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ORIGEM CEDEP/CAU/TO 

ASSUNTO 
Determina o retorno dos envios das notificações dos autos de infrações e 
processos éticos em tramitação no CAU/TO.  

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 08/2021 

 

 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 confere o 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 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30/2012 e do artigo 

12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 12 de abril de 2021, 

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 a Deliberação Plenária DPEBR nº 007-06/2020, que regulamenta a condução de 

processos 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-19), responsável pela pandemia de Covid-19. 

 

Considerando a situação de agravamento da pandemia, principalmente no Estado do Tocantins, esta 

Comissão, por meio da Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 05/2021, deliberou em 08 de fevereiro de 2021:  

 

1 – Responder a Gerência Técnica e de Fiscalização do CAU/TO, que a Deliberação 

Plenária DPEBR nº 007-06/2020, ainda está em vigor;  

 

2 – Formular consulta ao CAU/BR, sobre o tema, a fim de sanar qualquer dúvida.  

 

Considerando que a referida Deliberação, foi acolhido pelo Plenário do CAU/TO, conforme ato normativo 

nº 11/2021.   

 

Considerando que a CED-CAU/BR, ao apreciar consulta formulada por este Conselho (Protocolo 

1265583/2021) quanto a suspensão dos prazos processuais, exarou a Deliberação nº 003/2021, nos seguintes 

termos:  

 

2 – Esclarecer que os prazos processuais nos processos punitivos do CAU/BR e dos 
CAU/UF voltaram a correr desde 4 de janeiro de 2021, primeiro dia útil subsequente a 
data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 2020; 
 
3 – Dar conhecimento ao Conselho Diretor do CAU/BR do teor desta deliberação e 
sugerir a análise sobre a necessidade de manutenção da suspensão dos prazos nos 
processos punitivos do CAU/BR e dos CAU/UF; 
 
4 – Manifestar ao Conselho Diretor do CAU/BR o posicionamento da CED- CAU/BR no 
sentido de que as decisões relativas à suspensão dos prazos processuais possam ser 
definidas pelos Plenários dos CAU/UF, avaliando a situação e as normas locais de 
enfrentamento a pandemia da Covid-19 
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Considerando que após a edição da Deliberação CED-CAU/BR acima, esta Comissão provocou o 

plenário deste Conselho, quanto a situação dos prazos, conforme Deliberação 07-CAU-TO, tendo o plenário 

decidido por aguardar o retorno da consulta, conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 22/2021.   

 

Considerando que a sugestão da CED-CAU/BR foi apreciada a 103ª Reunião do Conselho Diretor do 

CAU/BR, que decidiu por encaminhar a demanda para apreciação da Assessoria Jurídica, por meio do protocolo 

SICCAU nº 1257629/2021. 

 

Considerando a Nota jurídica nº 07/CAM/2021, lançada no protocolo SICCAU nº 1257629/2021, no qual 

o assessor jurídico do CAU/BR, manifesta que o CAU/BR, possa flexibilizar aos CAU’s/UF’s, a administração dos 

prazos processuais administrativos, desde que exista autorização normativa.   

 

Considerando a necessidade de se evitar a ocorrência da prescrição.  

 

DELIBERA: 

 

1 – Revogar o item 1 da Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 05/2021; 

 

2- Determinar o retorno dos envios das notificações dos autos de infrações e processos éticos em tramitação no 

CAU/TO, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde com relação às medidas a serem adotadas 

no enfrentamento da pandemia do COVID -19. 

 

Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação.  

 

Palmas – TO, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Arq. e Urb. VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVIERA  
Coordenadora  
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 08/2021  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVEIRA 

Lana Edla Costa Barbosa – suplente convocada  

X 
 

   

 
 

   

FERNANDA BRITO DE ABREU 

Marcieli Coradin – suplente convocada 

X 
 

   

 
 

   

AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES 

Edias Ferreira Figueredo – suplente convocado 

X 
 

   

 
 

   

 

 

Histórico de Votação 

 
Matéria da Votação:  
Determina o retorno dos envios das notificações dos autos de infrações e processos éticos em tramitação 
no CAU/TO 
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Valéria Ernestina de Oliveira  
 

Palmas - TO, 12 de abril de 2021 
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