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ORIGEM Protocolo SICCAU nº 1424981/2021 

ASSUNTO Anuidades devidas. Erro do SICCAU  

DELIBERAÇÃO CPAFI/CAU-TO Nº 02/2022 

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

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, no uso das competências que lhe conferem os artigos 96 e 97 do 

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 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução 

CAU/BR nº 30/2012 e artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por 

videoconferência, no dia 21 de janeiro de 2022, 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 

 

Considerando a Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 40/2021 que solicita posicionamento desta Comissão 

acerca do questionamento da gerencia técnica e de fiscalização nos seguintes termos:  

 
Trata-se de empresa com RRT de cargo e função até o ano de 2017, tendo emitido RRTs 
entre os anos de 2014 e 2017, no entanto o Sistema só cobrou o exercício de 2012.A 
empresa encontra-se em recuperação judicial conforme consulta do CNPJ. 

 
Considerando que empresa realizou espontaneamente seu registro neste conselho em 23/02/2012 

conforme protocolo SICCAU nº 2217/2012;  

 

 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 a empresa, conforme registra a gerencia técnica e de fiscalização, emitiu RRT’s entre 

os anos de 2014 e 2017.  

 

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 Federal: 

 
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 compete a esta Comissão debater apenas os aspectos financeiros;  

 
DELIBERA por: 

 
 

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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1 - ENTENDER, ser devido o pagamento de anuidades dos demais exercícios pela empresa de registro 
PJ169722;  
 
2- DETERMINAR o encaminhamento desta Deliberação a Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional 
- CEDEP, deste Conselho.  
 
 

Palmas/TO, 21 de janeiro de 2022.  
 
 
 
 
 

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

 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação Plenária nº 02/2022 

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

FLÁVIO DALLA COSTA  
Alisson Miguel de Souza Abadia – suplente 
convocado 

X    

    

THAMISE BEZERRA SILVA 
Luciana Coelho Jardim - suplente convocado 

     X 

    

VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVEIRA X    

Lana Edla Costa Barbosa- Suplente convocada      

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Anuidades Devidas. Erro do SICCAU. Protocolo SICCAU nº 1424981/2021   
 
Resultado da votação: Sim (2) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (1 )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

A Conselheira Thamise Bezerra Silva, justificou sua ausência.  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Flávio Dalla Costa 

 
Palmas - TO, 21 de janeiro de 2022 

 

 
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) 


