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ORIGEM   CEDEP/CAU/TO      

ASSUNTO Autoriza comunicação dos atos processuais por meio de aplicativo de mensagens 

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 30/2022 

 
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, presencialmente, no dia 10 de junho de 

2022, na sede do CAU/TO, em Palmas -TO, após análise do assunto em epígrafe, e  

 

Considerando a Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências; 

 

Considerando as disposições dos artigos 42 e 43 da Resolução CAU/BR nº 22/2012, que dispõe sobre 

a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, 

instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras 

providências, segundo o qual:  

 

Art. 42. A notificação e o auto de infração deverão ser entregues por correspondência remetida 
por via postal, com Aviso de Recebimento (AR), ou por outro meio legalmente admitido que 
assegure a ciência da pessoa física ou jurídica autuada. 
  
§ 1° Em todos os casos, o comprovante de entrega deverá ser juntado ao processo. 
  
§ 2° Caso a pessoa física ou jurídica autuada recuse ou obstrua o recebimento da notificação 
ou do auto de infração, o fato deverá ser registrado no processo. 
  
Art. 43. Em qualquer fase do processo, não sendo encontrada a pessoa física ou jurídica 
responsável pela atividade fiscalizada ou seu representante, ou ainda, em caso de recusa do 
recebimento da notificação ou do auto de infração, o extrato destes atos processuais será 
divulgado em publicação do CAU/UF em um dos seguintes meios: 
  
I – Diário Oficial do Estado; 
  
II – jornal de circulação na jurisdição. 
  
Parágrafo único. A lavratura de termo circunstanciado da recusa, pelo agente da fiscalização 
com a assinatura de duas testemunhas presentes ao ato, dispensará a divulgação de que trata 
este artigo. 
  

Considerando a disposição do artigo 99 da Resolução CAU/BR nº 143/2017 que “dispõe sobre as 

normas para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para 

aplicação e execução das sanções de mesma natureza, para o pedido de revisão e para a reabilitação 

profissional, e dá outras providências, segundo o qual: 
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Art. 99. A intimação poderá ser efetuada por via postal com aviso de recebimento, por 

telegrama, por ciência pessoal no processo, por ciência escrita em audiência, por intermédio de 

agente do CAU/UF investido de fé pública, por meio de ciência eletrônica no Sistema de 

Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), por meio de 

correio eletrônico ou de outro meio que assegure a certeza da ciência das partes ou de terceiros. 

 

Dispõe sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos 

de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para aplicação e execução das sanções de 

mesma natureza, para o pedido de revisão e para a reabilitação profissional, e dá outras 

providências. 

 

Considerando as novas tecnologias em meios de comunicação via internet, cada vez mais acessíveis à 

população, associadas à necessidade de modernização dos serviços público e sua adequação à novel realidade;  

 

Considerando que o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

determina que a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação, no âmbito judicial e administrativo; 

 

DELIBERA por: 

 
1 – AUTORIZAR a utilização de aplicativos de mensagens para fins de envio da notificação e o auto de infração, 

desde que, seja possível confirmar o destinatário e assegurar a confirmação.  

 

2 - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação, retroagindo seus efeitos a 04 de novembro de 

2021. 

 

Palmas – TO, 10 de junho de 2022 

 

 

Arq. e Urb. AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES 
Coordenador em exercício 

 

 

 
 

Arq. e Urb. MARCIELI CORADIN 
Membro suplente convocada 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 30/2022  

 

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:  
Autoriza comunicação dos atos processuais por meio de aplicativo de mensagens 
 
Resultado da votação: Sim (2) Não ( -  )   Abstenções ( - )  Ausências (1 )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Auri Everton De Abrahão Feres 

 
Palmas - TO, 10 de junho de 2022 
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