
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEP 

ASSUNTO Atribuição de Restauro em Patrimônio Histórico 

  

DELIBERAÇÃO Nº 58/2020 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente no 
dia 26 de maio de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos 
termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 
107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 
do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça em ação proposta pelo 
CAU/PR, que reconheceu tratar-se a execução de obras de restauro de atribuição privativa 
dos arquitetos e urbanistas.  
 
Considerando a Deliberação da CEP/SC nº 135/2019, que em análise de demanda 
protocolada através do atendimento referente ao posicionamento do CAU/SC sobre a 
atribuição de restauro de patrimônio histórico, encaminhou a plenária, de forma a ampliar a 
discussão referente a possível ação judicial do CAU/SC em defesa de atribuição privativa de 
patrimônio histórico em face do Edital 190/2019 da Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Sul; bem como indicou a ASJUR a solicitação de acesso a ação protocolada pelo CAU/PR, 
que obteve jurisprudência no assunto; 
 
Considerando a Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 98, realizada no dia 06 de dezembro de 
2019; na qual consta que fora aprovado por maioria que não haveria entendimento suficiente 
até o momento sobre a questão; indicando um estudo por parte da CEP e que o mesmo 
pudesse ser encaminhado à Câmara Temática de Patrimônio; 
 
Considerando que os questionamentos decorrentes da possível defesa de atribuição privativa 
em restauro de patrimônio histórico são recorrentes; 
 
Considerando que, conforme entendimento jurídico, com base em ações judiciais 
protocoladas, o CAU/SC não pode restringir as atribuições de outros profissionais com base 
na RES. 51 do CAU/BR; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC;  
 
DELIBERA POR:  
 

1- Reiterar a indicação de acesso a ação protocolada pelo CAU/PR pelo corpo jurídico, 
bem como solicitar um parecer jurídico quanto a possibilidade de utilizar a Res. 1010 
do CONFEA como base para ações em defesa do patrimônio histórico ser privativo de 
arquitetos e urbanistas;  

 
2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 
Com 05 (cinco) votos favoráveis dos conselheiros Everson Martins, Juliana Cordula Dreher 
De Andrade, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Felipe Braibante Kaspary; 0 (zero) votos 
contrários; 0 (zero) abstenções e 1 (uma) ausência do conselheiro Daniel Rodrigues Da 
Silva.  
 



 

 

 
Florianópolis, 26 de maio de 2020. 

 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Everson Martins (Coordenador) X    

Felipe Braibante Kaspary X    

Juliana Cordula Dreher De Andrade X    

Daniel Rodrigues Da Silva    X 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 5ª Reunião Ordinária de 2020. 

Data: 26/05/2020 

Matéria em votação: Atribuição de Restauro em Patrimônio Histórico 

Resultado da votação: Sim (04) Não (00) Abstenções (0) Ausências (01) Total (05) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Estefânia Oliveira Presidente da Reunião: Everson Martins 

 
 
 
 
 
 

 


