
 

 

PROCESSO Denúncia nº 302820 

INTERESSADO CEP/SC 

ASSUNTO Retificação do Edital TP 02/2020 IPHAN 

  

DELIBERAÇÃO Nº 125/2020 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida 
extraordinariamente no dia 08 de dezembro 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 denúncia nº 302820 protocolada dia 27/11/2020, com a seguinte descrição: 
“O IPHAN-SC tornou publico o edital de tomada de preços 02/2020 que trata-se de obra de 
RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES EM SÃO FRANCISCO DO SUL, mas 
na habilitação técnica eles solicitam arquiteto ou engenheiro com experiência em restauro, 
sendo que essa atribuição é somente do arquiteto, o profissional engenheiro não possui 
atribuição para realizar obras de restauro. Por isso solicito a esse órgão que solicite ao IPHAN 
a alteração do item "Qualificação Técnica". Juntamente com a denúncia foi anexado o Edital 
de tomada de preços correspondente. 
 
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 que recentemente o CREA/PR teve um pedido de liminar contra o CAU deferido 
no TRF4 com o seguinte conteúdo: “Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência, para 
determinar que o réu seja compelido a cumprir o disposto na Lei nº. 12.378/2010 (art. 3º, §5º) 
e se abstenha de notificar e/ou autuar Engenheiros e interferir no exercício das profissões 
reguladas pela Lei nº. 5.194/66 nos casos em que, embora haja regramento legal ou infralegal, 
ainda não há Resolução conjunta editada entre o Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, devendo prevalecer a norma 
do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação, sem exclusividade.” 
 
Considerando o Parecer Jurídico n° 032/2020 – Assessoria Jurídica CAU/SC referente a 
possibilidade de utilização da Resolução CONFEA no 1.010, de 22 de agosto de 2005, como 
fundamento para considerar as ações em defesa do patrimônio histórico como atividades 
privativas de arquitetos e urbanistas. 
 
DELIBERA: 
 
1 – Por encaminhar o Ofício de cunho orientativo à Superintendência do IPHAN acerca do 
Edital TP 02/2020 IPHAN, conforme anexo;  
 
2 – Por determinar que, em caso da via administrativa não restar frutífera, não ensejará 
encaminhamento para ação judicial; 
 
3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 
 
 
 



 

 

* 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 
 

 
 

 
 

5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Everson Martins (Coordenador) X    

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden    X 

Juliana Cordula Dreher De Andrade X    

Felipe Braibante Kaspary X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 5ª Reunião Extraordinária de 2020. 

Data: 08/12/2020 

Matéria em votação: Retificação do Edital TP 02/2020 IPHAN  

Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (0) Ausências (01) Total (04) 

Ocorrências: Não houve. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


