
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 01/11/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome:  Carolina Martins de Oliveira Barbosa                  Cargo:  Arquiteta e Urbanista 
Documento nº: MG8-467.424    Tipo de documento:  Identidade 

Dados da viagem: 
 
Evento:  9º TREINAMENTO TÉCNICO PARA AS ASSESSORIAS JURÍDICA E TÉCNICA DAS COMISSÕES DE ÉTICA DOS CAU/UF                                    

Local:  Sede do CAU/BR - Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2° Andar, Edifício General Alencastro. 

Brasília/DF. 

Data de início:   24/10/2022                         Data de término:  25/10/2022 

 

Justificativa da viagem:  O treinamento garante uma melhor compreensão das alterações da Resolução 143/2017. Como assessora técnica 

da CED-CAU/MG devo estar ciente dos novos procedimentos, de forma a fornecer corretas orientações aos conselheiros e às partes do 

processo e para correta condução dos processos ético-disciplinares. 

 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

O treinamento contou com uma revisão das fases do processo ético-disciplinar, a apresentação e explicação das principais alterações da 
Resolução 143, esclarecimento de pontos com dúvidas recorrentes, e por fim abordou sobre o aspecto de transição entre as resoluções. 
 
Fases do processo pela Resolução CAU/BR nº 143/2017 
 
As fases do processo pela Resolução CAU/BR nº 143/2017 que foram apresentadas no treinamento são o conhecimento dos fatos, a 
conciliação ou TAC (novidade), a admissibilidade, a Instrução do processo, a apresentação de alegações finais, o Julgamento do processo 
pela CED-CAU/UF, o Julgamento do recurso pelo plenário do CAU/UF e o Julgamento do recurso pelo plenário do CAU/BR. 
 
Novidades na Resolução CAU/BR Nº 143/2017 
 
Foram apresentadas algumas novidades da Resolução 143/2017, dentre elas: 
 
a) Nova forma de capitulação das infrações (As infrações dos incisos do art. 18 da lei 12378/2010 serão capituladas em conjunto com as 
regras do código de ética (art. 1º, §1 A)  
b) Previsão da relevância da omissão na conduta do profissional. (O profissional se responsabiliza mesmo que não tenha registrado o 
RRT quando assume a obrigação por lei ou contrato, quando assume a responsabilidade de impedir o resultado ou quando com seu 
comportamento anterior, cria risco de ocorrência do resultado.)  
c) Previsão de atividade correcional pelo plenário do CAU/BR (O plenário poderá requisitar informações de natureza formal (nunca de 
mérito) sobre a tramitação de denúncias e de processos ético-disciplinares instaurados no CAU/UF, determinando providências ou 
suprindo omissões de modo a garantir a observância do rito processual estabelecido.)  
d) Novas regras de instauração por meio de atividade fiscalizatória (O setor de fiscalização encaminhará os fatos diretamente para CED-
CAU/UF)  
e) Previsão de denúncia anônima (Previsão de subseção própria para denúncia anônima. Os requisitos da denúncia anônima são a 
narração clara dos fatos que a motiva e elementos probatórios suficientes à verificação de existência, em tese, de infração ético-

disciplinar).  
f) Previsão de competência para processar infrações não relacionadas a um determinado local (Na hipótese de condutas não relacionadas 
a um local de infração, a instrução e o julgamento do processo ético-disciplinar competirá tanto ao CAU/UF com jurisdição no domicílio do 
denunciante quanto no CAU/UF de registro do profissional denunciado.)  
g) Novas regras para conflito de competência  
h) Novas competências originárias ao CAU/BR (Instaurar processo em relação de exercício de mandato de conselheiro federal ou com 
mandato tiverem correlação, e ato ofensivo à honra e à imagem do CAU/BR.)  
i) A CED-CAU/UF passa a ter competência para julgar o processo ético-disciplinar (Após elaboração do relatório e voto, o relator deve 
encaminhá-lo para CED-CAU/UF (art. 30 §1º). A CED-CAU/UF deverá julgar o processo em até 60 dias o recebimento do relatório e voto 
(art. 49-D). Pelo rito previsto na Res. 143, a CED-CAU/UF toma conhecimento dos fatos do processo somente por meio da disponibilização 
prévia antes do julgamento. As partes poderão interpor recurso ao plenário do CAU/UF contra a decisão da CED/UF no prazo de 30 dias.)  
j) A fixação de cálculo das sanções passa a considerar o grau de inflação: (Leve, médio ou grave) e o nível de gravidade (1 a 6). 
k) TAC (art.91-A) (Novo instrumento de pacificação de conflitos nos procedimentos de ofício. Equivale à conciliação entre as partes.) 
l) Previsão expressa da possibilidade de realização de intimação por meio de aplicativos de mensagens. (art. 99). 
m) Os prazos processuais passam a ser contados da ciência de recebimento da intimação, e não mais da juntada dos comprovantes aos 
autos. (art. 100) – (modo corrido/contínuo). 
o) O conselheiro impedido deve declarar o impedimento, indicando expressamente o motivo (art. 109, §1º) 
n) Previsão expressa da possibilidade de realização de audiências por videoconferência (art. 120-A). 
 
Alguns pontos importantes abordados no Treinamento Técnico e dúvidas recorrentes 
 
Julgamento de Recurso: 
 
O próprio recorrente delimita, em seus pedidos recursais, as questões sobre as quais deseja novo julgamento 



 

 

 
 
Recurso: é o instrumento que viabiliza o pedido de novo julgamento sobre os fatos apurados. 
Há dois tipos de pedido do recorrente: 

1.Pedido preliminar para anular a decisão recorrida em razão de erros de procedimento (nulidades) que tenham causado prejuízo 
processual ao recorrente. 
Neste caso, caso acolhido, invalida a decisão e devolve o processo para a instância recorrida. 
 
2.Pedido de novo julgamento de mérito e razão de erro no julgamento dos fatos e das provas. 
Neste caso, caso acolhido, a instância recursal profere nova decisão de mérito. 

 
Características do Juízo de Admissibilidade: 
 
-Ato inaugural de instauração do processo 
-É ato célere, uma vez que se trata da decisão baseada em critérios objetivos apresentados pelo próprio denunciante 
-A verificação de enquadramento, EM TESE da conduta denunciada como infração ético-disciplinar também é objetiva: analise ABSTRATA 
de POSSIBILIDADE de enquadramento. 
-Se tiver mais capitulações, garantir contraditório e ampla defesa. 
 
Prescrição (art. 114) 
 
 Inicia-se a partir da data do evento que evidencia a suposta inadequação da conduta do profissional, de modo a permitir o exercício do 
direito de denúncia por parte do interessado. 
 
Impactos da Alteração da Resolução nos Processos em Tramitação 
 
As alterações na Resolução 143 entrarão em vigor 90 dias após a sua publicação.  
 
a) Normas processuais: As normas processuais atingem imediatamente o processo respeitados os atos já praticados e as situações 
jurídicas consolidadas (fases já iniciadas*) que continuarão regidos pelas disposições anteriores. * Teoria do isolamento dos atos 
processuais. 
 
b) Normas materiais (infrações, sanções e prescrição): As novas normas materiais não retroagem, exceto quando mais benéficas. Para 

as condutas regidas pelas normas anteriores, será necessário verificar se a sanção ficará mais benéfica pela nova regra de dosimetria. 
 

 
Avaliação do evento: 
 
O treinamento técnico foi muito bem conduzido pelo assessor jurídico do CAU/BR Dr. Eduardo Paes, que soube explicar em uma linguagem 
bem clara os aspectos da alteração da Resolução 143/2017. Pude esclarecer as minhas dúvidas sobre a nova resolução e aprofundar o 
conhecimento sobre diversos dispositivos. O treinamento me deu mais confiança sobre os novos procedimentos dos processos. A única 
sugestão de melhora seria uma maior discussão e construção de entendimento sobre os aspectos de transição entre as resoluções. 
 
 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 01/11/22                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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