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ANEXO 
PERGUNTAS E RESPOSTAS – RESOLUÇÃO Nº193 

 
1- A resolução, em seu artigo 7º, parágrafo 1º, prevê que, para o pagamento integral e à vista da 
anuidade da pessoa jurídica, será concedido desconto adicional de 90% para as pessoas jurídicas com 
um único sócio e desde que esse seja arquiteto e urbanista ou 50% para pessoas jurídicas cujos 
quadros sociais sejam compostos por até três arquitetos e urbanistas ou que contem com até cinco 
anos de constituição. Porém, se a pessoa jurídica tiver dois sócios, sendo um leigo e o outro, um 
arquiteto e urbanista, ela se enquadrará no grupo das que têm 90% de desconto? 

 
Resposta: A pessoa jurídica com dois sócios não se enquadrará no grupo de 90%, pois o texto da 
resolução é expresso quando afirma “um único sócio”. 

 
2- Caso tenha em seu quadro societário até três arquitetos, mas também outros leigos, aplica-se o 
desconto dos 50% na anuidade? 

 
Resposta: Não. O quadro social deverá ser composto por até 3 sócios e estes devem ser, 
obrigatoriamente, arquitetos e urbanistas. 

 
3- No segundo caso, que envolve mais de um sócio, a realidade de muitas empresas que têm mais de 
três sócios arquitetos e urbanistas é a mesma daquelas com até três sócios. Não é o fato de ter um ou 
dois sócios a mais que necessariamente aumenta o porte e melhora as condições da pessoa jurídica. 
Há algum estudo que mostre um quadro diferente ou é possível estender o desconto a pessoas 
jurídicas com mais sócios? 

 
Resposta: A finalidade foi implementar uma política de incentivo à PJ de acordo com seu porte. 
Desta forma, foi escolhido como parâmetro o número de sócios da empresa. Os resultados da 
implementação destes descontos servirão de base para futuros estudos para aprimoramento da norma. 

 
 

4- O parágrafo segundo desse mesmo artigo 7º prevê comprovação por meio de certidão emitida pela 
Junta Comercial. A JUCESP emite vários tipos de certidões e elas têm sido enviadas como 
comprovação aos setores técnicos do CAU/SP, mas apenas a Certidão de Inteiro Teor, mais 
completa, está sendo admitida. Consideramos que a Certidão Simplificada ou mesmo a Ficha 
Cadastral Completa, que traz todas as alterações até o quadro social e pode ser obtida gratuitamente 
pela internet, têm as informações que precisamos. Podemos oficializá-las como padrão para 
comprovação da situação da pessoa jurídica? 

 
Resposta: Sim, conforme o § 2º do Art. 7º, a comprovação deve ser feita através de certidão emitida 
a menos de 60 (sessenta) dias pela junta comercial ou órgão equivalente. Desta forma, qualquer 
certidão emitida pela Junta Comercial ou órgão equivalente em que conste o quadro societário deve 
ser admitida. 

 
5- Os cartórios de registros e títulos são órgão de registro equivalente e emitem a Certidão de Inteiro 
Teor, documento mais completo, porém mais caro. É possível aceitar a Última Alteração Contratual 
da Pessoa Jurídica como um documento comprobatório? Porém, sugerimos que o documento 
apresentado siga a orientação de ter sido expedido a menos de 60 dias, evitando a apresentação de 
documentos antigos e sobre os quais não tenhamos a segurança de que estão atualizados. 

 
Resposta: A Resolução 193 prevê que a certidão deve ser emitida por Junta ou órgão equivalente. 
Considerando que os cartórios gozam de fé pública, o CAU deve aceitar as certidões emitidas por 
cartório, observado o prazo de emissão de menos de 60 dias. Contudo, é preferível orientar os 
profissionais sobre possíveis versões gratuitas fornecidas pela Junta Comercial. 
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6 - O desconto de 50% será válido para a pessoa jurídica que tenha até 5 anos de constituição, 
mesmo não tendo nenhum arquiteto no quadro de sócios? 

 
Resposta: Sim, pois o texto diz o desconto será para pessoas jurídicas cujo quadro social seja 

composto por até 3 (três) arquitetos e urbanistas, OU que conte até 5 (cinco) anos de constituição. 

 

7 - Para ser contemplada com o desconto de 50%, a empresa precisa ÚNICA E 
NECESSARIAMENTE ser composta por arquitetos e urbanistas TÃO SOMENTE, ou, mesmo que a 
empresa possua em seu quadro societário demais leigos (engenheiros, advogados, publicitários, etc.), 
mas que possua pelo menos 1 (um) até 3 (três) arquitetos e urbanistas, pode ainda ser contemplada 
com o desconto? Em suma, a presença de 1 único leigo qualquer no quadro societário já 
inviabilizaria o desconto na anuidade? 

 
Resposta: A presença de um único leigo inviabiliza o desconto, caso não se enquadre no critério de 
tempo de constituição. O quadro social deverá ser composto por até 3 sócios e estes devem ser, 
obrigatoriamente, arquitetos e urbanistas. 

 
8- Esclarecer em relação ao desconto para pessoa jurídica, previsto no art. 7º, III, b, como serão 
feitas as análises das pessoas jurídicas que possuírem o quadro societário composto por diversas 
formações, a exemplo, uma pessoa jurídica que possuir 02 sócios arquitetos e urbanistas e 02 sócios 
com outra formação faz jus ao desconto acima mencionado? E ainda, qual o tratamento a ser dado 
para empresas já constituídas, que alterarem o quadro societário na vigência do evento que 
disponibiliza o desconto de 50%. 

 
Resposta: responder a resposta dos leigos, e aguardar o envio da nova certidão pela empresa. 

 
 

9- Manter o disposto no art. 11, §2º “É condição de admissibilidade do requerimento a existência de 
situação de isenção, desconto ou ressarcimento prevista nos atos normativos do CAU/BR.”, porém, 
acrescentar um dispositivo que contemple a possibilidade de questionamento de outras matérias de 
forma geral, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.. Neste sentido, sugere-se 
que as hipóteses de requerimento que não se enquadrem no §2º do referido artigo sejam direcionadas 
à Comissão de Administração e Finanças para análise, pois, dado o grau de subjetividade que a 
análise requer, afigura-se mais adequado e legítimo o julgamento pelos pares do que pelo corpo 
técnico do CAU/UF. 

 
Resposta: VII – A admissibilidade de casos que não se enquadrem no art. 11 em efeitos práticos 
anularia a eficácia do próprio art. 11. O profissional poderá, sempre que avaliar  conveniente, 
recorrer à Comissão de Finanças do CAU/UF, de acordo com o art.12 da Resolução nº193. 

 
10- Esclarecer sobre a aplicabilidade do parcelamento e descontos prevista no art. 25 somente após o 
trânsito em julgado dos processos administrativos “Os valores de anuidades e multas apurados em 
processos administrativos transitados em julgado, quando vencidas, devidamente acrescidos dos 
encargos legais, inclusive, quando for o caso, daqueles previstos no art. 10, poderão ser parcelados 
em até 12 (doze) vezes (...)”. Sugere-se a adequação do normativo para que o parcelamento possa ser 
ofertado também durante o curso processo administrativo de cobrança. 

 
Resposta: Esclarecer que os “processos administrativos transitados em julgado” que se refere o Art. 
25 é referente às multas éticas e decorrentes do exercício profissional, que só poderão ser parceladas 
após o trânsito em julgado dos processos que as originaram. As anuidades não estão inclusas nesta 
definição. 
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11 - Esclarecer sobre o disposto no art. 27 em relação a exigência de pagamento antecipado mínimo 
para requisição de novo parcelamento. O SICCAU está adequado para emissão dos boletos com essa 
regra ou os boletos devem ser emitidos de forma avulsa pelos CAU/UFs? 

 
Resposta: De acordo com o cronograma aprovado na Resolução, o prazo para implementação das 
funcionalidades de parcelamento é de 1º de julho de 2021. 

 
12- Esclarecer, em relação a previsão do art. 35, § 2º, como ocorreria o destacamento dos honorários 
advocatícios em caso de seu parcelamento conjuntamente aos valores devidos ao Conselho, haja 
vista que atualmente seria operacionalmente inviável o parcelamento conjunto por boleto do 
SICCAU, uma vez que o convenio de cobrança do CAU/SC (e, possivelmente, de diversos outros 
CAU/UF) com a Instituição Financeira já possui “particionamento” na fonte, ou seja, 20% de tudo 
que é pago é destinado ao CAU/BR, sem a possibilidade de destacar os honorários. Questiona-se, 
também, se a previsão desse dispositivo (art. 35, § 2º) não ofenderia o entendimento de que a 
titularidade dos honorários advocatícios pertence aos advogados, sendo verba autônoma, mormente 
diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (por ocasião do julgamento da ação 
declaratória de preceito fundamental – ADPF 597, da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 
6159 e da ADI 6162, em sessão encerrada em 21/08/2020) que reforçou a constitucionalidade do 
pagamento de honorários advocatícios aos advogados públicos. 

 
Resposta: Alguns CAU/UF já possuem convênio com o Banco do Brasil para receberem os 
pagamentos provenientes de ações de execução fiscal, sem a partição 80%/20%. É recomendável que 
os valores relativos a custas judiciais e honorários sejam recebidos separadamente, na forma do § 1º 
do art. 35, e somente em casos excepcionais, parcelados na forma do § 2º. 


