
 

 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 036, DE 15 DE JULHO DE 2020.  

 
Institui procedimento de conciliação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da 
Bahia - CAU/BA, no âmbito Ético-Disciplinar, 
consoante Art. 5º da Resolução nº 143 do 
CAU/BR, de 23 de junho de 2017. 

 

CONSIDERANDO que o art. 20 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, determina que os 

processos disciplinares dos CAU/UF seguirão as regras constantes da Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e, de forma complementar, das 

resoluções do CAU/BR; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 24, § 1º, da Lei nº 12.378, de 2010, o CAU/BR e os CAUs 

têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e 

urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o 

território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e 

urbanismo; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 2º da Resolução nº 143 do CAU/BR, de 23 de junho de 

2017, a condução do processo ético-disciplinar obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, segurança técnico-profissional, interesse público, eficiência, 

impulso oficial, celeridade e boa-fé; 

CONSIDERANDO que o art. 5º, § 1º, da Resolução nº 143 do CAU/BR, de 23 de junho de 2017, 

dispõe que as Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF poderão atuar como instância 

conciliadora, preliminarmente ou no curso da instrução, com o objetivo de pacificar e resolver os 

conflitos geradores da denúncia por infração ético-disciplinar entre as partes envolvidas, conforme 

procedimento de conciliação a ser estabelecido por ato normativo de cada CAU/UF. 

 

CAPÍTULO I 

DA INSTÂNCIA CONCILIADORA 

Art. 1°. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA institui procedimento de 

conciliação no âmbito ético-disciplinar, consoante art. 5º da Resolução nº 143 do CAU/BR, de 23 

de junho de 2017, nos termos deste ato. 

Art. 2°. A CED-CAU/BA poderá atuar preliminarmente ou no curso da instrução de processo ético-

disciplinar como instância conciliadora, tendo como objetivo pacificar e resolver os conflitos 

geradores da denúncia por infração ético-disciplinar entre as partes envolvidas. 



 

 

CAPÍTULO II 

DA CONCILIAÇÃO 

Art. 3º. A conciliação é um procedimento que objetiva aproximar as partes, para que estas, 

através do diálogo, construam uma solução eficaz para o conflito, podendo ocorrer antes da 

decisão de admissibilidade ou no curso da instrução do processo ético-disciplinar, caso os fatos 

denunciados versem sobre matéria de conduta conciliável, nos termos do art. 91 da Resolução nº 

143 do CAU/BR, de 23 de junho de 2017.  

Art. 4º. Não são conciliáveis, nos termos do art. 91 da Resolução nº 143 do CAU/BR, de 23 de 

junho de 2017, as condutas de que resultem danos: 

I – à integridade física; 

II – a terceiros; 

III – ao interesse público; 

IV – ao patrimônio público; 

V – ao meio ambiente. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO E DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Art. 5º. Antes da decisão de admissibilidade ou no curso da instrução do processo ético-disciplinar, 

caso os fatos denunciados versem sobre matéria de conduta conciliável, o relator poderá 

encaminhar à CED-CAU/BA proposta com exposição de motivos identificando as razões que 

fundamentam seu entendimento de que a conduta é conciliável, para respectiva apreciação e, na 

hipótese de acatamento, posterior designação da audiência de conciliação. 

§ 1º. São parâmetros balizadores a serem abordados na exposição de motivos prevista no caput 

deste artigo a análise do grau de ofensibilidade da conduta, das circunstâncias de sua ocorrência, 

do nexo causal entre a conduta e a lesão do bem jurídico alegado e dos seus efeitos. 

§ 2º. Será passível de conciliação a conduta de menor potencial ofensivo e de efeito reversível, 

considerando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

§ 3º. Caberá a CED-CAU/BA decidir pela realização ou não realização de audiência de conciliação. 

§ 4º. As partes serão intimadas para comparecer à audiência de conciliação, caso a CED-CAU/BA 

decida pela sua realização. 

§ 5º. A audiência de que trata este artigo será realizada preferencialmente na sede do CAU/BA, 

em até 45 (quarenta e cinco) dias contínuos, a contar do acatamento pela CED-CAU/BA da 



 

 

proposta de audiência de conciliação, cientificando-se às partes com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias contínuos;  

Art. 6º. A audiência de conciliação será realizada sob a presidência do conselheiro relator, que 

conduzirá a audiência de conciliação e atuará na intermediação da composição do conflito entre as 

partes, facultando-se a participação do coordenador da CED-CAU/BA. 

Art. 7º. O trâmite processual prosseguirá caso não haja conciliação entre as partes. 

Art. 8º. Aberta a sessão, o presidente esclarecerá as partes presentes sobre o procedimento de 

conciliação.  

Art. 9º. Realizada a conciliação, o acordo será reduzido a termo e encaminhado à CED-CAU/BA 

para homologação.   

§ 1º. A homologação do acordo somente ocorrerá com a fixação da data limite para seu 

cumprimento. 

§ 2º. O CAU/BA não será depositário de qualquer bem vinculado ao acordo firmado entre as 
partes.  

 

CAPÍTULO IV 

DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO  

Art. 10. O descumprimento do acordo poderá ensejar o desarquivamento da denúncia ou processo 

ético-disciplinar, após solicitação de quaisquer das partes e apreciação prévia da CED-CAU/BA que, 

na hipótese de decisão pelo desarquivamento, determinará o restabelecimento do trâmite 

processual do ponto imediatamente anterior ao dos atos de conciliação, voltando a correr o prazo 

prescricional da pretensão punitiva pelo restante. 

Parágrafo único. O pedido de desarquivamento deverá ocorrer dentro do prazo de 03 (três) anos 

contados a partir da data limite fixada para cumprimento do acordo homologado. 

 

CAPÍTULO V 

DA EXTINÇÃO DO FEITO E DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO 

Art. 11. Ocorrerá a extinção do feito, após realização de conciliação, quando: 

I – for cumprido integralmente o acordo;  



 

 

II – transcorrer o prazo de 03 (três) anos, contados da data limite para cumprimento do acordo 

homologado, sem solicitação de desarquivamento prevista no artigo 9º desta deliberação plenária. 

Parágrafo único. Qualquer das partes poderá comunicar à CED-CAU/BA o cumprimento integral do 

acordo, hipótese em que será realizada análise e deliberação acerca da possibilidade de extinção 

do feito prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 12. Ocorrerá o arquivamento provisório do feito, após realização de conciliação, enquanto não 

se verificar a extinção do feito em razão das hipóteses previstas no artigo anterior. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13.  A conciliação não exime o arquiteto e urbanista da possibilidade de sofrer sanção ético-

disciplinar, na hipótese de haver descumprimento do acordo, com o restabelecimento do trâmite 

processual do ponto imediatamente anterior ao dos atos de conciliação. 

Art. 14. Os casos omissos serão dirimidos em conformidade com outras disposições normativas 

vigentes e aplicáveis, especialmente as da Lei nº. 12.378 de 2010, da Lei nº. 9.784 de 1999, da 

Resolução n.º 143 de 2017 do CAU/BR e do Código de Processo Civil de 2015. 

Art. 15. Esta deliberação plenária entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Arq. e Urb. GILCINÉA BARBOSA DA CONCEIÇÃO 

Presidente do CAU/BA 

 

Aprovada em: 15 de julho de 2020. 

Assinada em: 24 de julho de 2020. 
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