
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 24/10/2022 

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: TREINAMENTO RESOLUÇÃO 143                                     Local:  CAU/BR - BRASÍLIA 
Data de início: 24/10/2022                           Data de término:  25/10/2022 
 
Justificativa da viagem:   
A Resolução 143 foi alterada conforme votação de novo texto em plenário do CAU/BR no mês de setembro de 2022. O CAU-BR promoveu 
um treinamento das alterações propostas, novidades implementadas e novas regras.  
 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

Dia 24/10/2022 
 
Parte da manhã 
 
Apresentação Dr Eduardo – Advogado CAU/BR 
Novidades da Resolução CAU/BR n 143/2017 
 
Foram apresentadas as novidades trazidas com as alterações da resolução 143.  
Foi introduzida a ferramenta do TAC, a capitulação das infrações do artigo 18 em conjunto com as regras do código de ética, a questão 
da omissão na conduta profissional. 
 
Sobre a denúncia anônima há a necessidade da narração clara dos fatos e elementos probatórios suficientes à verificação da existência 
de infração ética-disciplinar.  
 
Audiências por videoconferência poderá ser amplamente adotada. Previsão expressa da possibilidade de realização de audiência por 
videoconferência.  
 
Parte da tarde 
 
Competências para julgar o processo e o recurso 
 
1 – Julgamento do processo ético disciplinar pela CED-CAU/UF 
Elaboração do relatório e voto fundamentado pelo relator após a fase de alegações finais 
Prazo: até 30 dias; 
Relatório: resumo dos fatos e principais ocorrências do Processo; 
Voto fundamentado: formação de convicção por meio de apreciação dos fatos e das provas (não referenciar genericamente); 
A eventual declaração de revelia não poderá ser utilizada como fundamento para aplicação ou majoração da sanção do denunciado 
 
2 – Após elaboração do relatório e voto, o relator deve encaminhá-lo para CED-CAU/UF 
A CED-CAU/UF deverá julgar o processo em até 60 dias do recebimento do relatório e voto.  
Relatório deve ser disponibilizado com antecedência mínima de 7 dias do julgamento.  
Não precisa ter o nome das partes ocultados.  
 
Na sessão de julgamento haverá necessidade de tarjar os nomes os envolvidos.  
Haverá sustentação oral das partes na CED. Cada parte terá direito a 10 minutos, incluindo nesse tempo a manifestação do advogado.  
 
25/10/2022 
 
Novas regras de dosimetria da sanção no processo ético 
A atual dosimetria atual envolve critérios subjetivos e o objetivo da revisão é a objetividade da descrição das infrações e sanções aplicadas.  
Critérios para determinação do grau de infração: 
- Reprovabilidade; 
- Danos pessoais: 
- Danos Materiais. 
 
Determinação do nível de gravidade considerando os critérios acima. Primeiro se determina o Grau da Infração para definir os níveis de 
gravidade admitidos.  
 
A partir do nível de gravidade define-se a sanção aplicada. 



 

 

Admissibilidade é rápida. Se demorar tem que ser avaliada.  
 
Tarde – Aspectos Gerais – Duvidas e Sugestões 
 
 
 
Avaliação do evento: 
 
Evento de extrema importância para implementação da revisão da Resolução 143. Será fundamental novos treinamentos e 
desdobramentos das modificações propostas.  
 
 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 18/11/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


