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 PROCESSO - 

INTERESSADO CEF-CAU/SC 

ASSUNTO Procedimento de registro profissional de diplomado no País 
  

DELIBERAÇÃO Nº 55/2022 – CEF-CAU/SC 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CAU/SC, reunida ordinariamente, de forma 

virtual, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589/2021, e presencial, nos termos da 

Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, no uso das competências que lhe conferem os 

artigos 91 e 93 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando o procedimento de registro profissional de diplomado no País, aprovado por 

meio da Deliberação nº70/2021 da CEF-CAU/SC, que interpreta como prova de regularidade 

com a Justiça Eleitoral a certidão/declaração emitida pelos Tribunais Regionais Eleitorais ou 

pelo Tribunal Superior Eleitoral demonstrando a quitação eleitoral e a regularidade 

cadastral;  

 

Considerando o artigo 91 da Lei nº 9.504/97, que suspende o alistamento eleitoral nos 150 

(cento e cinquenta) dias anteriores ao pleito até a conclusão dos trabalhos de apuração, 

impossibilitando, assim, a regularização cadastral durante o período; 

 

Considerando o princípio da proporcionalidade dado que o CAU/SC tem recebido certidão de 

quitação eleitoral emitida informando que o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, mesmo 

estando com a inscrição cancelada; 

 

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:  
 
 
1 - Alterar a exigência documental prevista no item “5” do Anexo I da Deliberação nº70/2021 
da CEF-CAU/SC de: “5. Prova de regularidade com a Justiça Eleitoral, quando brasileiro, 
através da apresentação da certidão/declaração de quitação eleitoral emitida pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais ou pelo Tribunal Superior Eleitoral que comprove a quitação eleitoral e a 
regularidade cadastral. Cabe realçar que tanto justificativa como comprovante de votação não 
serão considerados provas de quitação eleitoral” para “5. Prova de regularidade com a Justiça 
Eleitoral, quando brasileiro, através da apresentação da certidão/declaração de quitação 
eleitoral emitida pelos Tribunais Regionais Eleitorais ou pelo Tribunal Superior Eleitoral que 
comprove a quitação eleitoral. Cabe realçar que tanto justificativa como comprovante de 
votação não serão considerados provas de quitação eleitoral.”; 
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2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 

Florianópolis, 26 de outubro de 2022 

 

 

 

 

 

 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  
 

 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 

 do CAU/SC 
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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
 

Folha de Votação 
 

Função  Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador  Gogliardo Vieira Maragno X     

Coordenadora Adjunta Larissa Moreira X     

Membro Fárida Mirany De Mira X     

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEF - CAU/SC:  10ª Reunião Ordinária de 2022. 

Data: 26/10/2022. 
 
Matéria em votação: Alteração do procedimento de registro profissional de diplomado no País 
 
Resultado da votação: Sim (03)  Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (03) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretária da Reunião: Assistente 
Administrativa - Julianna Luiz Steffens 

Condutor da Reunião: Coordenador Gogliardo 
Vieira Maragno 
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