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ORIGEM Protocolo SICCAU nº 1421987/2021 

INTERESSADO CPAFI/CAU/TO  

ASSUNTO Débitos de anuidades- profissionais falecidos  

DELIBERAÇÃO CPAFI/CAU-TO Nº 13/2022 

 

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 extraordinariamente, por videoconferência, no dia 11 de abril 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;  

 

Considerando a invocação da Gerencia Administrativa e Financeira deste Conselho, que solicita 

manifestação desta comissão de como proceder em relação aos débitos de arquitetos e urbanistas falecidos, visto que 

ao lançar a certidão de óbito no SICCAU inserimos data fim no registro, e cessa-se a cobrança de anuidades dessa data 

em diante, mas caso exista anuidades vencidas permanecerá o débito no sistema.  

 

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 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 no levantamento apresentado pela Gerencia Administrativa e Financeira deste Conselho, 

aponta a existência de valores ínfimos;   

 

Considerando que nos termos da Lei 12.514, de 2011, os conselhos não executarão judicialmente dívidas 

com valores inferiores a 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Vejamos: 

 
Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 
4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º desta 
Lei, observado o disposto no seu § 1º. 
 
Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de: 
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I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); 

 

Considerando o parecer jurídico anexo ao protocolo de origem;  

 

DELIBERA por: 
 
1 - SOLICITAR posicionamento da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil - CPFI/CAU/BR, quanto aos débitos dos profissionais falecidos ainda não constituídos em CDA; 
 
2- DETERMINAR as providências necessárias para o cumprimento desta Deliberação; 
 

Esta deliberação entra em vigor na data de aprovação.  

 
Palmas - TO, 11 de abril de 2022 

 
 
 
 
 

Arq. e Urb. THAMISE BEZERRA SILVA 

Coordenadora Adjunta da Comissão  
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação Plenária nº 13/2022 

 

 
 
 
 

 

 

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 
LANA EDLA COSTA BARBOSA- Suplente convocada  

X    

        

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Débitos de anuidades- profissionais falecidos 
 
Resultado da votação: Sim (2) Não ( - )   Abstenções ( - )  Ausências (1 )  Total ( 3 )  

 
Ocorrências:  

O Conselheiro Flavio Dalla Costa, justificou sua ausência. 
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Flávio Dalla Costa 

 
Palmas - TO, 11 de abril de 2022 
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