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REFERÊNCIA Protocolo nº 301505/2015 

INTERESSADOS 
Denunciante 

Denunciado 

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 52/2020 

 

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

e Urbanismo do Tocantins – CEDEP/CAU/TO, no exercício das competências que lhe conferem o artigo 5º 

da Resolução nº 143 do CAU/BR e os artigos 91 e 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, § 1º, 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 07 de dezembro 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 que o § 1º artigo 24 da Lei 12.378/2010, atribuí 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 que este processo foi aberto, por ordem da Deliberação CEDEP/CAUTO nº 

001/2015, que utilizou como único fundamento, a sentença exarada no Mandado de Segurança nº 

0001768-69.2015.4.01.4300. 

 

Considerando que pelo mesmo fundamento, a referida Deliberação, determinou ainda, o 

trancamento do processo ético nº 43900/2013.  

 

Considerando que ao sentenciar o mandado de segurança, o magistrado, consignou que, nos 

termos do artigo 14, § 1º da Lei 12.016/2019, a sentença estaria sujeita ao reexame necessário. Eis o teor 

da norma: 

 

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.  
 
§ 1º.  Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 

jurisdição.  
 

Considerando que neste caso, a referida sentença, só produzindo efeitos, após a confirmação em 

segunda instância.  

 

Considerando que, conforme certidão existente nestes autos, o MS encontra-se pendente de 

julgamento em segunda instância.  

 

Considerando que, a despeito da revogação administrativa, subscreve a Súmula 473 do Supremo 

Tribunal Federal que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. 
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Considerando também, o artigo 53 da lei 9.784/99 que dispõe: “A Administração deve anular seus 

próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos". 

 

Considerando em especial, os fatos expostos pela relatora, Conselheira em substituição, Valéria 

Ernestina de Oliveira, em seu voto que submete a apreciação desta Comissão.  

 

DELIBEROU por: 

 

1 – Determinar o arquivamento deste processo nº 301505/2015.  

 

2 - Restabelecer o processo ético nº 43900/2013 e aguardar o julgamento em segunda instância do 

Mandado de Segurança nº 0001768-69.2015.4.01.4300.  

 
3- Ordenar que se translada cópia desta Deliberação, acompanha do relatório e voto e, documentos de 
páginas 58/63, para o processo ético nº 43900/2013.  
 
Esta Deliberação, entrará em vigor na data de sua aprovação.  

 

 

Palmas - TO, 07 de dezembro 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 52/2020  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Aus. 
Arq. e Urb. Luís Hildebrando Ferreira Paz X    
Arq. e Urb. Fernanda Brito de Abreu - suplente convocada X    

Arq. e Urb. Valéria Ernestina de Oliveira - suplente convocada X    

 

 

Histórico de Votação 

 
Matéria da Votação:  
Arquivamento deste processo nº 301505/2015 e restabelecimento do processo ético nº 43900/2013, 

para aguardar o julgamento em segunda instância do Mandado de Segurança nº 0001768-

69.2015.4.01.4300. 

 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: Sem ocorrência  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Luís Hildebrando Ferreira Paz 
 
Palmas - TO, 07 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

http://www.cauto.org.br/
mailto:atendimento@cauto.org.br

