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Dados do autor do relatório:  

Nome: Fernanda Basques Moura Quintão                   Cargo:  Coordenadora da CED-CAU/MG 
Documento nº: A28.168/9                                             Tipo de documento:  CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: 22º SEMINÁRIO NACIONAL DA CED-CAU/BR                                     Local: Centro de Eventos do Pantanal - Cuiabá/MT 

Data de início: 14/09/2022                                                                                   Data de término: 16/09/2022 

 

Justificativa da viagem: 

O 22º SEMINÁRIO REGIONAL DA CED-CAU/BR apresentou como tema a discussão sobre Reserva Técnica e a Valorização Profissional, 
prática comum entre arquitetos, objeto de processos na CED-CAU/MG e de questionamentos em e-mails endereçados à comissão. Como  
coordenadora da Comissão de Ética do CAU/MG optei por participar do evento, para entender os preâmbulos, os pontos de vista, questões 
legais e éticas abordadas pelas CEDs em todo país. 
O evento iniciou com a apresentação do cenário em cada CAU/UF na reunião de coordenadores de todo país. 
 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

Reunião de coordenadores das CEDs CAUs-UF e CED -CAU/BR 
Dia 14/09/2022 
 
Reunião de todos os coordenadores apresentando o cenário de cada CED-UF em relação ao tema. Foi apresentada a situação do CAU/MG 
com os processos instaurados, encaminhamentos e sanções foi apresentada pela CED-CAU/MG.  
Destaco a importante apresentação de resultado de uma pesquisa aplicada no CAU/PR sobre o assunto.  
 
Seminário  
Dia 15/09/2022 
PAINEL 1 – NOTAS SOBRE A ÉTICA E O DIREITO - Dr. Eduardo Paes (ASSJUR-CAU/BR) 
O assessor jurídico dr. Eduardo Paes abordou o conceito de Reserva Técnica, enfatizando a conduta na perspectiva da ética no exercício 
da arquitetura e urbanismo. Discorreu sobre a diferenciação do conceito no universo legal (jurídico) e no universo ético da arquitetura. 
Ressaltou que ainda que tratem de condutas, os universos são distintos, conforme definições abaixo: 
Universo jurídico - conjunto de normas (leis) que impõem ou proíbem condutas à sociedade. 
Universo ético da arquitetura e urbanismo - conjunto de normas (código de ética e resoluções correlatas) que impõem ou proíbem condutas 
ao arquiteto e urbanista no exercício da profissão. 
O assessor ressaltou que toda conduta ilegal no universo jurídico é antiética. No entanto, a conduta antiética não necessariamente será 
ilegal. Um exemplo é o contrato verbal, que é legal, mas antiético, porque conforme código de ética deve ser escrito pelas partes. Após 
isso apresentou o conceito de reserva técnica na arquitetura e urbanismo: 
Reserva Técnica - recebimento de benefícios pelo arquiteto e urbanista oferecidos pelos fornecedores de insumos de seus contratantes, 
o que configura conduta antiética, sob a justificativa de que tal recebimento constitui locupletamento ilícito. 
O assessor jurídico chamou a atenção de que o conceito de reserva técnica no universo ético faz referência a condutas - supostamente - 
ilegais no universo jurídico. Questionou: Essas condutas são realmente ilegais? Quando que essas condutas seriam consideradas legais? 
Ressaltou que para discussão devemos tratar de condutas que a priori são legais, mas que poderão ou não ser consideradas éticas. 
 
PAINEL 2: CONCEITOS E DEFINIÇÕES SOBRE RESERVA TÉCNICA (Matusalém Santana – CED-CAU/BR) 
O conselheiro Matusalém Santana apresentou uma ampla abordagem do concento e reserva técnica, citou os participantes envolvidos em 
questões sobre a Reserva Técnica: fornecedor, arquiteto e urbanista, cliente, Ministério Público, Procon e Código de Ética/CAU.  
 
ESPAÇO DE FALA/DEBATE 
Vários participantes se manifestaram sobre os temas apresentados 
 
 
APRESENTAÇÃO: ÉTICA PROFISSIONAL, RAZÃO E TRADIÇÃO (Arq. Napoleão da Silva Neto – Arquiteto e Urbanista) 
O arquiteto Napoleão da Silva Neto fez uma diferenciação entre ética (relacionada a razão e tendência mais orientativa) e a moral 
(relacionada à tradição e tendência mais punitiva). Abordou sobre a necessidade orientativa, e não apenas punitiva do CAU. Disse que o 
Código de Ética e Disciplina do CAU/BR é uma elaboração histórica e pode ser alterado, a partir do entendimento do Conselho. As 
possíveis modificações do código devem ser resultado de reflexões sensatas e responsáveis. Discutiu sobre a possibilidade de conciliação 
nos processos éticos e de implementação do TAC- Termo de Ajuste de Conduta, que pode ser utilizado para resolução de conflitos e 
redução do número de processos. 
 
MESA REDONDA 1 - LOJISTAS, FORNECEDORES E ASSOCIAÇÕES Na Mesa Redonda 1 foram chamadas representantes de lojistas 
e fornecedores. As representantes falaram sobre a importância da regularização da reserva técnica, e disseram que sempre buscaram 
valorizar e fidelizar os arquitetos e urbanistas, pois é muito importante a sua parceria com os clientes.  
 
MESA RENDODA 2 – INTITUIÇÕES, ENTIDADES (SETOR PÚBLICO) 
Na Mesa Redonda 2, um arquiteto alegou que o cliente está em primeiro lugar em suas escolhas de materiais. Conforme perfil do seu 
cliente indica lojas com ou sem reserva técnica e até produtos na internet. Disse que deixa o cliente à vontade e que os combinados devem 
ser claros entre eles. Outros arquitetos alegaram que gastam horas fazendo especificações técnicas e que, portanto, devem ser 



 

 

remunerados por isso. Em contraponto, duas arquitetas disseram que não recebiam reserva técnica em hipótese alguma, por não 
considerarem uma prática ética, e usavam isso como diferencial de venda. Uma delas disse que até consegue preços melhores a seus 
clientes por negociar diretamente com fornecedores, e não com lojistas, de acordo com o seu perfil de trabalho. A representante de direito 
do consumidor da OAB defendeu que o contrato deverá sempre estar claro para o cliente. 
 
APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE CASOS ( RT – Grau de Recurso) (Dr. Eduardo Paes -ASSJUR-CAU/BR) 
Foram apresentados três estudos de casos: 
CASO 1: Denúncia anônima. Profissional acompanhou cliente em loja, mas o cliente não comprou os produtos no dia em que houve o 
acompanhamento. Depois, o cliente voltou à loja e houve a venda. A vendedora se apropriou da reserva técnica do arquiteto e urbanista. 
O arquiteto e urbanista ameaçou a vendedora para que a reserva técnica fosse transferida para ele. No processo ético, o profissional 
reconheceu a falta ética. A sanção foi de advertência pública e multa de sete anuidades. Em recurso, o profissional se opõe ao patamar 
da sanção, e recebeu apenas a advertência pública. 
CASO 2:Denúncia identificada (fornecedor de insumos). O denunciante alega cobrança de Reserva Técnica por parte do profissional, 
apresentando e-mails que comprovam essa cobrança. O profissional alegou que o próprio fornecedor ofereceu a reserva técnica como 
medida compensatória no problema de entrega dos produtos. Alegou também que não sabia que essa prática era uma falta ética, e mesmo 
lendo o código não entendeu que tenha realizado uma falta ética. Por fim, alegou que não recebeu a reserva técnica. No julgamento, 
recebeu advertência pública e multa de 8,5 anuidades. No recurso, reafirma os argumentos anteriores. O provimento de recurso foi 
advertência pública e 8 anuidades, já que foi constatado que a cobrança não ocorreu de medida compensatória, e sim de reserva técnica. 
Além disso, o arquiteto não recebeu a reserva técnica, mas não recusou o recebimento. Por fim, houve provas de materialidade, como o 
e-mail de especificação. Não foi aceito o majorante de desconhecimento de normas técnicas, pois sua ação já foi resultado disso. 
CASO 3: Denúncia informa recebimento de viagem por arquiteta oferecida por núcleo de decoração. A profissional reconheceu a viagem, 
mas negou que havia sido custeada pelo núcleo de decoração. Além disso, alegou que o núcleo de decoração não se confunde com 
fornecedor de insumos, e que os recursos financeiros que recebeu decorrem de mensalidades pagas. O julgamento estabeleceu a sanção 
de advertência reservada. Em recurso, a profissional reiterou os argumentos anteriores. Por fim, o provimento ao recurso foi de julgar 
improcedente a ocorrência de Reserva Técnica, tendo em vista que os casos devem ser julgados com base na materialidade. Foram 
observados os seguintes pontos: O núcleo de decoração (associação) não se confunde com fornecedor de insumo; Os prêmios ofertados 
pelo núcleo de decoração são custeados por meio de recursos próprios (contribuição dos associados); Não houve comprovação de que 
os prêmios foram custeados pelos valores pagos pelos contratantes; Não foi comprovado cerceamento do direito de escolha do fornecedor 
por parte do contratante; Não foi comprovado se a escolha dos insumos se deu mediante especificação de conho técnico do profissional; 
Não foi comprovado se houve majoração no preço dos insumos vendidos que supostamente custearam a premiação; Não foi comprovado 
ilícito civil. (art. 186 CC) 
ESPAÇO DE FALA/DEBATE 
Os participantes mostraram sua opinião sobre a Reserva Técnica.  
 
Dia 16/09/2022 
PAINEL 3: ÉTICA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTROS PAÍSES (Gerardo Fonseca (CRI-CAU/BR) 
Foi apresentado o Código de Ética do AIA (American Institute of Architects), que contém diretrizes de conduta dos associados, incluindo 
cânones (princípios de conduta), padrões éticos (metas específicas) e regras de conduta (obrigatórios). Apresentou-se também o NCARB, 
regras de conduta recomendado aos membros dos EUA, que se dividem em saúde pública, segurança e bem estar. 
O conselheiro Gerardo Fonseca informou que nos Estados Unidos não existe RRT, e que o contrato é o documento mais importante para 
a realização dos serviços. Informou que o país apresenta um programa de experiência arquitetônica. Nesse programa, os arquitetos são 
licenciados para atuar apenas no estado em que fizeram a prova para atestar a sua capacidade profissional. Alegou também que o 
arquiteto e urbanista não tem a pratica comum de especificar os fornecedores, e sim o “General Contractor.” Disse que o arquiteto pode 
fazer contrato para FFE, especificação daquilo que não consta na estrutura da edificação (ex. Luminária, bancada, torneira, etc), e ser 
remunerado por isso. O conselheiro também informou sobre uma prática comum nos EUA: Lunch and Learn, que são eventos realizados 
apenas para que os arquitetos possam conhecer os produtos dos fornecedores. 
Também foi realizada uma videoconferência com Gustavo Ribeiro (AIA Internacional), que informou que nos EUA os arquitetos não 
recebem comissões pagas pelos fornecedores. Os fornecedores dão desconto nos produtos, e uma taxa desse desconto combinada 
previamente é retida pelo arquiteto, o que garante a transparência. Dessa forma, o arquiteto é remunerado a mais (além do contrato) para 
acompanhar a compra de FFE. Essa relação comercial é transparente, ou seja, o cliente tem ciência da taxa que o arquiteto recebe por 
administrar a compra de FFE. Para as grandes firmas americanas, não é admitido que a remuneração seja paga diretamente pelo 



 

 

fornecedor de FFE ao arquiteto, pois, na visão da ética do AIA, isso torna opaca a relação comercial e de confiança entre cliente e arquiteto. 
Dessa forma, a remuneração do arquiteto, tanto na prática americana quanto na reserva técnica brasileira, vem do dinheiro utilizado na 
compra da FFE, sendo que na primeira ele é retido pelo arquiteto com ciência do cliente e na segunda paga pelo fornecedor ao arquiteto, 
nem sempre com ciência do cliente. 
 
MESA REDONDA COM OUTRAS PROFISSÕES (Relator: Matuzalém Santana – CED-CAU/BR) 
Essa mesa redonda contou com a participação de um assessor jurídico do CRO, uma jornalista, e uma profissional de publicidade e 
propaganda. 
O assessor jurídico do CRO contou um pouco sobre a prática de recebimento de produtos pelos dentistas. Disse que é vedada pelo código 
de ética a publicidade de equipes e produtos, bem como o recebimento de comissões. Assim, os profissionais recebem vendedores no 
escritório, mas não divulgam esses produtos. A única relação que existe é entre paciente e cliente. A jornalista abordou que em sua 
profissão existem muitas questões de direitos autorais, principalmente em conteúdos realizados de forma online. Disse que a ausência de 
crédito para quem fornece informações é uma falta ética comum em sua profissão. A publicitária informou que de tudo que é produzido 
pela agência e veiculado, 20 por cento deve ser direcionado para agência criativa, e pago pelo contratante. 
 
ESPAÇO DE FALA/DEBATE 
Durante o espaço de fala foi abordado que o arquiteto não pode fazer uso do título profissional nem usar atribuições sem obedecer a 
regramentos do CAU. Foi citado também pelos participantes do Seminário o problema de autoestima e a falta do conhecimento de 
precificação pelos arquitetos. 
 
DINÂMICA DE GRUPO 
Os participantes foram divididos em 3 grupos, e responderam 3 perguntas sobre os estudos de casos já abordados: 
-Pergunta CASO 1: Em que medida é possível afirmar que a sanção aplicada levou em conta muito mais o comportamento do profissional 
do que a materialidade do caso concreto de recebimento de RT? 
Os grupos responderam que o comportamento do profissional pesou mais do que a materialidade do caso concreto. 
-Pergunta CASO 2: É possível afirmar que a comissão de venda paga pelo fornecedor pode ser ofertada, mas jamais poderia ser exigida 
pelo profissional? 
Dois grupos responderam que a comissão de venda pode ser ofertada pelo fornecedor, desde que seja lícita. Outro grupo respondeu que 
não poderia ser ofertada. Todos os grupos responderam que jamais poderia ser exigida. 
-Pergunta CASO 3: Podemos afirmar que só seria possível fiscalizar o comportamento ético de um profissional nesses casos, diante do 
caso posto, se houver documentação comprobatória, seja na forma de RRT ou de um contrato? 
Os grupos responderam que não necessariamente na foram de RRT e contrato, mas por meio de outros meios comprobatórios que podem 
evidenciar a conduta antiética, tais como e-mail, WhatsApp, testemunhas, confissão, divulgação em redes sociais, etc. 
 
ENCERRAMENTO/COMUNICAÇÃO GERAL SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS E PRÓXIMO SEMINÁRIO 
O coordenador da CED-CAU/BR Fabrício Lopes disse que com esse seminário, o CAU não teve intenção de mostrar a sua posição, e 
entende que demorará um tempo para deixar seu posicionamento claro. Para isso é importante ouvir mais, abrir a discussão para cada 
estado, para assim tomar uma decisão que possa promover a valorização profissional. 
 
 

 
Avaliação do evento: 
 
O 22º Seminário Nacional da CED-CAU/BR foi um evento rico com abordagem diversa. Aproximou o CAU do mercado e trouxe as práticas 
para discussão.  
 
Data: 21/10/2022 _____________________________________________________ 
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