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DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 15/2018 

  

  A Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Tocantins, reunida ordinariamente na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, na sede do 

CAU/TO, no dia 15 de outubro de 2018, no uso das competências que lhe confere o Regimento Interno do 

CAU/TO, após análise dos autos; 

 

  Considerando que, o § 1º, artigo 24, da Lei 12.378/2010, atribuiu ao CAU/BR e aos CAUs, a 

função de 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, ainda, o disposto no artigo 5º, da Resolução nº 143 do CAU/BR, que atribuiu ás 

Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF (CED/UF) a análise de admissibilidade das infrações levadas ao 

conhecimento dos CAU/UF pelos meios regulamentares, bem como a instauração e a instrução dos processos 

ético-disciplinares;  

 

Considerando também, o artigo 21º e § 1º da referida resolução dispor que:  

 
Art. 21. O juízo de admissibilidade deverá ser realizado pela CED/UF imediatamente após a 
leitura do parecer de admissibilidade pelo relator. 
  
§ 1°. A decisão da CED/UF consistirá no acatamento da denúncia e consequente instauração do 
processo ético-disciplinar ou no não acatamento da denúncia e consequente determinação do 
seu arquivamento liminar, nos termos do parecer do relator ou dos fundamentos adotados no 
transcorrer do juízo de admissibilidade. 

 

Considerando por fim, o relatório e voto do relator conselheiro Natanael Ferreira Fontes, nos autos do 

processo 748265/2018; 

 

DELIBEROU: 

 

1- Por acompanhar o voto do Relator, pelo acatamento da denúncia ética em face do Arquiteto e Urbanista 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pela infração ao disposto nos itens 3.2.9 e 3.2.13, da 

Resolução 52 do CAU/BR que dispõe sobre o Código de Ética.  

 

2- Determinar o prosseguimento do processo, observada as formalidades do artigo 23 seguintes da 

Resolução CAU/BR nº 143/2017.  

 

Palmas - TO, 15 de outubro de 2018.  

 

Arq. e Urb. Luiz Hildebrando Ferreira Paz  

Coordenador  

PROCESSO 748265/2018 
ORIGEM Gerencia Técnica e de Fiscalização  
DENUNCIADO Arquiteto e Urbanista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 15/2018  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Aus. 
Arq. e Urb.Luiz Hildebrando Ferreira Paz X    
Arq. e Urb. Natanael Ferreira Fontes X    

Arq. e Urb. Valéria Ernestina de Oliveira – suplente convocada   x    

 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação: Admissibilidade do processo nº 748265/2018 

 

Resultado da votação: Sim (3)Não(  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

 

Coordenador da Comissão: Luiz Hildebrando Ferreira Paz 

 

Palmas - TO, 15 de outubro de 2018.  
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