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ORIGEM   Gerência Técnica e de Fiscalização      

ASSUNTO Chamamento empresas com registros no CAU/TO.  

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 16/2022 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Tocantins – CEDEP/CAU/TO, no exercício das competências que lhe confere o 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 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30/2012 e do artigo 

12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 14 de março 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  

 

Considerando a solicitação da gerência técnica e de fiscalização deste Conselho sobre a dificuldade em 

localizar as empresas registradas no CAU/TO sem responsáveis técnicos;  

 

Considerando a Resolução CAU/BR nº 22, de 4 de maio de 2012, que “Dispõe sobre a fiscalização do 

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de 

processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências”. 

 
Considerando que nos termos da Resolução CAU/BR nº 28, de 6 de julho de 2012, que “Dispõe sobre o 

registro e sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências”, são exigidos para registro da 

pessoa jurídica junto ao CAU/TO, os seguintes documentos: 

 

Art. 5° O registro inicial de pessoa jurídica deverá ser requerido por meio do preenchimento de formulário 
próprio, disponível no SICCAU, ao qual deve ser anexada a seguinte documentação: 

  

a) ato constitutivo, devidamente registrado no órgão competente, incluindo as alterações, ou se for o caso, 
a consolidação e as alterações posteriores; 

  

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

  

c) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Cargo ou Função do arquiteto e urbanista indicado como 
responsável técnico. 

  

Parágrafo único. Para a validação do RRT de Cargo ou Função será necessária a comprovação de vínculo 
entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de contrato social, carteira de trabalho e previdência 
social (CTPS), portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviços. 

  

Art. 6° As pessoas jurídicas que solicitarem registro nos CAU/UF ficam obrigadas, no ato da solicitação, a 
comprovar o pagamento, aos empregados e contratados, de salário mínimo profissional aos arquitetos e 
urbanistas, por meio de demonstrativo próprio, conforme estabelecido na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966. 

  

Parágrafo único. A pessoa jurídica que não atender o disposto no caput deste artigo terá seu pedido de 
registro sobrestado até que regularize a situação relativa ao cumprimento do salário mínimo profissional aos 
arquitetos e urbanistas. 

http://www.cauto.org.br/
mailto:atendimento@cauto.org.br


 

 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEDEP. 
 

 

Endereço: 103 Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 4 e 5, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-018 Palmas/TO - Telefone: (63) 3026-1800 / 3026-1900 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

 

Considerando o disposto no artigo 28 e parágrafo único da Resolução CAU/BR nº 28, de 6 de julho de 2012, 

que “Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo 

nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências”: 

 

Art. 28. Será efetuada a baixa de ofício de registro de pessoa jurídica caso esta tenha sido 
condenada em processo, cuja penalidade seja o cancelamento do registro no CAU. 
  
Parágrafo único. Será também admitida a baixa de ofício nos casos em que a pessoa jurídica 
deixe de preencher as condições para a manutenção desse registro, devendo o CAU/UF 
promover a prévia notificação, com prazo de 30 (trinta) dias, em que seja assegurada a ampla 
defesa. 

 
Considerando o item 3 da Deliberação CEP-CAU/BR nº 039/2020, nos seguintes termos:   

 
[....] 
 
3 – Esclarecer que o art. 28 da Resolução CAU/BR nº 28, de 2012, definiu em seu parágrafo 
único que será admitida a BAIXA de ofício nos casos em que a pessoa jurídica deixe de preencher 
as condições para a manutenção desse registro, devendo o CAU/UF promover a prévia 
notificação, com prazo de 30 (trinta) dias, em que lhe seja assegurada a ampla defesa 
(comunicação a ser enviada ao representante legal da empresa, dando o prazo para 
manifestação e regularização do cadastro e registro no CAU), 

 

DELIBERA por: 

 
1- Em cumprimento a Deliberação CEP/CAU/BR nº 039/2020, publicar chamamento, nos meios de comunicação, 

das empresas registradas no CAU/TO, que não procederam com a manutenção do seu cadastro conforme parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CAU/BR nº 28/2012;  

 

2- Notificar as empresas para se manifestarem no prazo de 30 (trinta) dias ao chamamento, sob pena de baixa de 

ofício no registro; 

 

3- Determinar o arquivamento das notificações lavradas, devendo proceder conforme item 1 e 2 desta Deliberação. 

 
Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação.  

 

Palmas – TO, 14 de março de 2022 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 

 

 

 
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) 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 16/2022  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Valéria Ernestina De Oliveira 

LANA EDLA COSTA BARBOSA – suplente 

convocada 

 
 

   

 
X 

   

FERNANDA BRITO DE ABREU 

Marcieli Coradin – suplente convocada 

 
X 

   

 
 

 

   

AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES 

Edias Ferreira Figueredo – suplente convocado 

 
X 

   

 
 

   

 

 

Histórico de Votação 

 
Matéria da Votação:  
Chamamento empresas com registros no CAU/TO  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não ( -  )   Abstenções ( - )  Ausências (- )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Fernanda Brito De Abreu 

 
Palmas - TO, 14 de março de 2022 

 

http://www.cauto.org.br/
mailto:atendimento@cauto.org.br

