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OBJETIVO

• Analisar 3 processos ético-disciplinares julgados em grau de
recurso no CAU/BR sobre a prática de reserva técnica;

• Promover análise técnico-jurídica dos julgamentos:

▪ Análise das alegações das partes (fase postulatória - denúncia/defesa);

▪ Análise das provas (fase instrutória);

▪ Análise das decisões (fase decisória - enquadramentos e sanções).



CASO 1

• DENÚNCIA: anônima;

• DESCRIÇÃO FÁTICA:

▪ O profissional acompanhou cliente na loja, porém não houve venda;

▪ Tempos depois, a cliente voltou à loja desacompanhada;

▪ A vendedora integrou o valor da RT à sua comissão;

▪ O profissional tomou conhecimento e passou a ameaçar a vendedora pelo
WhatsApp e Instagram para que a RT fosse paga;

▪ A vendedora repassou o valor da RT e denunciou o profissional de forma
anônima (receio de perder o emprego);

▪ O profissional reconheceu a falta ética, porém negou a ameaça.



CASO 1

• JULGAMENTO DO PROCESSO: aplicação de advertência pública e
multa de 7 anuidades (agravamento por dano matéria reversível) por
prática de reserva técnica (art. 18, VI e regra 3.2.16).

• RECURSO: o profissional se opõe ao patamar da sanção, alegando
que não agiu de má-fé, comprometendo-se a devolver os valores
recebidos.

• JULGAMENTO DO RECURSO: provimento para manter a sanção de
advertência pública e excluir a sanção de multa de 7 anuidades em
razão de a cliente ter optado pela loja espontaneamente, da
primariedade, da confissão, do arrependimento e do compromisso de
devolver os valores recebidos.



CASO 2

• DENÚNCIA: identificada (fornecedor de insumos);

• DESCRIÇÃO FÁTICA:

▪ O denunciante alega cobrança de reserva técnica por parte do profissional;

▪ O denunciante apresenta e-mails de cobrança, inclusive com uma nota fiscal
anexa de “serviços de especificação”;

▪ O profissional informa, em defesa, que o próprio fornecedor ofereceu reserva
técnica como medida compensatória pelo atraso na entrega da mercadoria;

▪ Ademais, alega que desconhecia a proibição da prática de reserva técnica, e
que, lendo a lei, não entende que tal prática seja proibida;

▪ Por fim, o profissional informa que não recebeu valores do denunciante.



CASO 2

• JULGAMENTO DO PROCESSO: aplicação de advertência pública e
multa de 8,5 anuidades (agravamento pela recomendação 4.3.7) por
prática de reserva técnica (regra 3.2.16);

• RECURSO: o profissional reafirma os argumentos apresentados na
instância recorrida e pede o julgamento de improcedência;

• JULGAMENTO DO RECURSO:

▪ A cobrança feita pelo profissional não decorreu de medida compensatória
proposta pelo denunciante pelo atraso na entrega da mercadoria, mas sim de
efetiva cobrança de reserva técnica conforme demonstra os e-mails trocados;



CASO 2

• JULGAMENTO DO RECURSO:

▪ O fato de o denunciado não ter efetivamente recebido o valor exigido não
afasta a ocorrência da reserva técnica, uma vez que o profissional deve
“recusar” e, por consequência, “abster-se de exigir” benefícios dos
fornecedores de insumos;

▪ A recomendação 4.3.7 (manter-se informado sobre as normas que
regulamentam o exercício da profissão) não é relevante no caso, pois a
infração foi consequência da própria falta de conhecimento sobre as normas;

▪ Provimento ao recurso para reduzir a sanção aplicada para advertência
reservada e multa de 8 anuidades.



CASO 3

• DENÚNCIA: anônima;

• DESCRIÇÃO FÁTICA:

▪ A denúncia (instruída por fotos de jornais e redes sociais) informa o
recebimento de prêmios (viagens) oferecidas por núcleo de decoração;

▪ O profissional reconheceu a viagem, porém negou que haviam sido custeadas
pelo núcleo de decoração;

▪ Ademais, alegou que o núcleo de decoração não se confunde com fornecedor
de insumos, que os recursos financeiros decorrem das mensalidades pagas
pelos associados; que as premiações não são pagas com recurso dos
contratantes; que não há prova do locupletamento ilícito.



CASO 3

• JULGAMENTO DO PROCESSO:

▪ A atuação do núcleo de decoração promove o direcionamento dos clientes sem
pressupor a escolha do melhor produto ou do melhor preço, violando inclusive
o princípio da livre concorrência

▪ A pontuação no núcleo de decoração decorre das compras dos clientes em
lojas associadas;

▪ Os fornecedores de insumos dos contratantes são associados ao núcleo de
decoração;

▪ Aplicação de advertência reservada por prática de reserva técnica (art. 18,
VI e regra 3.2.16).



CASO 3

• RECURSO: o profissional reafirma os argumentos apresentados na
instância recorrida e pede o julgamento de improcedência.

• JULGAMENTO DO RECURSO:

▪ O núcleo de decoração (associação) não se confunde com fornecedor de
insumo;

▪ Os prêmios ofertados pelo núcleo de decoração são custeados por meio de
recursos próprios (contribuições dos associados);

▪ Não houve comprovação de que os prêmios ofertados foram custeados pelos
valores pagos pelos contratantes;



CASO 3

• JULGAMENTO DO RECURSO:

▪ Não foi comprovado cerceamento no direito de escolha do fornecedor por
parte do contratante;

▪ Não foi comprovado se a escolha dos insumos se deu mediante especificação
de cunho técnico do profissional;

▪ Não foi comprovado se houve majoração no preço dos insumos vendidos que
supostamente custearam a premiação;

▪ Não foi comprovado ilícito civil (art. 186, CC);

▪ Provimento ao recurso para julgar improcedente a ocorrência de reserva
técnica e afastar a sanção de advertência reservada aplicada.
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