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ORIGEM   CEDEP/CAU/TO      

ASSUNTO Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 57/2022 

 

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 05 de agosto de 2022, 

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

 

 Considerando que “os CAUs têm como função 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”, conforme dispõe o 

artigo 24, § 1º, da Lei nº 12.378/2010; 

 

 Considerando que o artigo 34, IX, da Lei nº 12.378/2010 definiu que compete aos CAUs, dentre outras 

atribuições “julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento Geral 

do CAU/BR”.  

 

Considerando a Resolução CAU/BR nº 143 de 23 de junho de 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”. 

 

Considerando que o artigo 5º, inciso IV e § 6º, da Lei nº 7.347/1985, concedeu às autarquias a legitimidade 

para propor ação civil pública e a possibilidade para tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais. Vejamos: 
 

Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  
 
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;  
 
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial.    

 

Considerando que na proposta de alteração da Resolução CAU/BR nº 143/2017, aprovada pela 

Deliberação nº 041/2020-CED-CAU/BR, consta a previsão dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC); 

 

DELIBERA por: 

 
1 – AUTORIZAR a Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional – CEDEP do CAU/TO, a firmar termos 

de Ajustamento de Conduta (TAC), preliminarmente ou no curso da instrução de processos ético-disciplinares 

instaurados de ofício, com o objetivo de prevenir a ocorrência de infrações ético-disciplinar futuras, respeitadas as 

seguintes disposições:  
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1.1. Caso os fatos apurados em procedimento ou processo ético-disciplinar instaurado de ofício versem sobre 

matéria de interesse coletivo, suscetível de acordo para adequar condutas às normas ético-disciplinares da 

Arquitetura e Urbanismo e prevenir infrações futuras de mesma natureza, o relator poderá propor, antes da 

decisão de admissibilidade ou no curso da instrução, a designação de audiência para celebração de termo de 

ajustamento de conduta (TAC) 

 

1.2. O TAC deve conter as seguintes cláusulas:  
 

I - a descrição das obrigações assumidas, além da obrigação de seguir as normas ético-disciplinares 
estabelecidas no art. 18 da Lei nº 12.378, de 2010, e no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR;  
 
II - o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações;  
 
III - a forma de demonstração do cumprimento das obrigações assumidas;  
 
IV - as consequências do descumprimento das obrigações assumidas, na forma do 1.5; 
 
V - a declaração expressa de renúncia ao direito de recurso.  

 
1.3.  O TAC deverá ser homologado pela Comissão, devendo ser encaminhado para assinatura em conjunto 
com o presidente do respectivo Conselho ou com pessoa por ele delegada.   
 
1.4. Até que as obrigações de fazer assumidas por meio do TAC sejam efetivamente cumpridas, o prazo 
prescricional da pretensão punitiva permanecerá suspenso.   
 
1.5. O processo ético-disciplinar que tenha sido objeto de TAC poderá ser desarquivado em razão de 
descumprimento das obrigações estabelecidas, hipótese em que o trâmite processual será restabelecido do 
ponto imediatamente anterior ao dos atos de celebração do TAC, voltando a correr o prazo prescricional da 
pretensão punitiva pelo restante.   
 
1.6. A apuração de condutas que tenham causado lesão à integridade física das pessoas não pode ser 
suspensa ou encerrada por meio de celebração de TAC.  
 
1.7. Não será admitida a celebração de novo TAC com o mesmo profissional, independentemente da matéria 
sobre qual verse, no período de 5 (cinco) anos que se seguirem à celebração de TAC anterior.  
 

 

2- Encaminhar essa Deliberação para homologação do Plenário do CAU/TO.  

 

Palmas – TO, 05 de agosto de 2022 

 

Arq. e Urb. FERNANDA BRITO DE ABREU                      

Coordenadora Adjunto 

 

 

Arq. e Urb. AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES                     Arq. e Urb. LANA EDLA COSTA BARBOSA 
                             Membro                                                                                        Suplente  
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 57/2022  

 

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:  
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC  
 
Resultado da votação: Sim ( 3 ) Não ( -  )   Abstenções ( - )  Ausências ( )  Total ( 3  )  
 
Ocorrências:  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Fernanda Brito de Abreu. 

 

Palmas - TO, 05 de agosto de 2022 
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