
 

 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEDEP. 
 

 

Endereço: 103 Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 4 e 5, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-018 Palmas/TO - Telefone: (63) 3026-1800 / 3026-1900 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

 

ORIGEM CEDEP/CAU/TO  

INTERESSADA   

ASSUNTO Efeitos da Deliberação CEP-CAU-BR nº 10-2016  

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 26/2021 

 

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 09 de agosto 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 que nos termos do inciso XII do artigo 18 da Lei 12.378/2010, constituem infração 

disciplinar, não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório.  

 

 Considerando que adverte o artigo 50, também da Lei 12.378/2010 que a falta do RRT sujeitará o 

profissional ou a empresa responsável à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT 

não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução 

dos recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento, sem 

prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até 

a regularização da situação. 

  

 Considerando que a Resolução nº 143 do CAU/BR, apenas fixou o tipo de sanção para o caso da 

infração do artigo 18 Inciso XII. E o Código de Ética, nada disse sobre o tema.  

 

 Considerando que em matéria de defesa em processo ético, aberto por suposta violação ao inciso 

XII do artigo 18 da Lei 112.378/2010, o profissional denunciado apresentou, a Deliberação CEP/CAU/BR nº 

10/2016, trazendo o seguinte teor:  

 

 

 

 Considerando, portanto, que a referida Deliberação disciplinou caso omisso.  

 

 Considerando, no entanto, que os disciplinamentos dos casos omissos devem ser feitos por meio de 

Resolução, conforme determina o inciso II do artigo 2º da Resolução CAU/BR nº 30/2012, sendo o 

instrumento, privativo do Plenário do CAU/BR, conforme prevê o inciso III do artigo 3º da referida Resolução. 

Vejamos:  
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RESOLUÇÃO N° 30, DE 6 DE JULHO DE 2012 
 
Dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e pelos 
CAU/UF, disciplina sua aplicação e dá outras providências. 
 
Art. 2º  
 
II – Resolução – ato administrativo, de caráter normativo, destinado a explicitar a 
legislação reguladora da profissão de Arquitetura e Urbanismo para sua correta 
aplicação e o disciplinamento dos casos omissos; 
 
Art. 3° Quanto aos atos administrativos previstos no art. 2° ficam estabelecidas as 
seguintes disposições: 
 
III – as resoluções são atos privativos do Plenário do CAU/BR; 
 

 Considerando que a Resolução CAU/BR nº 30/2012, define as deliberações de comissão como atos 
privativos das comissões permanentes e especiais do CAU/BR e dos CAU/UF que expressam a posição da 
respectiva comissão acerca da matéria decidida (Art. 3 – V)  
 

Considerando que assim, no entendimento desta Comissão, a Deliberação CEP/CAU/BR nº 10/2016, 
extrapolou o limite de sua competência,  
 

DELIBERA, por: 

 

1 – Consultar ao Plenário do CAU/BR, os efeitos da Deliberação CEP/CAU/BR nº 10/2016; 

 

2- Encaminhar esta deliberação para apreciação do plenário do CAU/TO, nos termos do que prevê o § 6º do 

artigo 91 do Regimento Interno do CAU/TO. 

 

 

Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação.  

Palmas – TO, 09 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente 
 
 
 
 
 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos 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 26/2021  
 

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:  

Efeitos da Deliberação CEP-CAU-BR nº 10-2016  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 

Funcionou, como Coordenador da Comissão: Fernanda Brito De Abreu 
 

Palmas - TO, 09 de agosto de 2021 
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