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EDITAL DE CENSURA PÚBLICA CAU/SP N.º 03/2015 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 22, “d”, do Regimento Interno do CAU/SP, em cumprimento 

à decisão nos autos do Processo ético-disciplinar n.º E-000083/2011, transitada em julgado, 

aplica ao ARQUITETO E URBANISTA JOÃO CARLOS PINHEIRO DE OLIVEIRA, CAU n.º 

A28483-1, a penalidade disciplinar prevista no artigo 71, “b", da Lei 5.194/1966, qual seja, 

Censura Pública, por infração à Resolução 1002/2002, Art. 8º, “III” e “IV”, Art. 9º, “III”, alíneas “e” 

e “f”, Art. 10, “I”, alíneas “a” e “b” e o Art. 13, que dispõem, respectivamente: Art. 8º, III - A 

profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã; IV - A 

profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos 

profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a 

qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus 

procedimentos. Art. 9º, “III”, e) considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, 

ofertando-lhe, sempre que possível, alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas 

propostas; f) alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as 

consequências presumíveis de sua inobservância; Art. 10, “I”, a) descumprir voluntária e 

injustificadamente com os deveres do ofício; b) usar de privilégio profissional ou faculdade 

decorrente de função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir vantagens 

pessoais. Art. 13. Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente 

contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente 

vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. 

 

 

São Paulo, 22 de dezembro de 2015         

 
 
 

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza 
Presidente do CAU/SP 


