
 
 

 

 

INTERESSADO CEP CAU/ES 

ASSUNTO Consulta Protocolo Nº 1103031/20 

DELIBERAÇÃO Nº 67/2020 – CEP-CAU/ES 
 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/ES, reunida online 
através do aplicativo skype, em Vitória – ES, na 68ª reunião ordinária da CEP, 
realizada no dia 20 de Julho de 2020, no uso das competências que lhe conferem o 
artigo 104, inciso XVII, da Resolução nº 139 do CAU/BR, e o inciso X do art. 87 do 
Regimento Interno 2018 do CAU/ES, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando que em 20 de maio recebemos um e-mail de Franciele Bezerra, 
Coordenadora do SICCAU, com uma planilha de profissionais que nunca acessaram o 
SICCAU para providências, visando atender a Instrução Normativa CAU/BR nº 77 de 8 
de maio, que dispõe sobre procedimentos para fins de saneamento do banco de 
dados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF), no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo (SICCAU); 

Considerando que o saneamento do banco de dados no SICCAU, foi solicitado, para 
consolidação do colégio eleitoral, sendo dado prazo de até 30 de junho para instaurar 
e concluir suspensão de registros de arquitetos e urbanistas que, comprovadamente, 
incorrerem na situação prevista no art. 1° desta Portaria Normativa. 

Considerando que os prazos processuais estão suspensos pela Deliberação Plenária 
CAU/BR 007-06/2020, e como o CAU/ES adotou regime de home office (não 
viabilizando o envio de AR) e ainda que esses procedimentos demandam uma série 
de verificações técnicas, bem como abrir mão de receita, pois 14 (catorze) dos 
profissionais listados, estão sem informação na linha de formação, o que impede o 
lançamento das anuidades desde a migração. 

Considerando consulta prévia informal à Assessoria Jurídica que se mostrou contrária 
a alteração do status do registro profissional sem prévia solicitação e conhecimento 
comprovado do profissional registrado, direito este amparado por lei. 

Considerando que foi realizada consulta ao CREA, com o propósito de verificar se 
houve algum problema na migração desses profissionais para o CAU, conforme 
arquivo anexo. 

Considerando que a área de fiscalização também efetuou investigação acerca da 
atuação desses profissionais no mercado, bem como, foram verificados possíveis 
tentativas de contato anteriores do CAU/ES com estes profissionais, registradas no 
SICCAU, conforme arquivo anexo; 

Considerando que não há como ter certeza se houve algum erro do sistema ou do 
operador no cadastro destes profissionais, não havendo informação acerca da data de 
formação destes profissionais, fato este que atualmente, não permite que o Sistema 
SICCAU gere anuidades.  Importante destacar que o SICCAU até 2015, independente 



 
 

 

da linha de formação estar regular, apresentava as anuidades devidas, o que se 
comprova através de tentativas de contato registradas no sistema, realizando estas 
cobranças em 2014 e 2015. 

 
 
DELIBEROU: 

- Por encaminhar essa deliberação à Assessoria Jurídica, para manifestação por 
escrito acerca da Portaria 77/2020, no que diz respeito à suspensão por ofício destes 
profissionais, ao fluxo de procedimentos apontados, assim como, análise jurídica das 
possíveis implicações ao realizar alteração na linha de formação destes profissionais, 
agora em 2020, e automaticamente o sistema gerar anuidades em atraso para estes, 
desde 2012 com multas e juros; 

- Por solicitar avaliação a assessoria jurídica de qual procedimento/instância deve ser 
acionada para os casos de pessoas residentes fora do País, fora do Estado ou que 
não tenham respondido às comunicações do CAU/ES,  e que se mantem com registro 
ativo no CAU/ES;  

- Por solicitar à Gerência Técnica que novos contatos sejam tentados, por outros 
meios ainda não utilizados, para comunicar atualização cadastral, os débitos relativos  
às anuidades e abertura de processo de interrupção ou baixa, conforme intenção de 
cada profissional; 

- Não havendo sucesso nos contatos, adotar as orientações apontadas pela 
assessoria jurídica; 

- Independente do prazo estipulado pela portaria, caso a assessoria jurídica julgue a 
possibilidade de suspensão dos registros por ofício, adotar o fluxo de procedimentos 
proposto pelo CAU/BR e através da fiscalização de atuação destes profissionais no 
mercado, após retorno dos prazos processuais; 

 
Vitória – ES, 20 de Julho de 2020. 
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