
 

PROTOCOLO 

SICCAU 

1302820/2021 

DENUNCIANTE ELIOMAR VENÂNCIO DE SOUZA FILHO 

DENUNCIADO(A) LÚCIO ROSSI DE OLIVEIRA 

RELATOR(A): LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI 

 
DELIBERAÇÃO Nº 044/2021 – CEDEF-CAU/ES 

 
A Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Espírito Santo CEDEF-CAU/ES, na 32ª reunião ordinária, realizada no dia 07 de outubro de 
2021, no uso das competências conferidas pelo Regimento Interno do CAU/ES. 
 
Considerando que a denúncia trata de matéria conciliável, nos termos do art. 91 da Resolução 
nº 143 do CAU/BR; 
 
Considerando o disposto no artigo 91, § 2º da Resolução CAU nº 143/2017, cabe à Comissão 
de Ética homologar os termos de acordo firmado entre as partes. 
 
DELIBEROU: 
 
1 – Por homologar o acordo exarado no Termo de Audiência de Conciliação em anexo. 
 
2 – Por arquivar a denúncia. 
 

Vitória/ES, 07 de outubro de 2021. 

 
LIANE BECACICI GOZE DESTEFANI 
Coordenadora 
 
 

_______________________________ 
 

JOAO MARCELO DE SOUZA MOREIRA 
Coordenador Adjunto 
 
 

_______________________________ 
 

EDÉZIO CALDEIRA FILHO 
Membro 
 
 

_______________________________ 
 

GREGÓRIO GARCIA REPSOLD 
Membro 
 
 

_______________________________ 
 

PRISCILA CEOLIN GONÇALVES PEREIRA 
Membro 
 

_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 

 

PROTOCOLO SICCAU 1302820/2021 

DENUNCIANTE ELIOMAR VENÂNCIO DE SOUZA FILHO. 

DENUNCIADO(A) LÚCIO ROSSI DE OLIVEIRA. 

ADVOGADO(A) ROSA MARIA GOMES PINTO FILHA 

RELATOR(A) LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI 

ASSESSOR JURÍDICO 

CAU/ES 

MARCELO FEU ROSA KROEFF DE SOUZA 

ASSESSOR CEDEF CAU/ES ALAN MARCEL BRAGA DA SILVA MELO 

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2021, às 16:00 horas, por meio do aplicativo 

Skype, nesta sessão de conciliação, realizada perante a Comissão de ética, disciplina, 

ensino e formação do CAU/ES - CEDEF-CAU/ES, pela Coordenadora da comissão e 

relatora desta denúncia, Liane Becacici Gozze Destefani, pelo assessor da comissão, 

Alan Marcel Braga da Silva Melo, e pelo Assessor Jurídico do CAU/ES, Dr. Marcelo Feu 

Rosa Kroeff de Souza. ABERTA A AUDIÊNCIA, apregoadas as partes às 16:04 horas, 

compareceram o denunciante; o denunciado, assistido pela Advogada Drª. Rosa 

Maria Gomes Pinto Filha, OAB/ES nº 25.600/ES. Indagadas as partes sobre a 

possibilidade de acordo. O denunciante propôs que o denunciado elabore um pedido 

escrito formal de desculpas a ser publicado nas redes sociais onde o assunto foi tratado, 

bem como que seja dado publicidade do conteúdo desate pedido aos demais 

conselheiros do Conselho. A Drª. Rosa Maria solicitou que o denunciante especifique as 

pessoas para as quais o pedido de desculpas deverá ser enviado e as redes sociais em 

que deverá ser publicado. O denunciante especifica que o pedido de desculpas seja 

publicado no mesmo grupo de whatsapp constante na denúncia e aos conselheiros do 

CAU/ES. A Drª. Rosa Maria informa sobre a impossibilidade de retratação pelo 

denunciado no referido grupo de whatsapp, uma vez que este grupo pertence à arquiteta 

Fernanda Schmitd e o denunciado não teria acesso. Após tratativas, as partes 

chegaram ao seguinte acordo: CLÁUSULA PRIMEIRA: O denunciado irá elaborar um 

pedido formal escrito de desculpas que será encaminhado por e-mail aos mesmos 

destinatários do e-mail constante na denúncia. CLÁUSULA SEGUNDA: O conteúdo do 

pedido de desculpas deverá versar sobre a lisura do procedimento de contratação e a 

probidade dos envolvidos; bem como sobre a utilização dos seguintes termos: “clara 

intenção oculta na contratação diferente dos moldes de tomada de preço”; “fortes indícios que a 

documentação prévia enviada”; e “protocolo absurdamente diferente da sequência dos fatos”. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo de envio do pedido formal de desculpas aos mesmos 

destinatários do e-mail constante na denúncia será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

disponibilização da ata de audiência ao denunciado. Neste prazo, o denunciado enviará 

minuta de texto ao assessor da CEDEF, Alan Marcel, a fim de que seja verificado a 

adequação do conteúdo ao ajustado no presente acordo, se comprometendo a realizar 

ajustes no texto, caso seja necessário. CLÁUSULA QUARTA: O denunciado concorda 

que o pedido de desculpas seja encaminhado pelo Denunciante à arquiteta Fernanda 



 

Schmitd e aos Conselheiros do CAU/ES. CLÁUSULA QUINTA: As partes acordam que 

o descumprimento do acordo implicará em uma cláusula penal consistente no 

pagamento de multa no valor de 03 (três) anuidades. CLÁUSULA SEXTA: Cumprido o 

acordo, dará o denunciante ao denunciado plena, rasa e geral quitação quanto ao objeto 

da presente demanda. CLÁUSULA SÉTIMA: As partes requerem homologação do 

presente acordo e renunciam desde já ao prazo recursal. Nada mais havendo, encerro 

a presente, que após lido e obtido o aceite por meio da gravação da audiência, será 

enviada por e-mail para assinatura e devolução para juntada. Em seguida, o presente 

termo será submetido à Homologação pela CEDEF, a fim de declarar EXTINTO o feito 

com julgamento de mérito, transitando em julgado a partir da homologação. Eu, Alan 

Marcel Braga da Silva Melo, o digitei. 

 

 

_________________________________ 

ELIOMAR VENÂNCIO DE SOUZA FILHO – DENUNCIANTE 

 

 

_______________________ 

LÚCIO ROSSI DE OLIVEIRA – DENUNCIADO 

 

 

__________________________________ 

Drª. ROSA MARIA GOMES PINTO FILHA, OAB/ES Nº 25.600/ES 

 

 

__________________________________ 

LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI – COORDENADORA DA CEDEF E RELATORA 

 

 

_________________________________________ 

Dr. MARCELO FEU ROSA KROEFF DE SOUZA – ASSESSOR JURÍDICO DO CAU/ES 

 

 

_________________________________ 

ALAN MARCEL BRAGA DA SILVA MELO – ASSESSOR DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 


