Conselho de Arquitetura
e urbanismo da Bahia

Offcio CAU/BA n.Q052/2018-PRES
Salvador, 03 de julho de 2018.
Ao Sr.
JULIAN ARTur~iJMESlI"ANZAARIAS
Arquiteto e Urbanista, registro CAU n.QA2876-2.

PROCESSOETiCO-DiSCIPLINAR N.S!21.287/2012
ASSUNTO:

ork:lo

DIECLARATORIO- CENSURA PUBLICA

o (ONSElHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA, autarquia
federal dotada de personalidade juridica de direito publico, com autonomia administrativa,
financeira e eS'(r'utura federativa, inscrito no CNPJ/MF sob 0 nQ 15.158.665/0001-03, criado
pelo peia Lei fLQ 12.378/2010, que tem como func;:ao fiscalizar 0 exercicio das atividades
profissionais de Arquitetura e Urbanismo, bem como zelar pela fiel observancia dos
principias de <~tica e disciplina, expede 0 presente oficio declarat6rio
respeitando as
disposic;:5es dd Lei n.Q 5.194/66, da Lei n.Q 9.784/1999, bem como as disposic;:5es da
Resoluc;:ao n.Q 2.002 de 2002 do CONFEA, dentre outros preceitos normativos, tendo em
vista a execu~ao da san~ao etico-disciplinar de CENSURA PUBLICA, consoante artigo 71,
alinea "a", cia tei 5.194/66 da Resolu~ao 143 de 2017 do CAU/BR, em razao da aplicac;:aoda
mencionada S<'iilc;:aoetico-disciplinar ao profissional arquiteto e urbanista, Sr. JULIAN
ARTURO MEStANZA ARIAS, registro CAU n.S! A2876-2, nos autos do processo eticodisciplinzr n.Q 11.287/2012. A mencionada sanc;:aoetico-disciplinar foi aplicada em razao de
o referido proflssional arquiteto e urbanista ter incorrido nas infrac;:5es expostas adiante:
DESCRI~AO

DAS

INFRAC;OES ETICO-DISCIPUNARES INCORRIDAS/FUNDAMENTQ

JURIDICO:
Infrac;:ao 1: Atentar contra os prindpios eticos: A pratica da profissao e fundada nos
seguintes principios eticos aos quais 0 profissional deve pautar sua conduta: Do objetivo
da profissao - A profissao e bem social da humanidade e 0 profissional e 0 agente capaz
de exerce-!a, tendo como objetivos maiores a preservac;:ao e 0 desenvolvimento
harmonico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores; Da honradez da profissao
- A profiss2o
alto titulo de honra e sua pratica exige conduta honesta, digna e cidada;e
Da efjc;kia profissional - A profissao realiza-se pelo cumprimento
responsavel e
competente
dos compromissos profissionais, munindo-se de tecnicas adequadas,
assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatoria nos servic;:ose produtos
e observapdo a seguranc;:anos seus procedimentos, infrac;:aoprevista no artigo 82, Incisos I,
II! e IV da Resoiw;ao 1.002/2002, do CONFEA, com fulcro no artigo 72, caput, da Lei n2
5.194/66.

e

Infrac;:ao2: Descurnprir os deveres: No exercfcio da profissao sao deveres do profissional ....,.
ante 0 ser humane e seus valores: a) oferecer seu saber para 0 bem da humanidade,
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infrar;:ao prevista no artigo 92, Inciso I, allnea "a" da ResolU(;:ao 1.002/2002,

do CONFEA, com

fulcra no artigo 72, caput, da Lei nQ5.194/66.
Infrar;:ao 3: ?raticar candutas vedadas: No exercfcio
profissionall
proposta,

- ante

ao ser humane

prescric;:ao tecnica

ou qualquer

pessoas ou a seus bens patrimoniais;
emprego,

func;:ao au tarefa

da profissao,

e a seus valores:
ate profissional

de ma-fe

que possa resultar

e ante a profissao:

para os quais nao tenha

sao condutas

c) Prestar

a) Aceitar

efetiva

trabalho,

qualificac;:ao,

no artigo W, Inciso I, aHnea "e" e II, allnea "a", da Resoluc;:ao 1.002/2002,

EYICO-DISCIPLINAR

CENSURA PUBLICA,

APLICADA/FUNDAMENTO

sanr;:aa prevista com fulcra no artigo 71, da Lei n2 5.194/66.

Arquiteto e
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Presidente
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em dana as
contrato,

do CONFEA, com

JURfDICO:

Atenciosamente,

ao

orientac;:ao,

infrac;:aa prevista

fulcra no artigo 72, caput, da Lei nQ5.194/66.
SAN~AO

vedadas

