 
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DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 6º do Regimento 
Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2016, nas 
dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no 
dia 21 de janeiro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da 
Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento de 
processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá 
outras providências; Considerando a justificativa apresentada pela Coordenadora da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari, quanto a necessidade de prorrogação dos prazos de 
conclusão dos processos éticos em epígrafe; DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos 10000008587/2014, ED- 1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED-04/2015, por 
mais 120 (cento e vinte) dias. Com 45 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenção. 21/01/2016.. 

2. Processo nº 1000007546/2014  
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2015 – 16/07/2015 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente realizou a leitura dos processos com pedido de prorrogação que são: 
processo 10000008587/2014, [...]; processo 1000003913/2013, [...]; processo 1000003097/2013, [...], processo 
1000007546/2014, [...]; processo 1000001612/2013, [...]; processo ED – 02/2015, [...]; processo 1000006779/2014, [...]; 
e processo 254 1000006784/2014, [...] Após a leitura, o Presidente passou a  palavra para a conselheira titular 
ROSANA FERRARI que explicou que pela Resolução 73 esses processos teriam 120 (cento e vinte) dias de prazo 
para serem encerrados, prorrogáveis para mais 120 (cento e vinte) dias como prevê a lei. Informou que não 
estava de posse de todos os processos para declarar o que aconteceu com cada um, mas de forma geral alguns 
deles foram enviados através do CREA e foram passados da Comissão de Ética da gestão anterior para a nova 
gestão. Com o período para a nova comissão ser eleita, envio e aguardo de comunicações e respostas, o prazo 
dos processos se expirou. Declarou que existiam vários processos que não poderia aguardar porque o prazo 
estava para expirar, desse modo, a Comissão de Ética passou à frente esses processos com prazos menores para 
que os prazos fossem cumpridos. Contudo, foram selecionados os processos citados para pedido de 
prorrogação, conforme citados. Não havendo nenhuma manifestação dos conselheiros, o Presidente colocou o 
item em votação, que foi aprovado com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 49, DE 16 DE JULHO DE 2015. Aprova a prorrogação de prazo para conclusão da 
instrução processual de Processos Ético-disciplinares. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP, reunido em sua Quinta Sessão Plenária Ordinária, ocorrida em 18 de junho de 2015 e no uso de 
suas atribuições conferidas pelo inciso IX, do artigo 34 da Lei 12.378/2010 e pelos artigos 3º, IX, 21,”o”, do 
Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, Considerando que a o §4º do artigo 10, da Resolução nº 34/2012, alterada 
pela Resolução nº 73/2014, ambas do CAU/BR, prevê o prazo de 120 (cento e vinte dias) contados da 
admissibilidade para a conclusão da instrução do processo ético-disciplinar, podendo este ser prorrogável por 
igual período mediante a aprovação pelo Plenário do CAU/UF; Considerando a justificativa apresentada ao 
Plenário pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari; 
DELIBERA: 1. Aprovar, por unanimidade, a prorrogação de prazo para conclusão da instrução processual, dos 
Processos Ético-disciplinares abaixo apontados, por mais 120 (cento e cinte) dias. Processos: 10000008587/2014 
1000003913/2013 1000003097/2013 1000007546/2014 1000001612/2013 ED – 02/2015 1000006779/2014 
1000006784/2014 2. A presente deliberação foi aprovada com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção e entra em vigor na presente data. 16/07/15.  

3. Processo nº ED – 02/2015     
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2015 – 16/07/2015 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente realizou a leitura dos processos com pedido de prorrogação que são: 
processo 10000008587/2014, [...]; processo 1000003913/2013, [...]; processo 1000003097/2013, [...], processo 
1000007546/2014, [...]; processo 1000001612/2013, [...]; processo ED – 02/2015, [...]; processo 1000006779/2014, [...]; 
e processo 254 1000006784/2014, [...] Após a leitura, o Presidente passou a palavra para a conselheira titular 
ROSANA FERRARI que explicou que pela Resolução 73 esses processos teriam 120 (cento e vinte) dias de prazo 
para serem encerrados, prorrogáveis para mais 120 (cento e vinte) dias como prevê a lei. Informou que não 
estava de posse de todos os processos para declarar o que aconteceu com cada um, mas de forma geral alguns 
deles foram enviados através do CREA e foram passados da Comissão de Ética da gestão anterior para a nova 
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gestão. Com o período para a nova comissão ser eleita, envio e aguardo de comunicações e respostas, o prazo 
dos processos se expirou. Declarou que existiam vários processos que não poderia aguardar porque o prazo 
estava para expirar, desse modo, a Comissão de Ética passou à frente esses processos com prazos menores para 
que os prazos fossem cumpridos. Contudo, foram selecionados os processos citados para pedido de 
prorrogação, conforme citados. Não havendo nenhuma manifestação dos conselheiros, o Presidente colocou o 
item em votação, que foi aprovado com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 49, DE 16 DE JULHO DE 2015. Aprova a prorrogação de prazo para conclusão da 
instrução processual de Processos Ético-disciplinares. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP, reunido em sua Quinta Sessão Plenária Ordinária, ocorrida em 18 de junho de 2015 e no uso de 
suas atribuições conferidas pelo inciso IX, do artigo 34 da Lei 12.378/2010 e pelos artigos 3º, IX, 21,”o”, do 
Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, Considerando que a o §4º do artigo 10, da Resolução nº 34/2012, alterada 
pela Resolução nº 73/2014, ambas do CAU/BR, prevê o prazo de 120 (cento e vinte dias) contados da 
admissibilidade para a conclusão da instrução do processo ético-disciplinar, podendo este ser prorrogável por 
igual período mediante a aprovação pelo Plenário do CAU/UF; Considerando a justificativa apresentada ao 
Plenário pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari; 
DELIBERA: 1. Aprovar, por unanimidade, a prorrogação de prazo para conclusão da instrução processual, dos 
Processos Ético-disciplinares abaixo apontados, por mais 120 (cento e cinte) dias. Processos: 10000008587/2014 
1000003913/2013 1000003097/2013 1000007546/2014 1000001612/2013 ED – 02/2015 1000006779/2014 
1000006784/2014 2. A presente deliberação foi aprovada com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção e entra em vigor na presente data. 16/07/2015.  

4. Processo nº 1000006779/2014    
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2015 – 16/07/2015 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente realizou a leitura dos processos com pedido de prorrogação que são: 
processo 10000008587/2014, [...]; processo 1000003913/2013, [...]; processo 1000003097/2013, [...], processo 
1000007546/2014, [...]; processo 1000001612/2013, [...]; processo ED – 02/2015, [...]; processo 1000006779/2014, [...]; 
e processo 254 1000006784/2014, [...] Após a leitura, o Presidente passou a palavra para a conselheira titular 
ROSANA FERRARI que explicou que pela Resolução 73 esses processos teriam 120 (cento e vinte) dias de prazo 
para serem encerrados, prorrogáveis para mais 120 (cento e vinte) dias como prevê a lei. Informou que não 
estava de posse de todos os processos para declarar o que aconteceu com cada um, mas de forma geral alguns 
deles foram enviados através do CREA e foram passados da Comissão de Ética da gestão anterior para a nova 
gestão. Com o período para a nova comissão ser eleita, envio e aguardo de comunicações e respostas, o prazo 
dos processos se expirou. Declarou que existiam vários processos que não poderia aguardar porque o prazo 
estava para expirar, desse modo, a Comissão de Ética passou à frente esses processos com prazos menores para 
que os prazos fossem cumpridos. Contudo, foram selecionados os processos citados para pedido de 
prorrogação, conforme citados. Não havendo nenhuma manifestação dos conselheiros, o Presidente colocou o 
item em votação, que foi aprovado com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 49, DE 16 DE JULHO DE 2015. Aprova a prorrogação de prazo para conclusão da 
instrução processual de Processos Ético-disciplinares. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP, reunido em sua Quinta Sessão Plenária Ordinária, ocorrida em 18 de junho de 2015 e no uso de 
suas atribuições conferidas pelo inciso IX, do artigo 34 da Lei 12.378/2010 e pelos artigos 3º, IX, 21,”o”, do 
Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, Considerando que a o §4º do artigo 10, da Resolução nº 34/2012, alterada 
pela Resolução nº 73/2014, ambas do CAU/BR, prevê o prazo de 120 (cento e vinte dias) contados da 
admissibilidade para a conclusão da instrução do processo ético-disciplinar, podendo este ser prorrogável por 
igual período mediante a aprovação pelo Plenário do CAU/UF; Considerando a justificativa apresentada ao 
Plenário pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari; 
DELIBERA: 1. Aprovar, por unanimidade, a prorrogação de prazo para conclusão da instrução processual, dos 
Processos Ético-disciplinares abaixo apontados, por mais 120 (cento e cinte) dias. Processos: 10000008587/2014 
1000003913/2013 1000003097/2013 1000007546/2014 1000001612/2013 ED – 02/2015 1000006779/2014 
1000006784/2014 2. A presente deliberação foi aprovada com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção e entra em vigor na presente data. 16/07/2015. 

5. Processo nº 1000006784/2014     
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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2015 – 16/07/2015 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente realizou a leitura dos processos com pedido de prorrogação que são: 
processo 10000008587/2014, [...]; processo 1000003913/2013, [...]; processo 1000003097/2013, [...], processo 
1000007546/2014, [...]; processo 1000001612/2013, [...]; processo ED – 02/2015, [...]; processo 1000006779/2014, [...]; 
e processo 254 1000006784/2014, [...] Após a leitura, o Presidente passou a  palavra para a conselheira titular 
ROSANA FERRARI que explicou que pela Resolução 73 esses processos teriam 120 (cento e vinte) dias de prazo 
para serem encerrados, prorrogáveis para mais 120 (cento e vinte) dias como prevê a lei. Informou que não 
estava de posse de todos os processos para declarar o que aconteceu com cada um, mas de forma geral alguns 
deles foram enviados através do CREA e foram passados da Comissão de Ética da gestão anterior para a nova 
gestão. Com o período para a nova comissão ser eleita, envio e aguardo de comunicações e respostas, o prazo 
dos processos se expirou. Declarou que existiam vários processos que não poderia aguardar porque o prazo 
estava para expirar, desse modo, a Comissão de Ética passou à frente esses processos com prazos menores para 
que os prazos fossem cumpridos. Contudo, foram selecionados os processos citados para pedido de 
prorrogação, conforme citados. Não havendo nenhuma manifestação dos conselheiros, o Presidente colocou o 
item em votação, que foi aprovado com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 
abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 49, DE 16 DE JULHO DE 2015. Aprova a prorrogação de prazo para conclusão da 
instrução processual de Processos Ético-disciplinares. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP, reunido em sua Quinta Sessão Plenária Ordinária, ocorrida em 18 de junho de 2015 e no uso de 
suas atribuições conferidas pelo inciso IX, do artigo 34 da Lei 12.378/2010 e pelos artigos 3º, IX, 21,”o”, do 
Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, Considerando que a o §4º do artigo 10, da Resolução nº 34/2012, alterada 
pela Resolução nº 73/2014, ambas do CAU/BR, prevê o prazo de 120 (cento e vinte dias) contados da 
admissibilidade para a conclusão da instrução do processo ético-disciplinar, podendo este ser prorrogável por 
igual período mediante a aprovação pelo Plenário do CAU/UF; Considerando a justificativa apresentada ao 
Plenário pela Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari; 
DELIBERA: 1. Aprovar, por unanimidade, a prorrogação de prazo para conclusão da instrução processual, dos 
Processos Ético-disciplinares abaixo apontados, por mais 120 (cento e cinte) dias. Processos: 10000008587/2014 
1000003913/2013 1000003097/2013 1000007546/2014 1000001612/2013 ED – 02/2015 1000006779/2014 
1000006784/2014 2. A presente deliberação foi aprovada com 50 (cinquenta) votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção e entra em vigor na presente data. 16/07/2015.  
 

2016 

6. Processo nº ED-1000013744/2014    
ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 21/01/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA prossegue à 
próxima ordem do dia, a prorrogação de prazo de julgamento dos processos oriundos do CREA devido à 
sobrecarga da Comissão de Ética, quais sejam: 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, 
ED- 349 03/2015, ED-04/2015. O Presidente questiona a Conselheira Rosana Ferrari sobre quantos dias será 
prorrogado. A conselheira ROSANA FERRARI responde que a prorrogação prevista na Resolução nº 34 é de 120 
dias. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação, na qual a prorrogação é 
APROVADA pela unanimidade de 45 votos a favor. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0065-03/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED- 04/2015. O PLENÁRIO 
DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 6º do Regimento 
Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2016, nas 
dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no 
dia 21 de janeiro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da 
Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento de 
processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá 
outras providências; Considerando a justificativa apresentada pela Coordenadora da Comissão de Ética e 
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Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari, quanto a necessidade de prorrogação dos prazos de 
conclusão dos processos éticos em epígrafe; DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos 10000008587/2014, ED- 1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED-04/2015, por 
mais 120 (cento e vinte) dias. Com 45 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenção. 21/02/2016.  

7. Processo nº ED-1000016423/2015    
ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 21/01/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA prossegue à 
próxima ordem do dia, a prorrogação de prazo de julgamento dos processos oriundos do CREA devido à 
sobrecarga da Comissão de Ética, quais sejam: 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, 
ED- 349 03/2015, ED-04/2015. O Presidente questiona a Conselheira Rosana Ferrari sobre quantos dias será 
prorrogado. A conselheira ROSANA FERRARI responde que a prorrogação prevista na Resolução nº 34 é de 120 
dias. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação, na qual a prorrogação é 
APROVADA pela unanimidade de 45 votos a favor. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0065-03/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED- 04/2015. O PLENÁRIO 
DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 6º do Regimento 
Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2016, nas 
dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no 
dia 21 de janeiro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da 
Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento de 
processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá 
outras providências; Considerando a justificativa apresentada pela Coordenadora da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari, quanto a necessidade de prorrogação dos prazos de 
conclusão dos processos éticos em epígrafe; DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos 10000008587/2014, ED- 1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED-04/2015, por 
mais 120 (cento e vinte) dias. Com 45 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenção. 21/01/2016. 

8. Processo nº ED-03/2015     
ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 21/01/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA prossegue à 
próxima ordem do dia, a prorrogação de prazo de julgamento dos processos oriundos do CREA devido à 
sobrecarga da Comissão de Ética, quais sejam: 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, 
ED-03/2015, ED-04/2015. O Presidente questiona a Conselheira Rosana Ferrari sobre quantos dias será 
prorrogado. A conselheira ROSANA FERRARI responde que a prorrogação prevista na Resolução nº 34 é de 120 
dias. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação, na qual a prorrogação é 
APROVADA pela unanimidade de 45 votos a favor. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0065-03/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED- 04/2015. O PLENÁRIO 
DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 6º do Regimento 
Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2016, nas 
dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no 
dia 21 de janeiro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da 
Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento de 
processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá 
outras providências; Considerando a justificativa apresentada pela Coordenadora da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari, quanto a necessidade de prorrogação dos prazos de 
conclusão dos processos éticos em epígrafe; DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos 10000008587/2014, ED- 1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED-04/2015, por 
mais 120 (cento e vinte) dias. Com 45 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenção. 21/01/2016. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0003-04/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
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de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Anita Affonso 
Ferreira, referente ao processo ético-disciplinar n.º ED-03/2015, aprovado por unanimidade de votos dos 
membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 
127/2017, de 05 de julho de 2017, favorável ao arquivamento do processo ED-03-2015. DELIBEROU: 1. Por aprovar 
os termos da Deliberação n.º 127/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar improcedente a denúncia e arquivar 
o processo ED-03/2015. 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 49 votos 
favoráveis e 01 voto contrário. 31/08/2017. 

9. Processo nº ED-04/2015   
ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 21/01/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA prossegue à 
próxima ordem do dia, a prorrogação de prazo de julgamento dos processos oriundos do CREA devido à 
sobrecarga da Comissão de Ética, quais sejam: 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, 
ED- 349 03/2015, ED-04/2015. O Presidente questiona a Conselheira Rosana Ferrari sobre quantos dias será 
prorrogado. A conselheira ROSANA FERRARI responde que a prorrogação prevista na Resolução nº 34 é de 120 
dias. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação, na qual a prorrogação é 
APROVADA pela unanimidade de 45 votos a favor. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0065-03/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000008587/2014, ED-1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED- 04/2015. O PLENÁRIO 
DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 6º do Regimento 
Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2016, nas 
dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no 
dia 21 de janeiro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da 
Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução e julgamento de 
processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá 
outras providências; Considerando a justificativa apresentada pela Coordenadora da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/SP, Conselheira Rosana Ferrari, quanto a necessidade de prorrogação dos prazos de 
conclusão dos processos éticos em epígrafe; DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos 10000008587/2014, ED- 1000013744/2014, ED-1000016423/2015, ED-03/2015 E ED-04/2015, por 
mais 120 (cento e vinte) dias. Com 45 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenção. 21/01/2016. 

10. Processo nº 10000005872/2014   
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0009-02/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo éticodisciplinar acima referido. O Plenário do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de 
que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, caput, 
da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno do 
CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções disciplinares 
a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; Considerando o 
relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Ana Maria de Biazzi Dias de 
Oliveira, referente ao processo ético-disciplinar n.º ED10000005872/2014, aprovado por unanimidade de votos dos 
membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 
203/2017, de 09 de agosto de 2017, favorável ao arquivamento desse processo, DELIBEROU: 1. Por aprovar os 
termos da Deliberação n.º 203/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar improcedente a denúncia e arquivar o 
processo ED-10000005872/2014. 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 44 
votos favoráveis e 01 voto contrário. 21/11/2017 
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11. Processo nº ED-05/2015     
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados à faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. 17/03/2016.  

12. Processo nº ED-09/2015   
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. 16/03/2016.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0002-02/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético-disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pelo Conselheiro Relator Arq. Urb. Éderson da Silva, 
referente ao processo ético-disciplinar n.º ED-09/2015, aprovado por unanimidade de votos dos membros 
presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 115/2017, de 07 
de junho de 2017. DELIBEROU: 1. Por aprovar os termos da Deliberação n.º 115/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: 
a) Julgar improcedente a denúncia e arquivar o processo ED-09/2015. 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor 
na data de sua aprovação. Com 47 votos favoráveis  e 09 votos contrários. 31/08/2017.  

13. Processo nº ED-12/2015    
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. 17/03/2016.  

14. Processo nº ED-13/2015    
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. 17/03/2016. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0012-05/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo éticodisciplinar acima referido. O Plenário do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de 
que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, caput, 
da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno do 
CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções disciplinares 
a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; Considerando o 
relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Rosana Ferrari, referente ao 
processo ético-disciplinar n.º ED-13/2015, aprovado por unanimidade de votos dos membros presentes da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 273/2017, de 25 de outubro de 
2017, favorável ao arquivamento desse processo, DELIBEROU: 1. Por aprovar os termos da Deliberação n.º 
273/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar improcedente a denúncia e arquivar o processo ED-13/2015; b) 
Abrir uma denúncia, por ofício, contra a Arquiteta e Urbanista que assumiu o projeto em andamento na Prefeitura, 
devido indícios de infração a regra 5.2.8. do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. 2. Esta 
Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 35 votos favoráveis e nenhum voto contrário. 
21/11/2017.  

15. Processo nº ED-15/2015   
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
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exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. 17/03/2016.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0005-06/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Ana Maria de 
Biazzi Dias de Oliveira, referente ao processo ético-disciplinar n.º ED- 15/2015, aprovado por unanimidade de 
votos dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP 
n.º 165/2017, de 02 de agosto de 2017, favorável a aplicação da sanção de advertência pública, ao arquiteto 
denunciado. DELIBEROU: 1. Por aprovar os termos da Deliberação n.º 165/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) 
Julgar procedente a denúncia para aplicar a sanção de advertência pública, ao arquiteto denunciado, devido 
infrações ao inciso XII do Art. 18, da Lei 12.378/2010 e às regras 3.2.5, 3.2.11 e 3.2.13 do Código de Ética e 
Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. 
Com 43 votos favoráveis. 31/08/2017 
OFÍCIO DECLARATÓRIO 01/2017-CAU/SP APLICAÇÃO DE PENALIDADE – ADVERTÊNCIA PÚBLICA – CONSELHO 
DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP, em cumprimento à decisão nos autos do Processo Ético-disciplinar n.º ED-15/2015, transitada 
em julgado, aplica ao ARQUITETO E URBANISTA HUMBERTO DELLA SANTINA NETO, CAU n.º A64130, a 
penalidade disciplinar prevista no artigo 19, inciso I, da Lei 12.378/2010, bem como no inciso II do parágrafo único 
do Art. 62, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017, de 23 de junho de 2017, qual seja, Advertência Pública, por 
infrações às regras n.º 3.2.5., 3.2.11. e 3.2.13., do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, que preveem: 3.2.5. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente 
quando considerar que os recursos materiais e financeiros necessários estão adequadamente definidos e 
disponíveis para o cumprimento dos compromissos a firmar com o contratante; 3.2.11. O arquiteto e urbanista 
deve manter seus contratantes informados sobre o progresso da prestação dos serviços profissionais executados 
em seu benefício, periodicamente ou quando solicitado; 3.2.13. O arquiteto e urbanista deve manter seus 
contratantes informados sobre quaisquer fatos ou conflitos de interesses que possam alterar, perturbar ou impedir 
a prestação de seus serviços profissionais e ao Art. 18, inciso XII, da Lei 12.378/2010 que prevê, como infração 
ético disciplinar: XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório. 18/10/2017 

16. Processo nº ED-16/2015     
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 - 17/03/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: 10000005872/2014, 1000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, 
ED-15/2015, ED-16/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA inicia a votação da 
prorrogação dos prazos dos processos éticos, a qual é APROVADA com 34 votos a favor e 2  abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
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e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. 17/03/2016.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0004-05/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Ana Maria de 
Biazzi Dias de Oliveira, referente ao processo ético-disciplinar n.º ED- 16/2015, aprovado por unanimidade de 
votos dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP 
n.º 164/2017, de 02 de agosto de 2017, favorável a aplicação da sanção de advertência reservada, ao arquiteto 
denunciado. DELIBEROU: 1. Por aprovar os termos da Deliberação n.º 164/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) 
Julgar procedente a denúncia para aplicar a sanção de advertência reservada, ao arquiteto denunciado, devido 
infração a regra 3.2.5 do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. 2. Esta Deliberação Plenária 
entra em vigor na data de sua aprovação. Com 42 votos favoráveis. 31/08/2017.  

17. Processo nº 10000005872/2014    
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0072-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED- 05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED- 13/2015, ED-15/2015 E 
ED-16/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
o artigo 6º, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 17 de março de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando o 
disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 
12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para conclusão de 
processos éticos nº 10000005872/2014, 10000003449/2013, ED-05/2015, ED-09/2015, ED-12/2015, ED-13/2015, ED-
15/2015 E ED- 16/2015. Com 34 votos favoráveis, 00 votos contrários, 02 abstenções. São Paulo, 17 de março de 
2016. GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA Presidente do CAU/SP. 

18. Processo nº ED-17/2016    
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção da 
conselheira. 22/12/2016.  
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19. Processo nº ED-18/2016  
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
22/12/2016.  

20. Processo nº ED-19/2016    
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
22/12/2016.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0011-04/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo éticodisciplinar acima referido. O Plenário do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de 
que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, caput, 
da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno do 
CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções disciplinares 
a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; Considerando o 
relatório e voto fundamentados apresentados pelo Conselheiro Relator Arq. Urb. Éder Roberto da Silva, referente 
ao processo ético-disciplinar n.º ED-19/2016, aprovado por unanimidade de votos dos membros presentes da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 274/2017, de 25 de outubro de 
2017, favorável a aplicação da penalidade de Advertência Reservada à arquiteta denunciada, DELIBEROU: 1. Por 
aprovar os termos da Deliberação n.º 274/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar procedente a denúncia 
para aplicar a sanção de Advertência Reservada à arquiteta denunciada, devido infração à regra 3.2.2. do Código 
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de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua 
aprovação. Com 42 votos favoráveis e nenhum voto contrário. 21/11/2017.  

21. Processo nº ED-10/2015    
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
22/12/2016. 

22. Processo nº ED-14/2015  
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados à faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
22/10/2016.  

23. Processo nº ED-1000015913/2016  
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
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artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
22/12/2016.  

24. Processo nº ED-1000019728/2015 
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2016 – 22/12/2016  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016, ED-1000019728/2015. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA 
informa que são processos que estão com prazo para a extinção em pouco tempo que podem ser prorrogados e 
serão votados em bloco. Então, o Presidente inicia a votação para prorrogação de prazo para conclusão de 
processos éticos, a qual é APROVADA por 41 votos a favor, nenhum contrário, e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0114-04/2016 Aprova a prorrogação de prazos para conclusão de processos 
éticos nºs ED-17/2016, ED-18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED- 1000015913/2016 e ED-
1000019728/2015. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 12ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2016, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético disciplinares cometidas a partir da 
vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação de prazos para 
conclusão de processos éticos nºs: ED-17/2016, ED- 18/2016, ED-19/2016, ED-10/2015, ED-14/2015, ED-
1000015913/2016 e ED-1000019728/2015. Com 41 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção. 
22/12/2016. 
 

    2017 

25. Processo nº ED-20/2016  
ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 – 23/02/2017 APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ÉTICO ED 20/2016. O Presidente GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA 
BELLEZA explica que para não estourar o prazo e o processo ser arquivado terão que aprovar a prorrogação dele 
por mais 30 dias. O Presidente, então, inicia a votação para aprovação da prorrogação, a qual é APROVADA, por 
44 votos a favor, 01 contrário, e nenhuma abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0126-03/2017 Aprova a prorrogação do prazo para conclusão do processo 
ético ED 20/2016. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no 
exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e 
artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente em São Paulo – SP, em sua 2ª Sessão 
Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do Hotel Comfort Downtown, situado na Rua 
Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 23 de fevereiro de 2017, após a análise do assunto em epígrafe, e Considerando 
o disposto no Art. 10, §4º, da Resolução nº 34, de 06 de setembro de 2012, do CAU/BR, que dispõe sobre a 
instrução e julgamento de processos relacionados as faltas ético disciplinares cometidas a partir da vigência da 
Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras providências, DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para conclusão 
do processo ético ED 20/2016. Com 44 votos favoráveis, 01 voto contrário e 00 votos abstenções. 23/03/2017.  

26. Processo nº ED-21/2016    
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 – 20/03/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZOPARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 23/2016, ED-24/2015, a qual é APROVADA com 32 votos a 
favor e 1 abstenção. 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0134-06/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-21/2016, ED-22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 30 de março de 2017, após a análise 
do assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU/SP de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 
23/2016 e ED-24/2015. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs 
ED-21/2016, ED- 22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016, conforme solicitado. Com 32 votos favoráveis, 00 votos 
contrários e 01 abstenção. 30/03/2017.  

27. Processo nº ED-22/2016    
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 – 20/03/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZOPARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 23/2016, ED-24/2015, a qual é APROVADA com 32 votos a 
favor e 1 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0134-06/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-21/2016, ED-22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 30 de março de 2017, após a análise 
do assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU/SP de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 
23/2016 e ED-24/2015. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs 
ED-21/2016, ED- 22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016, conforme solicitado. Com 32 votos favoráveis, 00 votos 
contrários e 01 abstenção. 30/03/2017. 

28. Processo nº ED-23/2016    
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 – 20/03/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZOPARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 23/2016, ED-24/2015, a qual é APROVADA com 32 votos a 
favor e 1 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0134-06/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-21/2016, ED-22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 30 de março de 2017, após a análise 
do assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU/SP de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 
23/2016 e ED-24/2015. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs 
ED-21/2016, ED- 22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016, conforme solicitado. Com 32 votos favoráveis, 00 votos 
contrários e 01 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0010-03/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético-disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pelo Conselheiro Relator Arq. Urb. Éderson da Silva, 
referente ao processo ético-disciplinar n.º ED-23/2016, aprovado por unanimidade de votos dos membros 
presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 272/2017, de 25 
de outubro de 2017, favorável a aplicação da sanção ético-disciplinar de Advertência Pública e multa no valor de 
10 (dez) anuidades à arquiteta denunciada, DELIBEROU: 1. Por aprovar os termos da Deliberação n.º 272/2017-
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CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar procedente a denúncia para aplicar a sanção de Advertência Pública e 
multa no valor de 10 (dez) anuidades à arquiteta denunciada, devido a conduta da arquiteta caracterizar infrações 
aos incisos IX e X , do Art. 18, da Lei n° 12.378/ 2010 e aos itens 2.3.6, 3.1.1 e 3.2.14 do Código de Ética e Disciplina 
para Arquitetos e Urbanistas 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 38 votos 
favoráveis, e 03 votos contrários. 21/11/2017. 

29.  Processo nº ED-24/2016  
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 – 20/03/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZOPARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 23/2016, ED-24/2016, a qual é APROVADA com 32 votos a 
favor e 1 abstenção. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0134-06/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-21/2016, ED-22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 3ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 30 de março de 2017, após a análise 
do assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU/SP de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-21/2016, ED-22/2016, ED- 
23/2016 e ED-24/2015. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs 
ED-21/2016, ED- 22/2016, ED-23/2016 e ED-24/2016, conforme solicitado. Com 32 votos favoráveis, 00 votos 
contrários e 01 abstenção. 30/03/2017.  
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0008-01/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético-disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Anita Affonso 
Ferreira, referente ao processo ético-disciplinar n.º ED-24/2016, aprovado por unanimidade de votos dos 
membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP n.º 
211/2017, de 16 de agosto de 2017, favorável ao arquivamento do processo ED-24/2016. DELIBEROU: 1. Por 
aprovar os termos da Deliberação n.º 211/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar improcedente a denúncia e 
arquivar o processo ED-24/2016. 2. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 36 
votos favoráveis e 01 votos contrário. 21/11/2017. 

30. Processo nº ED-26/2017    
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 - 27/07/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: PROCESSO ED-26/2017, PROCESSO ED-25/2017, PROCESSO ED-100009469/2014. O 
Presidente abre a votação para aprovação da Prorrogação de Prazo, a qual é APROVADA com 47 votos 
favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0160-08/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-26/2017, ED-25/2017, ED-1000009469/2014. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 7ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 27 de julho de 2017, após a análise do 
assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP 
de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-26/2017, ED-25/2017, ED- 
1000009469/2014. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-
26/2011, ED- 25/2017, ED-1000009469/2014, conforme solicitado. Com 47 votos favoráveis. 00 votos contrários e 02 
abstenções. 27/07/2017. 

31. Processo nº ED-25/2017  
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 - 27/07/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: PROCESSO ED-26/2017, PROCESSO ED-25/2017, PROCESSO ED-100009469/2014. O 



ANEXO 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

DESENHO DE UM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL: 
O CÓDIGO DE ÉTICA DO ARQUITETO E URBANISTA NO BRASIL                                                                                                                                       

433 

Presidente abre a votação para aprovação da Prorrogação de Prazo, a qual é APROVADA com 47 votos 
favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0160-08/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-26/2017, ED-25/2017, ED-1000009469/2014. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 7ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 27 de julho de 2017, após a análise do 
assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP 
de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-26/2017, ED-25/2017, ED- 
1000009469/2014. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-
26/2011, ED- 25/2017, ED-1000009469/2014, conforme solicitado. Com 47 votos favoráveis, 00 votos contrários e 02 
abstenções. 27/07/2017.  

32. Processo nº ED-100009469/2014     
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2017 - 27/07/2017 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DE PROCESSOS ÉTICOS: PROCESSO ED-26/2017, PROCESSO ED-25/2017, PROCESSO ED-100009469/2014. O 
Presidente abre a votação para aprovação da Prorrogação de Prazo, a qual é APROVADA com 47 votos 
favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções. 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSP Nº 0160-08/2017 Aprova a Prorrogação de prazo para conclusão de processos 
éticos ED-26/2017, ED-25/2017, ED-1000009469/2014. O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 34 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o artigo 21, do Regimento Interno do CAU/SP, reunido ordinariamente 
em São Paulo – SP, em sua 7ª Sessão Plenária Ordinária de 2017, nas dependências do Auditório Rosário I do 
Hotel Comfort Downtown, situado na Rua Araújo, 141, São Paulo, SP, no dia 27 de julho de 2017, após a análise do 
assunto em epígrafe, e Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP 
de prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-26/2017, ED-25/2017, ED- 
1000009469/2014. DELIBEROU: 1. Aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos processos éticos nºs ED-
26/2011, ED- 25/2017, ED-1000009469/2014, conforme solicitado. Com 47 votos favoráveis,  00 votos contrários e 
02 abstenções. 27/07/2017.  

33. Processo nº 3354/2015   
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0007-08/2017 Aprecia o recurso interposto pelo denunciante em face da 
deliberação CED/SP pela não admissibilidade da denúncia, nos autos do processo ético disciplinar acima 
referido. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das 
competências e prerrogativas de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento 
Geral do CAU; e artigo 50, caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 22, da 
Resolução CAU/BR nº 143/2017, que estabelece que da decisão de não acatamento da denúncia caberá recurso 
ao Plenário do CAU/SP. Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pelo Conselheiro 
designado pelo Sr. Presidente do CAU/SP, Arq. Urb. Mário Yoshinaga, referente à denúncia n.º 3354/2015, em 
razão da interposição de recurso em face Deliberação CED-CAU/SP n.º 50/2016, de 28 de junho de 2016, a qual 
aprovou por unanimidade o parecer da Conselheira Relatora Arq. Urb. Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira, no 
sentido da não admissibilidade da denúncia. DELIBEROU: 1. Por conhecer do recurso do denunciante. 2. Por 
aprovar os termos do relatório e voto fundamentado apresentado pelo Conselheiro designado pelo Sr. Presidente 
do CAU/SP, Arq. Urb. Mário Yoshinaga, no sentido de: a) Não dar provimento ao recurso interposto determinando-
se o arquivamento liminar da denúncia recebida. 3. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua 
aprovação. Com 35 votos favoráveis. 31/08/2017. 

34. Processo n.º 1000015913/2015    
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0006-07/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético-disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
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Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pela Conselheira Relatora Arq. Urb. Ana Maria de 
Biazzi Dias de Oliveira, referente ao processo ético-disciplinar n.º 1000015913/2015, aprovado por unanimidade de 
votos dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, conforme Deliberação CED-CAU/SP 
n.º 166/2017, de 02 de agosto de 2017, favorável a aplicação da sanção de suspensão do exercício da atividade 
de arquitetura e urbanismo, por 240 (duzentos e quarenta) dias, ao arquiteto denunciado. DELIBEROU: 1. Por 
aprovar os termos da Deliberação n.º 166/2017-CED-CAU/SP, no sentido de: a) Julgar procedente a denúncia 
para aplicar a sanção de suspensão do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo, por 240 (duzentos e 
quarenta) dias, ao arquiteto denunciado, por infrações aos incisos VI, VII e XII do Art. 18, da Lei 12.378/2010 e às 
regras 3.2.5, 3.2.11 e 3.2.13 do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. 2. Esta Deliberação 
Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 32 votos favoráveis, 01 voto contrário. 31/08/17.  

35. Processo Nº 1000010622/2014    
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPESP Nº 0013-07/2017 Aprecia o relatório e voto fundamentados apresentados pelo 
Conselheiro Relator e aprovado pela CED/SP, nos autos do processo ético-disciplinar acima referido. O Plenário 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no exercício das competências e prerrogativas 
de que trata o artigo 34, inciso IX, da Lei 12.378/2010; artigos 76 a 78, do Regimento Geral do CAU; e artigo 50, 
caput, da Resolução CAU/BR n.º 143/2017; Considerando o disposto no artigo 21, alínea “o”, do Regimento Interno 
do CAU/SP, que estabelece como competência do Plenário do CAU/SP a decisão acerca das sanções 
disciplinares a serem aplicadas nos procedimentos abertos pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP; 
Considerando o relatório e voto fundamentados apresentados pelo Conselheiro designado pelo Sr. Presidente do 
CAU/SP, Arq. José Antônio Lanchoti, referente ao processo nº 1000010622/2014, em razão da interposição de 
recurso em face Deliberação CED-CAU/SP n.º 33/2017, de 26 de janeiro de 2017, a qual aprovou por unanimidade 
o parecer do Conselheiro Relator Arq. Urb. Ruy dos Santos Pinto Junior, no sentido de arquivar o presente 
processo, não admitindo a denúncia, DELIBEROU: 1. Por conhecer do recurso do denunciante. 2. Por aprovar os 
termos do relatório e voto fundamentado apresentado pelo Conselheiro designado pelo Sr. Presidente do 
CAU/SP, Arq. Urb. José Antônio Lanchoti, no sentido de: a) Não dar provimento ao recurso interposto 
determinando-se o arquivamento liminar do processo 1000010622/2014; b) Abrir uma denúncia, por ofício, contra 
o arquiteto que elaborou o laudo de vistoria, de fls. 162/206 dos autos, a fim de apurar as razões pelas quais se 
apresenta com o número do CREA e título de arquiteto e urbanista e para apresentação do RRT do laudo emitido, 
e caso haja RRT extemporâneo, que se busque identificar quantos laudo técnicos foram emitidos sem o registro 
junto a este Conselho. 3. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Com 33 votos 
favoráveis. 21/11/2017 
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