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Lei Federal nº 12.378, de 2010, arts. 17 e 18
Resolução CAU/BR nº 52, de 2013 - Código de Ética e Disciplina
Resolução CAU/BR nº 143, de 2017 - Condução do Processo ético-disciplinar

FASE INICIAL FASE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO FASE DE FINALIZAÇÃO

NO CASO DE RECURSO À DECISÃO 
PLENÁRIA, O PROCESSO VAI AO 

CAU/BR

aprovado e cumprido o prazo de 

recurso, aplicam-se as 

penalidades 

prazo: 60 dias após o receber o 

material da CED

conselheiros impedidos de votar 

devem se identificar

o material será distribuído junto 

com a pauta da reunião

o relator é o mesmo da CED

o plenário vota o relatório e 

decisão aprovados na CED

PROCEDIMENTO

CAU-BR

AVALIAÇÃO DA CED

nome das partes
RELATÓRIO

após aprovação, vai ao 

plenário

não aprovação > autor da 

sugestão vitoriosa deve 

elaborar novo relatório

aprovação do relatório > 

maioria simples

VOTO pelo arquivamento ou 

pela aplicação de penalidade

alegações finais
provas produzidas

registro das ocorrências
resumo dos fatos

DENÚNCIA

ampla defesa = manifestação 

em qualquer fase do processo 

e atender dos próximos prazos

a audência é una e contínua: 

partes e testemunhas são 

ouvidas na mesma audiência

denunciante pode ser 

intimado: esclarecer fatos 

apontados pela defesa

ALEGAÇÕES FINAIS
apresentadas pelas partes 

quando encerrada a instrução, 

mediante solicitação - prazo 

10 dias

despacho fundamentado > não 

há mais necessidade de provas 

> solicita alegações finais

ENCERRA-SE A INSTRUÇÃO E 

SEGUE PARA A FINALIZAÇÃO 

DO PROCESSO

NÃO 

ACATAMENTO 

ADMISSIBILIDADE

 ACATAMENTO 

MEIOS DE PROVA

provas podem ser solicitadas 

ao CAU pelo relator

não atendimento do prazo > 

extinção e arquivamento

recusa: provas ilícitas, 

impertinentes,desnecessárias 

ou protelatórias

as partes devem apresentar as 

provas respectivas

responsabilidade do relator
NOTAS REVELIA SANEAMENTO DO PROCESSO

informação ao denunciante, 

com a indicação dos motivos 

da recusa

FASE INICIAL

ser tratado com respeito
DIREITOS DAS PARTES

prestar as informações solicitadas
colaborar no esclarecimento dos 

fatos

FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

AVALIAÇÃO 
DO PLENÁRIO

AVALIAÇÃO 
DA CED

será conduzida pelo relator 

ou, se estiver presente, pelo 

coordenador da CED
as testemunhas das partes são 

ouvidas na mesma audiência

pode ser convocada pelo 

relator para esclarecer os fatos

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

revelia não obstrui a 

tramitação do processo

denunciado = revel > 

declaração de revelia

não manifestação da defesa ou 

recusa em receber  a intimação

recebida a defesa, o relator 

delimita as questões, aponta 

pontos controversos e indica 

necessidade de novas provas

provas fotogáficas, 

fonográficas ou audiovisuais

diligências
parecer técnico

doc. físicos ou eletrônicos
acareações

prova testemunhal e pericial
depoimento das partes

confissão

REQUISITOS

di
as7

CED

PRESIDÊNCIA

descrição dos fatos com clareza

laudo técnico: imprudência, 

imperícia, negligência ou erro 

técnico

identificação do profissional e 

do denunciante
data

banco de dados do CAU

documentos de instrução e 

prova
identificação dos RRTs PROTOCOLO

presidir a instrução processual

pr
óx

im
a

re
un

iã
o

RELATOR

cabe recurso ao Plenário

verificação da prescrição
enquadramento da conduta
legitimidade do denunciado
legitimidade do denunciante

atendimento aos requisitos
CRITÉRIOS

competência para a apuração

NOTAS
fatos conciliáveis: propor 

audiência de conciliação

esclarecimento dos critérios ou 

do procedimento conciliatório

aprovação ou não do parecer 

logo após sua leitura

divergência: parecer X decisão  
>  designação de novo relator

ARQUIVAMENTO 
DA DENÚNCIA

aumenta o prazo de 

apresentação do parecer para a 

reunião seguinte

INÍCIO DO 
PROCESSO

conhecer as decisões

ter facilitados o exercício de seus 

direitos e o cumprimento de suas 

obrigações

180dias + 60 dias

INFORMAÇÃO ÀS PARTES
a instauração do processo

os fatos imputados
relação de dispositivos 

supostamente imputados
prazo de 30 dias para 

defesa e novos documentos
indicação de novas provas, 

caso queira
possibilidade de pedido de 

sigilo

INSTRUÇÃO 
DO PROCESSO

proceder com lealdade, 

urbanidade e boa-fé

não agir de modo temerário
expor a verdade dos fatos

DEVERES DAS PARTES
ser assistido por advogado

formular alegações e apresentar 

novos documentos

tirar cópia parcial ou total do 

processo

ter vista dos autos



Fluxograma - Inicio do processo
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO

1. mediante representação: denúncia escrita e identificada

-depois de protocolada, a denuncia é encaminhada à Presidência para ciência e 

envio à CED

-O relator PRESIDE a instrução processual EMITE parecer considerando a 

admissibilidade ou não da denúncia

2. de ofício, pela atividade fiscalizatória: a partir de análise de deliberação da 

CEP, direcionada à CED, por intermédio da Presidência

3. de ofício, pela comunicação de autoridade competente: análise do 

documento escrito

4. de ofício, por denuncia de fonte não identificada ou qualquer outra 

fonte idônea: análise do fato legitimamente levado ao conhecimento do CAU 

ou de que tenha tomado conhecimento, relatado por escrito com a indicação 

expressa da fonte e de eventuais elementos de verificação de sua idoneidade

5. Instauração de ofício: verificação dos fatos e diligências adequadas à 

constatação da veracidade e existência de indícios de inadequação ética

FASE INICIAL

RELATOR

CED

7 di
as

PRESIDÊNCIA

PROTOCOLO

DENÚNCIA



Fluxograma - Na CED...
A  T R A M I TA Ç Ã O,  E M  T O D O S  O S  C A S O S  

D E  I N S TA U R A Ç Ã O,  S E G U E  O  M E S M O  

R I T O,  N A Q U I L O  Q U E  F O R  C A B Í V E L

1. Admissibilidade: parecer do relator acatando ou não

- Admitido, o processo ético-disciplinar será instaurado

- Não admitido, o processo é arquivado

2. Deliberação: logo após a leitura e discussão do parecer , por 

maioria simples, nos termos do parecer do relator ou do juízo 

de admissibilidade

- Parecer e deliberação divergentes: designação de novo relator

- o denunciante deve ser informado da deliberação e dos 

motivos, cabendo recurso ao Plenário, em 10 dias

- caso a CED não reconsidere a decisão, deve enviar o recurso 

ao Plenário, que decidirá pela manutenção da decisão da 

CED ou determinará o acatamento da denuncia

3. Início do processo: acatamento da denúncia
FASE INICIAL

ARQUIVAMENTO 
DA DENÚNCIA

NÃO 

ACATAMENTO 

ADMISSIBILIDADE

RELATOR INÍCIO DO 
PROCESSO

p
r
ó

x
im

a
r
e

u
n

iã
o

 ACATAMENTO 



Fluxograma - Instauração do processo

Lei Federal nº 12.378, de 2010, arts. 17 e 18
Resolução CAU/BR nº 52, de 2013 - Código de Ética e Disciplina
Resolução CAU/BR nº 143, de 2017 - Condução do Processo ético-disciplinar

FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

FASE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO

ADMISSIBILIDADE

INÍCIO DO 

PROCESSO

INSTRUÇÃO 

DO PROCESSO

180dias + 60 dias

 ACATAMENTO 

1. Provas: alegações e documentos das partes para apreciação dos fatos; 

- não atendimento no prazo: extinção e arquivamento ou produção de provas pelo CAU/DF, a pedido do 

relator

- laudos periciais de peritos nomeados pelo CAU: requerimento das partes, que devem aprovar e arcar com 

os honorários

2. Provas ilícitas: 

podem ser recusadas, 

por decisão 

fundamentada da 

Comissão

3. Revelia: não implica 

reconhecimento da 

falta e não impede a 

defesa, que se 

manifesta em qualquer 

fase do processo



Fluxograma - Instrução do processo
D E S T I N A - S E À P R O D U Ç Ã O D E P R O VA S E E S C L A R E C I M E N T O D O S FAT O S PA R A A
F O R M A Ç Ã O D E C O N V I C Ç Ã O

4. Saneamento do processo: se necessário, o relator pode designar a audiência de instrução

5. Audiência de Instrução: as partes podem apresentar rol de testemunhas (pleno gozo dos direitos civis e não 

ter impedimento judicial)

- podem ser ouvidas testemunhas não arroladas pelas partes

6. Alegações Finais: encerrada a instrução, as partes devem apresentar as alegações finais

FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

INÍCIO DO 
PROCESSO

INSTRUÇÃO 
DO PROCESSO

AVALIAÇÃO 
DA CED



Fluxograma - Finalização do processo
1. Relatório e voto fundamentado: elaborado pelo Relator, após recebidas as alegações finais ou findo o prazo

- apreciação das questões de fato e de direito, explicitação da convicção formada acerca das condutas, provas e 

alegações finais e VOTO pela extinção e arquivamento ou aplicação de sanções

- a revelia não pode ser utilizada como fundamento para aplicação ou majoração de sansão

2. Avaliação do relatório pela CED: maioria simples

- Caso o Relator altere sua posição as discussões, poderá reformular seu relatório e voto 

- Parecer e deliberação divergentes: cabe ao autor da posição acatada, elaborar novo relatório e voto para 

avaliação na reunião seguinte.

AVALIAÇÃO 
DA CED

AVALIAÇÃO 
DO PLENÁRIO

NO CASO DE RECURSO À DECISÃO 
PLENÁRIA, O PROCESSO VAI AO 

CAU/BR

FASE DE FINALIZAÇÃO

CAU-BR

- Pedido de vista: votos original e de vista são apreciados 

e cabe ao vencedor, a redação do novo relatório e voto 

- Após aprovação do Relatório, o processo será 

encaminhado ao Plenário

3. Avaliação do Plenário: o relator é o mesmo conselheiro 

da CED

- O nome e a identificação das partes devem ser omitidas 

e segue as mesmas considerações da votação na CED

- Havendo recurso, o processo vai ao CAU/BR para 

avaliação do recurso e deliberação final



Relação de Processos / Tramitação   Atualizado em: --/--/2019

Nº data data RELATOR data

PROCESSO DENUNCIANTE / DENUNCIADO - 

contatos
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Comissão de Exercício Profissional-
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ÇÃO nº
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Relação de Processos / Tramitação   Atualizado em: --/--/2019



ATRIBUIÇÕES DAS PARTES Conselheiros (1)

* Comparecer às reuniões

* Aprovar e assinar os documentos relativos às 
reuniões, processos e deliberações

* Respeitar os prazos estipulados

* Receber os processos distribuídos

* Gerir a instrução do processo 

* Analisar a documentação do processo

* Checar os critérios de admissibilidade

- solicitar defesa prévia, se necessário

- propor audiência de conciliação, se constatar 
possibilidade de acordo entre as partes

- solicitar diligências para esclarecer os fatos e 
formar opinião, caso necessite

* elaborar parecer de mérito e apresentar à 
comissão para análise, discussão e deliberação

* devolver o processo ao secretariado/assessoria 
para providencias face à deliberação da CED 

* receber de volta o processo e analisar os novos 
documentos apresentados pelas partes

* avaliar os argumentos das partes com o objetivo 
de firmar posição em relação ao assunto

- solicitar a formação de outros meios de prova, 
caso necessário

* Propor julgamento à revelia, caso não haja 
manifestação das partes:

* solicitar diligências ao CAU, para esclarecer 
pontos questionáveis

* sugerir o arquivamento do processo
* acatar, a qualquer tempo, manifestação da defesa



ATRIBUIÇÕES DAS PARTES Conselheiros (2)

* elaborar Despacho Saneador

* solicitar às partes, as Alegações Finais

* Elaborar parecer circunstanciado com o julgamento do mérito, a indicação dos itens infringidos e as 
penalidades correspondentes OU os motivos da recusa, caso a denúncia seja considerada 
improcedente 

* Apresentar o parecer e a deliberação final da CED em PLENÁRIO

o conselheiro relator, após as reuniões, deve entregar ao secretariado, 
processo e o parecer apresentado na reunião devidamente assinado e 

enviar ao e-mail da SECOL, o respectivo arquivo digital do relato.



ATRIBUIÇÕES DAS PARTES                       Assessoria Jurídica(3)

* Acompanhar todas as reuniões da CED e 
manifestar-se sempre que solicitado

- solicitar a palavra para manifestar-se sempre 
que sentir necessidade de:

> esclarecer alguma questão quanto aos 
assuntos discutidos

> esclarecer quanto à legalidade dos 
procedimento propostos

* Manifestar-se, de ofício, quando solicitada pela 
Comissão

- receber o processo da Assessoria da Comissão

- emitir parecer jurídico relativo ao assunto 
solicitado pela CED

- retornar o processo à Assessoria da Comissão 
até a próxima reunião da CED

* Manifestar-se, de ofício, sempre que detectado 
vício processual, sobre a instrução e legalidade 
dos atos processuais e prazos 

- receber o processo da assessoria da comissã

- anexar ao processo, despacho apontando os 
vícios processuais e recomenda os 
procedimentos para retomada da legalidad

- retornar o processo à assessoria da comissão 
para os procedimentos cabíveis. 

* anexar e numera as folhas anexadas ao 
processo, dos documentos recebidos para a 
instrução dos mesmos



ATRIBUIÇÕES DAS PARTES                  Assessoria da Comissão(4)

* Acompanhar todas as reuniões da CED

* Receber os processos oriundos da Presidência
- registrar na planilha de acompanhamento
- providenciar a distribuição 

* Cuidar do fluxo e da instrução
- redigir ofícios e a comunicação administrativa 

interna e externa
- controlar o andamento dos processos
- acompanhar os prazos processuais e atuar para o 

seu devido atendimento
- orientar e providenciar distribuição dos 

processos
- emitir relatórios
- encaminhar processos ao Plenário e ao CAU-BR

* Anexar e numerar as folhas do processo e dos 
documentos recebidos para a instrução

* Esclarecer quanto ao andamento e controlar os 
prazos estabelecidos nas informações de instrução 
processual
- deliberações de cada etapa do processo
- intimações para apresentação de defesa
- convocações para as audiências solicitadas

- diligências solicitadas
- audiência das partes, de testemunhas, de 

conciliação ou de acareações, quando for o caso
- solicitações de novas provas, obtidas pelo CAU
- da juntada de documentos ao processo

* Providenciar a informação às partes, quando 
necessário ou quando consultado

* Dar vistas do processo ao denunciado e 
providenciar as cópias solicitadas



ATRIBUIÇÕES DAS PARTES                        Secretariado(5)

* Receber os processos oriundos da presidência
- registrar na planilha de acompanhamento
- enviar para a assessoria da comissão

* Receber o processo da Assessoria da Comissão 
para a anexar documentos
- fazer a anexação e a numeração das páginas em 

todas as etapas do processo

* Acompanhar todas as reuniões da CED
- gravar as reuniões
- redigir as súmulas das reuniões

> enviar as súmulas para a aprovação dos 
conselheiros e anexar aos processos analisa 
dos nas reuniões correspondentes

- redigir as deliberações, solicitar a assinatura 
dos conselheiros e anexar aos respectivos 
processos

- fazer a degravação dos depoimentos orais das 
partes e das testemunhas e anexar o texto da 
degravação e a mídia correspondente ao 
processo

- encaminhar as comunicações administrativas 
externas – convocações, informações e 
intimações

- encaminhar as comunicações administrativas 
internas - convocação para as reuniões e 
documentos para ciência e/ou aprovação dos 
conselheiros


