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Protocolo SICCAU 874730/2019 - CAU/ AL solicita esclarecimentos a respeito 
de cobrança de anuidades em débitos feitas, indevidamente, por meio de 
processos de fiscalização, gerando cobrança de multas e suspensão de registros, 
tendo em vista a Resolução nº 121, de 20L6 (da CPFI), a Deliberação nº 055, de 
2017 da CPFi-CAU/BR e as Deliberações nº 48 e nº 94, de 2017, da CEP
CAU/BR. Questiona também sobre a interrupção de registro de profissionais e 
PJs migrados do CREA consideradas inativas. 
Presidência do CAU/BR 
Ordem do dia oº 05 da 84ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 049/2019 -CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - (CEP - CAU/BR), reunida ordinariamente em 
Brasília-DP, na sede do CAU/Bl}, nos dias 11 e 12 de julho de 2019, no uso das competências que lhe 
conferem o art. 97, 10 l e 102 do f egimcnto Interno do CAU/BR, após análise dp assunto em epígrafe, e 

Considerando o Ofício nº 02712019 da Presidência do CAU/ AL, que encaminha a Deliberação nº 028-
2019 da CEP-CAU/AL solicitando esclarecimentos para os seguinte;s questionamentos: 

,t) Os ��ssti� de fwratu.açào pa(a tohrn.n�-a é anuhiade abertu,-, com ha�e nn Débito 
de AnuidiW:e do E�rclcio Comm� (PFl � Mtlnool de F�itação; No luL 42 • Lei nº

l2.,..l7S/1010; No .Art 21, ll � Re�uçãn CAUIBR nfJ t8; E uo Art, 35. XIV 
R�1luçio CAUfBR rf 22. ®veroo amtimtat as trnmitaçóc!I. i,,--eguinoo � ritm da 
época ou urquivoo°' W11m wi rp� � Delimmiçfto Nº 04�/2011 di. CEf .. CAU/DR 
definiu os corret� prot.�din,1ent� ,relativos a cohmnças dt 1nuid��? • 

h) � aio� tle soo� reiU�oof> a t;fX)ta ronforme D�Hh.m,çio N° 02/2015 do
PLUNARJO do CAUIAL de 3 l dt � de :!t'}lS, divc.m � rcvu�do.�. uma vez que
a De.ifüeraçfü> Nª 048/2017 m, CSP�r'AU/HR ��far�reu que pir41 cohrat1\1.t � débitos
ffil 111Pkhiil�s devem ser inilm .. .tpem1:s r�bnm� admim.stralivl'ts'! Caso sim, �
$lih!açi.o do r,·�str() (ativo) ®�fá �t cont d�m retn�vri'.. d�'-lc,.':tmsíderando fli;sim .t:

-pe-�o :aplic-0du à época {}tá os. rlfa� lltwti�? Ott a 1'e11Qgaçôt:s da,; �usp(.-ms��
devem o-cor�r toro a data atual. dt�ttt lo.tniá, tri11ndtl � ,Fmçio de anuidade do:s a,Of')ir,
anrerioti::s, aumentamk1 o débito cio� profi�s!o1nd� �ntre 2015 (ano tfa apfü�çãn da
��'Pens .. io) rité a data atual. pedudo ost� {:m que o reg1�tro esteve :;us:pe11ió?

e) Ai �\tlta, jã �� c,mfnrrne pro1:�memo dem;ritu no it�n1 "tta"". {lrttmor a
OcJfbetiaÇ� N'1 048/l0i7 d�. CêP,·CAU/BR da CEP-CAlJ/BR de &J de jMl\{) de 2017.
&:vem ser �S1refà1 por õílti(l ai.�� iro da suspcn�\n &eia reVt)pd<l. t.�nfm:me item
"'b'\ ou CAUIAJ .. devem aguw:dw provo.caçito i rt.»quai�t" d.os_ protls.�ionais
atingidos pela med� ilfflt v� que n DeHberutao N" 04&1201.7 da (�f�CAUIHR
d1fü1iu o.i: tm�to� promdim�mo1 R:l1tivos a. cohr,tnças. dó Muidt&:�?

d) Otulnto aos regi.stro� d.as Pessoas Físka" e Jmri'.di�s. que rom:ln :i:r11,gn:1.<las c-nrrttàmente
4iu CREA para o CAU, m� que: es•lfü,) inativos (mtrtCil OFmmm o SlCCAU), seus
registros podem ser mte.nom:pidos.? St si:I11, qual díl d1ua da intcrropç.ão?

ConsiderandQ os dispositivos da L�i 12.378, de 2(Jl O, e dos Atos Normativos do CAU/BR desde 2012, 
que tratam especificamente da cobrnnça de anu;dades e regulamenta os ,;:sos k;meç•.ra 
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aplicação de multas, ressarcimento de valores pagos indevidamente, prazo de prescrição de dívidas, e 
assuntos correlatos; 

Considerando a Resolução CAU/BR nº l 21, de 19 de agosto de 2016, que dispõe sobre as anuidades e 
sobre a negociação de valores devidos aos CAU/UF e dá outras providências; 

Considerando a Resolução CAU/BR nº 133, de 17 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o processo 
administrativo de cobrança decorrente de inadimplência, sobre a inscrição em dívida ativa dos débitos de 
anuidades, multas e demais valores no âmbito dos CAU/UF, altera a Resolução CAU/BR nº 121, de 2016, 
e dá outras providências; 

Considerando a Resolução nº 142, de 23 de junho de 2017, que dispõe sobre o requerimento de revisão 
da cobrança de anuidades, sobre o processo administrativo de cobrança precedente à suspensão do registro 
em razão ele inadimplência; 

j
Considerando a Resolução nº 152, de 24 de novembro de 2017, que regulamenta os ressarcimentos a 
serem concedidos aos profissionais arquitetos e urbanistas e às pessoas jurídicas de valores pagos 
indevidamente aos CAU/UF; 

Considerando a Deliberação nº 048/2017 da CEP-CAU/BR, de 09 de junho de 2017, que manifestou o 
entendimento de que é imprópria a aplicação da Resolução nº 22/2012, que trata de fiscalização, e o uso 
das equipes de fiscalização dos CAU/UF para realizarem as cobranças de anuidades em débito ou em 
atraso, e que era indevido o uso da Notificação e Auto de Infração com aplicação de multas, e orientou 
que a cobrança de anuidade é uma ação das equipes administrativas e financeiras e que devem ser seguidos 
os procedimentos previstos nos Normativos específicos acerca de cobrança de valores; • 

Considerando a Deliberação 055/2017 da CPFi, de 01 de setembro de 2017, que dispõe sobre os 
procedimentos de baixa de registro de pessoas jurídicas e de cobrança de anui d ades em débitos caso estas 
comprovem encerramento na Receita Federal ou inatividade. 

Considerando a Deliberação nº 094/2017 da CEP-CAU/BR, de 10 de novembro de 2017, que orientou à 
gerência de fiscalização do CAU/DF que encaminhe os processos de fiscalização relativos ã cobrança de 
anuidades para o setor administrativo e financeiro para que sejam seguidos os procedimentos de cobrança 
de amúdade de acordo com os normativos específicos da CAU/BR sobre o assunto e, em seguida, proceda 
o arquivamento dos processos fiscalizatórios por inexistência de fato gerador de infração ao exercício
profissional; e 

Considerando que os CAU/UF devem seguir as Resoluções CAU/BR específicas acerca da 
regulamentação dos processos e procedimentos para cobrança de anuidades e multas, negociação de 
dívidas, concessão de isenções, descontos e ressarcimentos, prazo de prescrição de dívidas e processos de 
suspensão de registro por falta de pagamento 

Considerando os Regimentos do CAU, aprovados pela Resolução CAU/BR nº 139, de 28 de abril ele 2017, 
que definem as finalidades e competências das Comissões dos CAU/UF e do CAU/BR, e estabelece que 
cabe às Comissões de Planejamento e Finanças propor, apreciar e deliberar sobre cobrança e atualizações 
de valores de anuidades, de taxas e de multas; processos de revisão de cobrança de valores; ressarcimento 
de valores indevidos; prazo de prescrição ele dívida; apuração de irregularidades e responsabilidades, 
relacionadas aos aspectos econôniico�financeiros; e demais assuntos relativos ao processo de cobrança de 
valores e dívidas. 

· · 

DELIBERA: 
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