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 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2016 

 
Data: Segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 15:20h  

Término: 18:30h 

1.  Verificação do Quórum 

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Décima Segunda Reunião Ordinária da 

Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – 

CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa. 

Conselheiros Presentes: 

Almir Fernandes, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, Grasiela Mancini França Pereira, Jorge 

Ricardo Santos de Lima Costa, Ronaldo Foster Vidal, Ronaldo José da Costa e Sérgio Oliveira 

Nogueira da Silva. 

Apoio Jurídico/Administrativo: 

Stefano Morais – Especialista Jurídico 

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa 

2.  Aprovação das Súmulas das Reuniões Ordinária nº 011/2016 de 24.11.16 e Extraordinária 
nº 009/2016 de 09.12.16 

Aprovadas por unanimidade. 

3. Leitura de extrato e correspondências recebidas e expedidas 

Não houve. 

4.  Informes da Coordenação 

Não houve. 

5. Relato e aprovação dos processos votados 

5.1. Processo nº 2013.0264: Encaminhamento feito pelo Conselheiro Jorge Ricardo Santos de 

Lima Costa: No intuito de obter maiores esclarecimentos para subsidiar a instrução do processo 

visando à formação de juízo de valor desta relatoria e da Comissão de Ética e Disciplina/CED, 

solicitado o agendamento de oitiva. 
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5.2. Processo nº 2014.0489: 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; 

5.3. Processo n° 2014.0615: 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;  

5.4. Processo n° 2016.4.0400: 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; 

5.5. Processo nº 2011.5.00221: Despacho feito pelo Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da Silva: 

Para aguardar a manifestação do denunciante; 

5.6. Processo n° 2016.4.0173: 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; 

 5.7. Processo nº 2015.4.0523: Encaminhamento feito pelo Conselheiro Ronaldo José da Costa: 

Solicitado que o denunciado faça sua defesa no prazo regulamentado para o andamento de 

admissibilidade;  

5.8. Processo nº 2015.4.0565: 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; 

5.9. Processo nº 2016.4.0345: 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 
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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; 

5.10. Processo nº 2015.0505: 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. Arquive-se; 

5.11. Processo 2009.7.049609: Acolhido, por unanimidade, o voto da Conselheira Grasiela 

Mancini Pereira, pelo arquivamento da denúncia em virtude da manifestação emitida pelo 

denunciante, afirmando não ter interesse no prosseguimento da denúncia, e por não haver 

interesse público. Encaminhe-se à Plenária;  

5.12. Processo nº 2015.0285: 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; 

5.13. Processo nº 2014.0649: 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, considero 

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; 

5.14. Processo nº 2015.0421: 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; 
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5.15. Processo nº 2015.0130: 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. 

6.  Assuntos de interesse Geral 

 
6.1. Registra-se que o Processo nº 2016.3.0555, 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. 

7.  Encerramento 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do 

CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 18:30 horas. 

Assina abaixo o Coordenador da CED do CAU/RJ, presente na Reunião Ordinária nº 011/2016, que 

considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães____________________________________________________ 

_______________________________________FIM_____________________________________ 


