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PROTOCOLO  

ORIGEM  CEDEP/CAU/TO 

ASSUNTO Registro de MEI   

DELIBERAÇÃO CEDEP nº 36 /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 10 

de agosto 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 as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e das outras providências.  
 
 Considerando que nos termos do art. 966, § único, do Código Civil, atividades intelectuais não 
possam ser consideradas como empresárias.  
 

Art. 966. 
 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 
profissão constituir elemento de empresa. 

 

Considerando as informações disponíveis em: https://aberturasimples.com.br/arquiteto-pode-ser-

mei/:  
 

Arquiteto pode ser MEI? 
 
Bem, o MEI seria uma ótima opção para os arquitetos que desejam se formalizar. Porém, infelizmente, 
arquitetos não podem se tornar microempreendedores individuais. 
 
O serviço de arquitetura não consta mais na relação de atividades permitidas pelo MEI, disponível 
no Portal do Empreendedor. É possível conferir a lista de atividades liberadas clicando aqui. 
 
Ainda assim, isso não é nenhum motivo para abandonar a ideia de exercer as atividades de arquitetura 
e abrir empresa. 
 
Por que arquiteto não pode ser MEI? 
 
Apesar de o MEI ser uma das opções mais simplificadas para quem deseja abrir empresa, algumas 
profissões não podem optar por esse segmento, como no caso de arquitetos. 
 
As ocupações que exigem alto potencial intelectual, profissões que dependem de regularização 
legal e formação não são permitidas ao MEI. 
 
Ou seja, os arquitetos possuem atividade regulamentada pelo CAU/BR (Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil), sendo uma atividade incompatível com o conceito de empresário que se 
aplica ao MEI. 
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O objetivo do MEI era justamente formalizar profissões não atendidas por legislação específica, 
sendo prejudicadas em relação aos benefícios trabalhistas. 
 
Logo, a profissão de arquiteto, que já possui ampla cobertura do seu conselho, não pode ser 
enquadrada. 

 

Considerando que, nos ternos do artigo 7º, da Lei 12.378/2020, só exerce ilegalmente a profissão 

de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 

privados, privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não realizando atos 

privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura 

e urbanismo sem registro no CAU;  

 

Considerando a Deliberação da CEP/CAU/BR nº 18/2020 

 

 

DELIBERA: 

 

1. Por indeferir os pedidos de registros de Microempreendedor Individual.  

 

Esta Deliberação, entra em vigor na data de sua aprovação  

 

Palmas - TO, 10 de agosto de 2020.  

 

 

 

 
 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 
 

 

 
FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexa à Deliberação CEDEP nº 36/2020  

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    

 

 
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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