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PROTOCOLO  

INTERESSADO CEDEP/CAU/TO   

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 42/2020 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Tocantins, no exercício das competências que lhe confere o artigo 94 do Regimento Interno 

do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 

0093-05/2019, observada as disposições do artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104 e o artigo 2º, inciso 

III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30,  reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 20 de 

outubro de 2020, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020,  após análise do assunto em epígrafe, e  

 

Considerando o inciso II do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/TO, dispor ser de competência 

comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/TO, “apreciar e deliberar sobre questionamentos 

referentes às resoluções e outros atos normativos do CAU/BR, vigentes, no âmbito de sua competência”; 

 

Considerando a Deliberação Plenária do CAU/BR – DPEBR nº 011-05/2020, que em grau de 

recurso (protocolo 748260/2018) ratificou sanção ético – disciplinar de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias 

e recomendou a este Conselho que seja apurado possível exercício ilegal da atividade fiscalizada  pelo 

CAU por pessoa não habilitada (leigo) da empresa contratada pelo denunciante;  

 

Considerando a DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPEBR Nº 0007-06/2020, que regulamenta a 
condução dos processos punitivos no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, notadamente nos processos de 
fiscalização e ético – disciplinares, enquanto perdurar o estado de calamidade pública relacionada ao novo 
coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia de Covid-19. 

 

  Considerando que a referida Deliberação expressamente veda a prática de atos processuais que 
exijam a presença física das partes nas dependências do CAU/BR e dos CAU/UF durante o período de 
suspensão dos prazos processuais.  
 

1.1.4 – Durante o período de suspensão dos prazos processuais na forma do caput, fica 
vedada a prática de atos processuais que exijam a presença física das partes nas 
dependências do CAU/BR e dos CAU/UF ou em outro lugar que implique 
descumprimento de regra de distanciamento social. 

 

Considerando o ofício circular nº 040/2020 – CAU/BR (protocolo nº 1160244/2020) que esclarece que 

encontra -se vedada a prática de atos que tenham repercussão para as partes, sejam eles de forma 

presencial ou virtual.  

 

 Considerando que para a execução da infração ético - disciplinar de suspensão do registro, o 

infrator deve obrigatoriamente comparecer na sede do CAU/UF, como prevê o § 1º, do artigo 82 da 

Resolução CAU/BR nº 143/2017: 

 

Art. 82. A suspensão deverá ser executada mediante a interrupção do registro profissional 
pelo período determinado na decisão de julgamento do processo ético-disciplinar. 
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§ 1° Na intimação do trânsito em julgado da decisão, o infrator deverá ser informado da 
suspensão por meio de ofício declaratório e a obrigatoriedade de comparecimento à 
sede do CAU/UF, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para seu recebimento. 

  

Considerando que o parágrafo único e o artigo 84 da Resolução CAU/BR nº 143/2017, afirmam que a 

anotação e o bloqueio de acesso ao SICCAU, independem da efetiva interrupção do registro profissional, do 

recebimento ou da publicação do ofício declaratório. 

 

Art. 84. A suspensão deverá ser anotada nos assentamentos do profissional, bloqueando-
se, desde logo, o acesso ao SICCAU. 
  
Parágrafo único. A anotação nos assentamentos do profissional e o bloqueio de acesso, 
nos termos do caput deste artigo, independem da efetiva interrupção do registro 
profissional, do recebimento ou da publicação do ofício declaratório. 

 
RESOLVE: 

 

1- Acolher a recomendação da Deliberação Plenária do CAU/BR – DPEBR nº 007-06/2020, e 

determinar a gerencia técnica e de fiscalização deste conselho, a apuração de eventual exercício 

ilegal da atividade fiscalizada pelo CAU por pessoa não habilitada (leigo) da empresa contratada 

pelo denunciante;  

 

2- Por formular consulta ao CAU/BR, no sentido de esclarecer, qual o procedimento, a ser adotado na 

execução da pena de sanção de suspensão se o infrator não poderá comparecer na sede do 

CAU/UF, em razão da Deliberação CPEBR nº 011-05/2020.  

 

3- Suspender a execução, referente ao processo ético – disciplinar nº 748260/2018, até que 

sobrevenha resposta a esta consulta;   
 

4- Encaminhar a presente Deliberação à Presidência do CAU/TO para, nos termos do art. 116, do 

Regimento Interno do CAU/TO, submetê-la ao Plenário deste Conselho.  

 
 

Palmas - TO, 19 de outubro de 2020.  

 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 
 
 

 
 
 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, na forma do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação 
Plenária ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020). 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 42/2020  

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Luís Hildebrando Ferreira Paz   X    

Fernanda Brito de Abreu – suplente convocada  X    

Valéria Ernestina de Oliveira - suplente convocada X    

 

 

 

Histórico de Votação 

 

Matéria da Votação:  
Abertura de processo de fiscalização e Consulta ao CAU/BR.   
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: sem  

 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Luís Hildebrando Ferreira Paz 

 

Palmas - TO, 19 de outubro de 2020 
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