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ASSUNTO Procedimento para Interrupção e Baixa de Registro de Pessoa Jurídica  

INTERESSADO CEDEP/CAU/TO  

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 19/2020 

 

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

e Urbanismo do Tocantins – CEDEP/CAU/TO, 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, da Resolução CAU/BR nº 

104E 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 artigo 9º, da Lei 12.378/2020: 

 
É facultada ao profissional e à pessoa jurídica, que não estiver no exercício de suas atividades, a 
interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda as 
condições regulamentadas pelo CAU/BR.  

 

Considerando o artigo 53 da Lei 12.378/2020: 

 
 A existência de dívidas pendentes não obsta o desligamento do CAU.  

 

Considerando o artigo 25 da Resolução CAU/BR nº 28/2012: 

 

Art. 25. É facultada a interrupção, por tempo indeterminado, do registro de pessoa jurídica que não 
estiver no exercício de suas atividades, desde que atenda às seguintes condições: 
   
II – não possua RRT em aberto; 
  
III – não esteja respondendo a processo no âmbito do CAU 

 

Considerando o artigo 26 da Resolução CAU/BR nº 28/2012: 

 

Art. 26. É obrigatório à pessoa jurídica registrada no CAU/UF solicitar a baixa de seu registro, caso 
ocorra uma das seguintes situações: 

  

I – dissolução da pessoa jurídica, comprovada por meio de distrato social ou outro instrumento 
oficialmente válido; 

  

II – alteração do instrumento constitutivo da pessoa jurídica excluindo de seus objetivos sociais 
aqueles relacionados à Arquitetura e Urbanismo; 

  

III – ausência de arquiteto e urbanista responsável técnico pela pessoa jurídica. 

 
Parágrafo único. Caso a pessoa jurídica tenha as expressões “Arquitetura” ou “Urbanismo”, ou 
designação similar, na razão social, no nome fantasia ou nos objetivos sociais, a baixa a que se 
refere o caput deste artigo somente poderá ser efetuada após a retirada das citadas expressões. 
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Considerando o artigo 27 da Resolução CAU/BR nº 28/2012: 

 
Art. 27. A baixa de pessoa jurídica somente será efetuada se: 
  
I – encontrar-se em regularidade junto ao conselho; 
  
II – não possuir RRT em aberto; 
  
III – não estiver respondendo a processo no âmbito do CAU 

 

Considerando o disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 9.784/1999: 

 
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. 

 

DELIBERA 

 

1 – Fixar, neste ato, o procedimento para análise de solicitação de interrupções e baixa de registro de 

pessoas jurídicas, assim estabelecido:  

 

Art. 1º. A empresa deverá enviar a solicitação, via protocolo SICCAU, com o grupo de assunto 
“CADASTRO” e o assunto “INTERRUPÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA” ou “BAIXA DE 
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA”, onde, deverá descrever os motivos da solicitação.  
 
Art. 2º. Cumpridas as condições estabelecidas nos artigos 25 a 27 da Resolução CAU/BR nº 28/2012 e 
sendo a solicitação protocolada de acordo com esta Deliberação, o setor de Divisão de Atendimento ao 
Público - DAP encaminhara o pedido, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para apreciação a Comissão de 
Ética, Disciplina e Exercício Profissional do CAU/TO;  
 
Parágrafo único: O deferimento do pedido, implicará na interrupção/suspensão, retroativa a data do 
protocolo. Ressalvada na hipótese de diligências, quando será considerada a data do cumprimento destas. 
 
Art. 3º. Não cumprido os requisitos, as solicitações receberam despachos do setor, informando as 
pendencias, bem como o prazo de 10 (dez) dias corridos para o seu saneamento;  
 
§ 1º. Sanadas as pendencias, no prazo, proceder -se à conforme o artigo 2º.  
 
§ 2º. Incube -se a Pessoa Jurídica à responsabilidade de informar ao setor o cumprimento das diligências.  
 
§ 3º. Não sanadas as pendencias ou não havendo manifestação do interessado no prazo estabelecido, a 
solicitação ser indeferida e o protocolo arquivado, facultando a pessoa jurídica a elaboração de outro 
protocolo que atenda as condições legais.  
 
Art. 4º. Do indeferimento do pedido pelo setor administrativo, caberá recurso a Comissão de Ética, 
Disciplina e Exercício Profissional do CAU/TO;  
 
Art. 5º. A pessoa Jurídica, fica ciente que durante o período de interrupção ou e baixa do registro, não 
poderá atuar no âmbito da arquitetura e urbanismo, sujeitando se á atuação por infração à legislação 
reguladora da profissão.   
 
 Esta Deliberação, entrará em vigor na data de aprovação.   
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Palmas - TO, 18 de maio de 2020 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 
 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 19/2020  

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Luís Hildebrando Ferreira Paz X    
Fernanda Brito de Abreu - suplente convocada X    

Valéria Ernestina de Oliveira - suplente convocada X    

 

 

Histórico de Votação 

 

Matéria da Votação:  

Procedimento para Interrupção e Baixa de Registro de Pessoa Jurídica.  

 

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 

 

 

 

 

 
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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