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PROCESSO Protocolo nº 39691/2013 

INTERESSADO Profissional Arquiteta e Urbanista 

ASSUNTO Pedido de revisão de deliberação de interrupção de registro profissional  
  

DELIBERAÇÃO Nº 35/2022 – CEP-CAU/SC 
 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida 
extraordinariamente de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 
589/2021, 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 Deliberação nº 88/ 2021 da CEP-CAU/SC que deliberou por acompanhar voto 
fundamentado da relatora no sentido de indeferir a solicitação de reabertura e revisão do 
protocolo nº 39691/2013, de interrupção de registro profissional, nos termos da Deliberação 
nº59-A/2020 – CEP-CAU/SC; 
 
Considerando o pedido de reconsideração apresentado pela requerente em 28 de abril de 
2022; 
 
Considerando a audiência realizada em reunião extraordinária virtual, no dia 07 de junho de 
2022, em que a requerente teve oportunidade de relatar oralmente a situação aos membros 
da CEP-CAU/SC presentes; 
 
Considerando que, por existir processo de execução fiscal em face da requerente, a 
assessora jurídica do CAU/SC participou da discussão do assunto, tendo alertado que, a 
princípio, a jurisprudência predominante é no sentido de que os conselhos não poderiam 
impor limitações a interrupção ou cancelamento do registro profissional; e 
 
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 - Solicitar à assessoria jurídica do CAU/SC manifestação jurídica com relação a 
jurisprudência citada, à luz das normas administrativas sobre o assunto e das particularidades 
do caso concreto; 
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 07 de junho de 2022. 
 

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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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2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

VIRTUAL 
 

Folha de Votação  
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Eliane De Queiroz Gomes Castro X    

Coordenador adjunto Henrique Rafael de Lima    X 

Membro José Alberto Gebara X    

Membro Rosana da Silveira X    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 2ª Reunião extraordinária de 2022 

Data: 07/06/2022 
 
Matéria em votação: Pedido de revisão de deliberação de interrupção de registro profissional 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (01) Total (04) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretário da Reunião: Fernando Augusto 
Yudyro Hayashi - assessor 

Condutor da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro - Coordenadora 
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