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DELIBERAÇÃO Nº 020/2019 – CPFI 

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS - CAU/TO no 

exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 97, X, do Regimento Interno do CAU/TO, 

homologado pela Deliberação CAU/BR nº 0093-05/2019, reunido ordinariamente em Palmas - TO, no dia 07 de 

outubro de 2019, após análise do assunto em epígrafe e 

 

CONSIDERANDO, que o artigo 2º, da Resolução CAU/BR nº 142, de 23 de junho de 2017, menciona 

a suspensão do registro do arquiteto e urbanista com atuação na Arquitetura e Urbanismo, em razão da falta 

de pagamento de anuidades ou multas aplicadas por infrações éticas: 

 
Art. 3°. A suspensão do registro do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica com atuação na 
Arquitetura e Urbanismo, em razão da falta de pagamento de anuidades ou multas aplicadas por 
infração às disposições do exercício profissional ou da ética e disciplina, será precedida de processo 

administrativo. 
 

 CONSIDERANDO que, nos termos do §2º, do artigo 4º, da Resolução CAU/BR nº 167, de 16 de 

agosto de 2018, “o profissional com registro interrompido estará impedido de exercer atividades de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil e de usar o título de arquiteto (a) e urbanista para fins de exercício 

profissional”. 

 

 CONSIDERANDO, ainda, que nos termos do parágrafo único, do artigo 5º, da Resolução nº 167 

anteriormente mencionada, “a interrupção do registro não extingue as dívidas do arquiteto e urbanista com o 

CAU, as quais serão cobradas pelo CAU/UF competente pelas vias administrativas e/ou judiciais, 

conforme normativos específicos do CAU/BR acerca de anuidades e cobrança de valores”.  

 

 CONSIDERANDO, que o artigo 3º, inciso I, da Resolução CAU/BR nº 121, de 19 de agosto de 2016, 

impõem que serão deferidos, independentemente da existência de débitos, a interrupção de registro previsto 

no art. 9º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010;  

 

 CONSIDERANDO que o artigo 9º da lei citada lei, manifesta que “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 disposto no art. 116 do Regimento Interno do CAU/TO, o qual determina que todas as 

deliberações exaradas pelas comissões serão encaminhadas à Presidência para conhecimento, providências, 

apreciação aprovação ou homologação pelo Plenário, conforme o caso; 

 

 

 

PROTOCOLO  

INTERESSADA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-CPAFI/CAU/TO 

ASSUNTO Consulta - INTERRUPÇÃO DE REGISTRO 

http://www.cauto.org.br/
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DELIBEROU: 
 

1. Por solicitar à Presidência do CAU/TO que encaminhe ofício destinado à CPAFi-CAU/BR, com o 

objetivo de esclarecer se deve ser suspenso em razão da falta de pagamento de anuidades ou multas 

aplicadas por infração às disposições do exercício profissional ou da ética e disciplina, os registros 

das pessoas físicas e jurídicas, já interrompidos por solicitação;  

 

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 para conhecimento. 

 

 

 

Palmas - TO, 07 de outubro de 2019.  

 

 

Arq. e Urb. FLÁVIO DALLA COSTA 

Coordenador 

 

 

 

Arq. e Urb. AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES 

Coordenador Adjunto 

 

 

 

Arq. e Urb. LUCIO MILHOMEM CAVALCANTE PINTO 

Membro  
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