
 

 

 
Ofício CAU/BA n.º 158/2021-PRES 

Salvador, 25 de agosto de 2021. 

 
À Sra. 
ZAIRA SILVA TEIXEIRA 
Arquiteta e Urbanista, registro CAU n.º A55308-5. 
 
PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR N.º 301.507/2015 
 
ASSUNTO:  OFÍCIO DECLARATÓRIO - SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

 
 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA – CAU/BA, autarquia 
federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, 
financeira e estrutura federativa, criado pelo pela Lei n.º 12.378/2010, que tem como função 
fiscalizar o exercício das atividades profissionais de Arquitetura e Urbanismo, bem como 
zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina, expede o presente ofício 
declaratório, por intermédio do seu Presidente, signatário, considerando as disposições da 
Lei n.º 12.378 de 2010, da Lei n.º 9.784 de 1999, bem como as disposições da Resolução 
n.º 52 de 2013 do CAU/BR e da Resolução n.º 143 de 2017 do CAU/BR, dentre outros 
preceitos normativos, tendo em vista a execução da sanção ético-disciplinar de 
SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, considerando os artigos 82, 83 e 84 da 
Resolução 143 de 2017 do CAU/BR, em razão da aplicação da mencionada sanção ético-
disciplinar à profissional arquiteta e urbanista, Sra. ZAIRA SILVA TEIXEIRA, registro 
CAU n.º A55308-5, através de decisão transitada em julgado nos autos do processo 
ético-disciplinar n.º 301.507/2015. Diante do exposto, insta ressaltar o bloqueio do 
acesso ao Sistema de Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
(SICCAU) por parte da referida profissional arquiteta e urbanista durante o período de 
suspensão de 180 (cento e oitenta) dias. A mencionada sanção ético-disciplinar foi 
aplicada em razão de a referida profissional arquiteta e urbanista ter incorrido na infração 
exposta adiante: 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR INCORRIDA/FUNDAMENTO 
JURÍDICO: 
 

Transgredir a regra 5.2.1 do Código de Ética do CAU/BR, anexo da Resolução 52 de 
2013 do CAU/BR (O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática de plágio e de 
qualquer apropriação parcial ou integral de propriedade intelectual de outrem.), 
infração definida pelo Código de Ética e Disciplina do CAU/BR com fulcro no artigo 18, 
caput, da Lei n.º 12.378/2010. 

SANÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR APLICADA/FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), sanção prevista com fulcro no artigo 19, 
II, da Lei n.º 12.378 de 2010; combinado com artigos 62, II, 65; e anexo (capítulo II, 
regra 5.2.1) da Resolução nº 143/2017 do CAU/BR. 

Atenciosamente, 

 
 
 

Arquiteto e Urbanista Neilton Dórea 
Presidente do CAU/BA 
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