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PROTOCOLO 1140962/2020 

INTERESSADO Arq. e Urb. H d P.S 

ASSUNTO Interrupção de Registro Suspenso por falta de pagamento    

DELIBERAÇÃO CEDEP nº 38 /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 a previsão do § 3º, do artigo 19 da Lei 12.378/2020, segundo o qual:  

 
Art. 19 
 
§ 3º No caso em que o profissional ou sociedade de arquitetos e urbanistas deixar de pagar a 
anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, quando 
devidamente notificado, será aplicada suspensão até a regularização da dívida.  

 

Considerando que após o devido processo legal, o profissional, teve o seu registro suspenso em 

10/12/2019, conforme protocolo SICCAU nº 890385/2019.  

 
Considerando as disposições da RESOLUÇÃO CAU/BR n° 142, de 23 de junho de 2017, que dispõe 

sobre o requerimento de revisão da cobrança de anuidades, sobre o processo administrativo de cobrança 

precedente à suspensão do registro em razão de inadimplência, e dá outras providências, segundo o qual:  

 
Art. 12. A suspensão do registro por falta de pagamento de anuidades só cessará com a 
quitação integral da dívida e posterior solicitação de reativação de registro pelo arquiteto e 
urbanista ou pelo representante legal da pessoa jurídica. 
 
Art. 11. A suspensão do registro do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica, nos termos desta 
Resolução, constitui impedimento ao exercício da profissão. 
  
§ 1° A suspensão do registro do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica implica na 
cessação das obrigações do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica para com o CAU. 

 

DELIBERA: 
 

1. Por indeferir o pedido de interrupção do registro, formulado por meio do Protocolo nº 1140962/2020;  

 

2. Comunicar o interessado, deste julgamento, advertindo que, caso queira, poderá interpor recurso 

ao Plenário do CAU/TO, no prazo de 15 (quinze) dias;   

 

3. Fixar esta Deliberação, como ato de indeferimento de eventuais pedidos na mesma condição. 
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4. Encaminhar o protocolo para apreciação da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças 

do CPAFI/CAU/TO, tendo em vista o pedido de cancelamento das cobranças de anuidades a partir 

do ano de 2018;  

 
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 38/2020  

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:  

Protocolo nº 1140962/2020. Indeferimento de interrupção de registro, quando suspenso por falta 
de pagamento e das outras providências.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: O conselheiro Luis Hildebrando, declarou -se impedido de votar.  

 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Luís Hildebrando Ferreira Paz 

 
Palmas - TO, 10 de agosto 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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