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PROTOCOLO 1140962/2020 

INTERESSADO H do P e S.  

ASSUNTO Revisão de Anuidades 

DELIBERAÇÃO Nº 13/2020 - CPAFI/CAU/TO 

 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CPAFi do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Tocantins, no uso das competências que lhe confere  o Regimento Interno do CAU/TO, aprovado 

pela Deliberação CAU/TO nº 23 e homologado pela Deliberação CAU/BR nº DPOBR 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 09 de novembro 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 após análise do assunto em epígrafe e 

 

Considerado que nos termos do artigo 1º da Resolução nº 142 do CAU/BR, “o arquiteto e urbanista ou o 

responsável legal pela pessoa jurídica poderá, por meio de protocolo junto ao CAU/UF, requerer a revisão da cobrança 

de anuidades”, devendo expor os motivos pelos quais solicita a revisão, conforme exigência do parágrafo único do 

referido artigo.  

 

Considerando que o pedido, deve ser encaminhado à comissão de finanças ou equivalente do CAU/UF, que 

decidirá o pleito em conformidade com o Regimento Geral do CAU, conforme prevê o artigo 2º da Resolução nº 142 

do CAU/BR.  

 

Considerando que nos termos do artigo 5º da Lei n.º 12.514/2011, “o fato gerador das anuidades é a existência 

de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício”.  

 

Considerando que as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional constituem tributo da 

espécie contribuições do interesse das categorias profissionais, na forma do art. 149 da Constituição: 

 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, 
I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o 
dispositivo. 

 

Considerando que o artigo 42 e o § 1º, da Lei 12.378/2020, prevê que: 

 

Art. 42.  Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritas no CAU pagarão anuidade no valor de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).  
 
§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, nos termos de ato do CAU/BR.  
 

Considerando que a exposição de motivos do requerente não encontra amparo legal;  

 

Considerando, as razões do relatório e voto, do conselheiro Lucio Milhomem Cavalcante Pinto, relator do 

pleito.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1029710/lei-12514-11
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10670874/artigo-149-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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DELIBEROU Por:  

 
1- Indeferir o pedido de Revisão das Anuidades, formuladas, pela arquiteto e urbanista H do P e S, por meio do 

protocolo SICCAU nº 1140962/2020;  

 

2- Determinar a intimação do profissional, esclarecendo que, caso queira, poderá interpor recurso ao Plenário 

do CAU/TO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.  

 
Palmas/TO, 09 de novembro de 2020 

 
 
 
 
 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1  
Presidente do CAU/TO 

 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação Plenária nº 13/2020  

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Aus.  

   -  

Andherson Prado Campos - Coordenador X    

Lucio Milhomem Cavalcante Pinto - Coordenador Adjunto X    

Flávio Dalla Costa - membro X    

 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Revisão de Isenção de Anuidades. Protocolo SICCAU nº 1140962/2020 

 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  

 
Ocorrências:  

Sem ocorrência  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Andherson Prado Campos 

 
Palmas - TO, 09 de novembro de 2020.      

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos 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) 


