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COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS DO CAU/RO 

 

SESSÃO  Reunião Ordinária nº 42 da CAF-CAU/RO 

INTERESSADO Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia 

ASSUNTO Cobrança de PJ inadimplente 

DELIBERAÇÃO N° 01/2020 – CAU/RO 

 

A Comissão de Atos Administrativos e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Rondônia – CAU/RO reunida ordinariamente em Porto Velho, na sede do CAU/RO, 

no dia 07 de fevereiro de 2020, no uso suas atribuições legais e regimentais, considerando 

o disposto no Capítulo, Art. 94, inciso XVII do regimento interno do CAU/RO, após 

análise do assunto em epigrafe, e considerando o conhecimento da matéria encaminhada 

para apreciação pela CAF-CAU/RO. 

 

Considerando a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 que dispõe sobre a cobrança 

judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências; 

 

Considerando a Lei 12.514/2011 que dispõe sobre as atividades do médico-residente; e 

trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral; 

 

Considerando a Resolução nº 133 do CAU/BR 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 n° 121, de 2016, e dá outras providências. 

 
DELIBEROU: 

Conforme determina a Lei 12.514/2011, Art. 5º O fato gerador das anuidades é a 

existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício. 

Assim, o fato gerador da anuidade é a existência de inscrição junto ao conselho, não o 

exercício da profissão.  

O Art. 9º da Lei 12.378/2010, da Interrupção e do Cancelamento do registro 

profissional: 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.  

Assim, poderia ainda ter solicitado interrupção ou cancelamento do registro 

evitando a acumulação de débitos. 

Diante disso a Comissão de Atos Administrativos e Finanças: 

 

1 – Indefere a defesa do requerente protocolo 980114/2019. 

 

2 – Enviar esta deliberação para a Assessoria jurídica para análise e emissão de parecer, 

e em seguida à Presidência do CAU/RO para conhecimento. 
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Porto Velho/RO, 07 de fevereiro de 2020. 

 

Conselheiro: 
VOTAÇÃO DO RELATO 

Assinatura 
FAVORÁVEL CONTRA ABSTENÇÃO AUSÊNCIA 

Heverton Luiz 

Nascimento do Carmo 

(Conselheiro) 

X - - - 

 

Adson Jenner de Araújo 

Moreira (Conselheiro) 
X - - - 

 

Marcelo Bezerra do 

Nascimento 

(Conselheiro) 

- - - X 

 

Total: 02 00 00 00  

 
 
 

mailto:secretariageral@cauro.gov.br

