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INTERESSADO Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas 

ASSUNTO 
EXTINÇÃO DE PROCESSOS DE SUSPENSÃO POR 

INADIMPLENCIA DE ANUIDADE 

DELIBERAÇÃO Nº 20/2020 – (CEFEP – CAU/AM)  

 

A Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, reunida Extraordinariamente em Manaus-AM, na sede 

do CAU/AM, no dia 18 de novembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem 

conforme Regimento Interno do CAU/AM.  

 

Considerando o recebimento de demanda relacionada à defesa de processo de cobrança de 

suspensão de registro profissional. 

 

Considerando que o processo administrativo de cobrança seguiu o disposto na Resolução 

CAU/BR Nº 142 de 23 de junho de 2017, que afirma em seu art. 12 que “A suspensão do 

registro por falta de pagamento de anuidades só cessará com a quitação integral da dívida e 

posterior solicitação de reativação de registro pelo arquiteto e urbanista ou pelo representante 

legal da pessoa jurídica”. 

 

Considerando julgamento STF “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de 

fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de 

anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”. STF. Plenário. 

RE 647885, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 732). 

 

Considerando fundamentação do Parecer Jurídico n. 013/2020 - ASSJUR-CAU/AM. 

 

DELIBEROU: 

 

- Que até 31 de dezembro de 2020 sejam reativados os registros dos profissionais que se 

encontram suspensos por inadimplência de anuidade conforme formalização por protocolo via 

SICCAU. 

 

- Quanto aos profissionais que ainda se encontrarem com registro suspenso por inadimplência 

de anuidade a partir de 01 de janeiro de 2021, terão seus registros reativados sem a necessidade 

de requisição, sob a entrada da vigência da Resolução nª 193 de 24 de setembro de 2020. 

  
- Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Manaus-AM, 18 de novembro de 2020.  
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