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PROTOCOLO 1091217/2020 

INTERESSADO Gerencia Técnica e de Fiscalização  

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 17/2020 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Tocantins, no exercício das competências que lhe confere o artigo 94 do 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 12º, § 1º, da Resolução CAU/BR nº 104 e o artigo 2º, 

inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30,  reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 18 

de maio de 2020, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020,  após análise do assunto em epígrafe, e  

 

Considerando o inciso II do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/TO, dispor ser de competência 

comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/TO, “apreciar e deliberar sobre questionamentos 

referentes às resoluções e outros atos normativos do CAU/BR, vigentes, no âmbito de sua competência”; 

 

Considerando que a Instrução Normativa RFB nº 1863, de 27 de dezembro de 2018, é a que trata 

do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

Considerando que nos termos do artigo 41, da Referida Instrução, pode ser declarada inapta a 

inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que:  

 

I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando 
obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das 
declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do art. 29; 
 

II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou 
 
Art. 43. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do caput do art. 41, é 
assim considerada quando: 
 
I - não confirmar o recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas pela RFB, 
comprovado pela devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos Correios; 
 
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, situação comprovada mediante 
Termo de Diligência; ou 
 
III - houver denúncia de terceiros interessados ou comunicação de qualquer órgão público, 
informando a não localização no endereço constante do cadastro, após diligência 
realizada pela RFB. 

 

Considerando que para regularização, na hipótese do inciso I acima apontado, basta a pessoa 

jurídica apresentar, por meio da Internet, das declarações e demonstrativos exigidos ou comprovação de 

sua anterior apresentação na unidade da RFB que a jurisdiciona (§ 1º. Art. 43). E, na hipótese do inciso II, 

alterar o seu endereço no CNPJ, na forma prevista nos arts. 14 a 16, ou restabelecimento de sua inscrição, 

conforme prevê o inciso I do § 1º do art. 34, caso o seu endereço continue o mesmo constante do CNPJ. 
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Considerando que, nos termos da Resolução CAU/BR nº 28, de 06 de julho de 2012, fica 

obrigatório o registro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF): 
 

I – as pessoas jurídicas que tenham por objetivo social o exercício de atividades profissionais privativas 
de arquitetos e urbanistas; 
  
II – as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades privativas de 
arquitetos e urbanistas cumulativamente com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
  
III – as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades de arquitetos e 
urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais, cujo responsável técnico seja arquiteto e 
urbanista. 

 

Considerando que o artigo 5º, da Resolução CAU/BR nº 28, de 06 de julho de 2012, exige dentre 

outros documentos, apenas o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), sem, contudo, mencionar a situação cadastral.  

 

Considerando, no entanto, que para o ato normativo da RFB, pode ser baixada de ofício a inscrição 

no CNPJ da entidade, declarada inapta que não tiver regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios 

subsequentes (Art. 29, III). 

 

RESOLVE: 

 

1 - Por formular consulta a CEP-CAU/BR, no sentido de esclarecer: 
 

1.1. Se deve ser exigido ou não, o registro da Pessoa Jurídica, quando seu CNPJ estiver inapto 
junto a Receita Federal;  
 

1.2. Caso a empresa possuía registro no Conselho, no entanto, encontra -se com CNPJ inapto 
junto à Receita Federal, se deve ou não ser suspendido de ofício o registro, até a regularizarão 
junto ao Órgão da Receita.  

 
2- Por encaminhar a presente Deliberação à Presidência do CAU/TO para, nos termos do art. 116, do 

Regimento Interno do CAU/TO, submetê-la ao Plenário deste Conselho.  

 

Palmas - TO, 18 de maio de 2020.  

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 
 
 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, na forma do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação 
Plenária ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020). 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexa à Deliberação CEDEP nº 17/2020  

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Luís Hildebrando Ferreira Paz   X    

Fernanda Brito de Abreu  X    

Valéria Ernestina de Oliveira - suplente convocada X    

 

 

 

Histórico de Votação 

 

Matéria da Votação:  
Consulta CEP-CAU-BR. CNPJ inapto.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: sem  

 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Luís Hildebrando Ferreira Paz 

 
Palmas - TO, 18 de maio de 2020 
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