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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __ 

VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – DF – 

TRF1ª REGIÃO. 

 

 

 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUÍ - 

CAU/PI, criado pela lei 12.378/2010, dotado de personalidade 

jurídica de direito público interno, constituindo Autarquia Federal, 

CNPJ: 14.882.936/0001-06 com sede e foro na Rua Areolino de 

Abreu, 2103. Centro – Teresina/PI - CEP: 64000-180, representado 

neste ato pelo Presidente, WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO, 

RG nº 1455897 – SSP/PI, CPF nº 697.043.683-72, residente e 

domiciliado em Teresina-PI, vem, respeitosamente, por seus 

procuradores signatários, à presença de Vossa Excelência propor, 

AÇÃO ORDINÁRIA com PEDIDO DE LIMINAR em TUTELA DE 

URGÊNCIA 

contra o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 

BRASIL – CAU/BR, autarquia federal de fiscalização do exercício 

profissional, instituída pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, inscrito no CNPJ sob o nº 14.702.767/0001- 77, com sede 

no Setor de Edifícios Públicos Sul (SEPS), Quadra 702/902, 

Conjunto B, 2º Andar - Edifício General Alencastro, CEP 70.390-

025 - Brasília/DF, pelas razões que seguem: 
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 I. DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

1.1. Da Distribuição de Receitas e da Competência para as 

Cobranças no sistema dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo.  

 A Lei 12.378/2010 criou o Conselho Profissional destinado à 

fiscalização da profissão de arquiteto e urbanista, com a seguinte 

composição: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 

CAU/BR será o Conselho Federal, e os Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados, CAU/UF, os Conselho regionais. 

Os Conselhos se remuneram da seguinte forma: 

art. 24.  Ficam criados o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal - CAUs, como autarquias dotadas de 

personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas 

atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias 

rendas. 

(...) 

Art. 30.  Constituem recursos do Conselho Federal de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR:  

I - 20% (vinte por cento) da arrecadação prevista no 

inciso I do art. 37; 

(...) 

Art. 37.  Constituem recursos dos Conselhos Regionais de 

Arquitetura e Urbanismo - CAUs:  

I - receitas com anuidades, contribuições, multas, 

taxas e tarifas de serviços; 

Desta forma, o sistema compartilhado de receitas representa, 

em regra, a arrecadação de anuidades, contribuições, taxas e 
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tarifas dos serviços, dos quais o CAU/BR participa em 20% e os 

Conselhos Regionais em 80% de suas próprias arrecadações. 

A Lei Federal é bastante clara, ao estabelecer que compete aos 

CAU/UF, Conselhos Regionais, a arrecadação, a cobrança de tais 

valores, como ficou suficientemente esclarecido na Resolução 

193/2021, em anexo, com a remessa dos 20% ao Conselho 

Federal: 

Art. 1° As anuidades serão pagas pelos arquitetos e 

urbanistas e pelas pessoas jurídicas registrados nos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 

do Distrito Federal (CAU/UF) no valor fixado pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 

nos limites determinados pela Lei n° 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010, respeitado o seguinte:  

(...) 

Art. 28. Serão inscritas em dívida ativa dos CAU/UF os 

valores de anuidades, de multas e dos demais créditos 

tributários e não tributários não pagos nas respectivas 

datas de vencimento. 

 Assim, o pagamento, a cobrança e a inscrição da dívida ficam 

a cargo dos Conselhos Regionais. 

 

1.2. Das Principais Receitas do CAU/PI. Esclarecimentos sobre 

Anuidades e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.  

 Dentro da estrutura do sistema CAU (Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo), as receitas principais são as provindas 

de anuidades e da taxa do Registro de Responsabilidade Técnica 

– RRT. 

 Nos termos da Lei 12378/2010 e do art. 5º da Lei 

12.514/2011, as anuidades (contribuição de interesse de categoria 

profissional – art. 148 C.F.), decorre da inscrição no Conselho: 
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Art. 5º O fato gerador das anuidades é a 

existência de inscrição no conselho, ainda que 

por tempo limitado, ao longo do exercício. 

 Já as taxas para registro de responsabilidade técnica – RRT´s, 

que correspondem a taxa para exercício do poder de polícia (art. 

145, II, C.F.), decorrem da realização de exercícios e atividades da 

profissão, como elaboração de projetos e execução de obras, 

conforme Lei 12.378/2010: 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT  

 

Art. 45.  Toda realização de trabalho de 

competência privativa ou de atuação 

compartilhadas com outras profissões 

regulamentadas será objeto de Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT. 

Art. 48.  Não será efetuado RRT sem o prévio 

recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física 

do profissional ou pela pessoa jurídica 

responsável.  

Art. 49.  O valor da Taxa de RRT é, em todas as 

hipóteses, de R$ 60,00 (sessenta reais). 

 

1.3. Da Exclusão da Autonomia dos Conselhos Regionais. Dos 

Esclarecimentos sobre o sistema SICCAU e Das medidas 

adotadas para cobranças: emissão de boletos de anuidade e 

registro dos RRT’s. 

A criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde seu 

nascimento, optou por um modelo diferente dos demais, tendo seu 

berço em quase total imersão na era digital.  
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Desta forma, a maioria dos atos realizados – tanto pelo 

profissional e dirigido ao Conselho, quanto pelo Conselho e dirigido 

aos profissionais – ocorre em meio exclusivamente eletrônico, 

pela plataforma SICCAU (Sistema de Informação e 

Comunicação do CAU). 

O SICCAU é um sistema “compartilhado” de serviços em 

que quase toda a totalidade dos serviços tanto internos quanto 

externos dependem do referido sistema, conforme previsão na 

Res. 05/2011 do CAU/BR, de onde podemos destacar: 

Art. 3° O SICCAU prestará os serviços básicos 

relativos ao relacionamento dos profissionais e 

pessoas jurídicas com o Conselho via Internet, 

de forma tal a garantir a mesma qualidade de 

serviços para todos os CAU/UF, independente de 

seu porte. 

Art. 4° Todos os serviços prestados pelo 

SICCAU serão virtuais, através de um único 

sistema corporativo, sendo que aqueles serviços 

que dependerem de análise técnica serão 

prestados através de corpo técnico devidamente 

habilitado para tal e portador de certificação 

digital. 

 Art. 7° O SICCAU operacionalizará a partição, 

na origem, dos recursos advindos das 

atividades relativas ao exercício profissional 

conforme o CAU/UF de origem dos 

profissionais. 

  

 Veja-se que o mencionado art. 3º da Resolução acima informa 

que o SICCAU é o sistema único e conterá as funções básicas para 
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prestação de serviços aos profissionais, inclusive A 

ARRECADAÇÃO E PARTIÇÃO DE RECURSOS.  

 Corroborando com estas disposições, EM QUE 

BASICAMENTE TUDO SE OPERACIONA ATRAVÉS DO SICCAU, a 

Res. 193/2021, já mencionada, estabelece de forma bem clara: 

Art. 40. Os valores devidos ao CAU deverão ser 

pagos na rede bancária e os boletos bancários 

deverão ser emitidos no Sistema de Informação 

e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo (SICCAU), pelo arquiteto e urbanista, 

pelo responsável legal da pessoa jurídica ou pelos 

CAU/UF. (Redação dada pela Resolução CAU/BR 

n° 211, de 19 de novembro de 2021) 

Toda a vida e histórico de cada profissional estão vinculados 

ao sistema, desde as questões financeiras, como anuidades, 

passando pelos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), 

protocolos externos de solicitação, certidão de acervo técnico, até 

pedidos de interrupção de registro, para o afastamento do exercício 

profissional.  

 No entanto, resoluções aprovadas pelo réu impedem, sem 

autorização legal, que os Conselhos das Unidades Federativas 

(Regionais, como o requerente) emitam boletos ou realizem atos 

para possibilitar o recebimento de valores e a prática de atos pelos 

profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo, a exemplo da 

Res. 193, que assim prevê: 

“Art. 40. Os valores devidos ao CAU deverão ser 

pagos exclusivamente na rede bancária e os 

boletos bancários deverão ser emitidos no 

Sistema de Informação e Comunicação dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

(SICCAU), pelo arquiteto e urbanista, pelo 
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responsável legal da pessoa jurídica, ou, 

excepcionalmente, pelos CAU/UF.” 

 

 Em tal regulamentação, optou o CAU/BR pela proibição aos 

CAU/UF da emissão administrativa dos boletos referentes a 

anuidades devidas pelos profissionais. Atribuiu-se, portanto, 

unicamente aos contribuintes o dever de fazê-lo via sistema 

informatizado, o Sistema de Informação e Comunicação do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – SICCAU. 

 Esta posição contraria, inclusive, o que dispõe o CTN, que 

exige a notificação para lançamento do tributo de natureza das 

contribuições inerentes aos conselhos profissionais. 

 Noutro giro, em relação aos RRT’s, não só a 

cobrança/recebimento das taxas, quanto a realização do próprio 

registro da atividade, DEPENDEM UNICAMENTE DO SICCAU, 

cujo gerenciamento é exclusivo do CAU/BR. 

 Repise-se que a Lei 12.378/2010, no já colacionado art. 45 e 

s.s., estabelece que toda atividade depende de RRT, e os RRT’s 

serão emitidos UNICAMENTE através do sistema SICCAU. 

Conforme a RESOLUÇÃO N° 91, DE 9 DE OUTUBRO DE 

2014, que “dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) referente a projetos, obras e demais serviços técnicos no 

âmbito da Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências”: 

Art. 5° Em conformidade com o que dispõe o art. 

47 da Lei n° 12.378, de 2010, as providências 

relativas ao RRT são da responsabilidade do 

arquiteto e urbanista (...): 

Parágrafo único. O requerimento de RRT será 

cadastrado no SICCAU se o(a) arquiteto(a) e 

urbanista estiver com registro ativo no CAU(...) 
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Art. 6° O RRT deverá ser efetuado por meio de 

formulário específico, disponível no ambiente 

profissional do Sistema de Informação e 

Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo (SICCAU). 

 Parágrafo único. O formulário de RRT de que 

trata o caput deverá ser preenchido no 

SICCAU, utilizando- se os modelos propostos 

pela Comissão de Exercício Profissional do 

CAU/BR e aprovados em Deliberação do Plenário 

do CAU/BR. 

 Aqui está a grande divergência entre o Conselho Federal e os 

Regionais. AUSÊNCIA TOTAL DE INGERÊNCIA PERANTE A 

FUNÇÃO DOS SISTEMAS, RETIRANDO O PODER DE 

AUTONOMIA E DECISÃO DOS REGIONAIS. 

 Frise-se que NÃO HÁ ABERTURA PARA QUE OS REGIONAIS 

EMPREGUEM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS EM CASO DE FALHAS 

DO SISTEMA. 

 

1.4. Da Instabilidade do Sistema Gerenciado pelo CAU/BR e da 

Queda de Receitas do CAU/PI. 

 O Sistema do SICCAU encontra-se instável e está 

prejudicando as atividades dos arquitetos e urbanistas e a 

arrecadação do CAU/PI. 

 O próprio requerido admite a instabilidade constante do 

Sistema: 
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https://www.caurs.gov.br/cau-brasil-informa-instabilidade-no-

siccau/. 

 

 

 

https://www.caurs.gov.br/cau-brasil-informa-instabilidade-no-siccau/
https://www.caurs.gov.br/cau-brasil-informa-instabilidade-no-siccau/
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(https://caubr.gov.br/boletim-siccau-status-dos-sistema-e-

projeto-de-modernizacao-do-siccau/). 

 

 

 

(...) 

https://caubr.gov.br/boletim-siccau-status-dos-sistema-e-projeto-de-modernizacao-do-siccau/
https://caubr.gov.br/boletim-siccau-status-dos-sistema-e-projeto-de-modernizacao-do-siccau/
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( https://caubr.gov.br/boletim-siccau-prioridade-para-emissao-

de-rrt-e-certidoes/) 

 

 Além disso há reclamações de usuários, inclusive em sites 

especializados, como o RECLAMEAQUI: 

 

 

https://www.reclameaqui.com.br/cau-conselho-de-arquitetura-e-

urbanismo/site-do-cau-nao-funciona_7jaZ0ee_vpIYqaoS/. 

https://caubr.gov.br/boletim-siccau-prioridade-para-emissao-de-rrt-e-certidoes/
https://caubr.gov.br/boletim-siccau-prioridade-para-emissao-de-rrt-e-certidoes/
https://www.reclameaqui.com.br/cau-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo/site-do-cau-nao-funciona_7jaZ0ee_vpIYqaoS/
https://www.reclameaqui.com.br/cau-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo/site-do-cau-nao-funciona_7jaZ0ee_vpIYqaoS/
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Apesar das sinceras desculpas, o CAU/BR não apresenta 

uma solução alternativa e os CAU’s regionais, como o caso do 

requerente, FICAM DE “MÃOS ATADAS” quanto ao 

cumprimento de suas competências legais, mormente no que 

se refere à arrecadação e à solução dos serviços necessários 

aos profissionais. 

  

Recapitulando tudo o quanto foi dito: 

1) Os Conselhos Regionais estão alijados nas suas competências 

legais de arrecadar anuidades e taxas de RRT’s, porque o 

sistema único, SICCAU, em suas regulamentações, é 

gerenciado unicamente pelo Conselho Federal; 

2) As emissões de boletos (anuidades e taxa do RRT) para 

pagamentos dependem EXCLUSIVAMENTE de acesso dos 

profissionais à este Sistema, que está instável; 

3) Com a instabilidade do sistema os Profissionais não 

conseguem emitir boletos de anuidade e nem registrar RRT e 

pagar a taxa correspondente; 

4) Os Conselhos Regionais não tem acesso gerencial no que 

se refere ao SICCAU e as Resoluções mencionadas 

impedem a implementação de um sistema ou módulo 

paralelo, RESTRINGINDO SUAS COMPETÊNCIAS.  

Por não poder emitir os boletos e enviar 

aos profissionais, e por não poder implementar 

medidas alternativas de emissão dos 

boletos e dos registros dos RRT’S, este 

Conselho regional ESTÁ PREJUDICADO EM SUA ARRECADAÇÃO. 
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Como se pode verificar o comparativo referente aos anos 

anteriores, nos primeiros 15 dias do ano, a arrecadação de 

ANUIDADES E RRT’S caíram vertiginosamente: 

 

 

Quando comparado com o ano anterior, 2021, vejamos que a 

queda da arrecadação foi extremamente prejudicial (QUEDA DE 

QUASE 50%): 

 

  

 Além do prejuízo na arrecadação, o prejuízo ao 

profissional é também contabilizável. 

 Não é preciso discutir muito para se concluir que as Cidades 

exigem expedição de licença para construir, sob pena de execução 

ilegal de obras. 

 Dentre os requisitos está a apresentação de um 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, que, no caso dos arquitetos e 
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urbanistas, está representado no documento intitulado de RRT, já 

mencionado. 

 Com a instabilidade do sistema, os profissionais não 

conseguem emitir seus Registros de Responsabilidade, e isso 

tem prejudicado suas atividades. 

1.5. Da autonomia administrativa e financeira e das 

competências do CAU/BR e do CAU/PI 

 Inicialmente, a Lei nº 12.378/2010, que cria os Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo, é cristalina ao garantir a autonomia 

administrativa e financeira de cada um dos Conselhos, que 

possuem personalidade jurídica de direito público e estrutura 

federativa:  

 

Art. 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal - CAUs, como autarquias dotadas de 

personalidade jurídica de direito público, com 

autonomia administrativa e financeira e 

estrutura federativa, cujas atividades serão 

custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. 

 Em razão disso, foram estabelecidas as diferentes 

competências, visando a limitar o âmbito de funcionamento tanto 

do Conselho Federal (CAU/BR) quanto dos Conselhos Regionais 

(CAUs). São as competências do CAU/BR, ora réu: 

Art. 28. Compete ao CAU/BR: 

(...) 

III - adotar medidas para assegurar o 

funcionamento regular dos CAUs; 
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(...) 

 Já com relação ao CAU/PI, e demais CAU/UF, são 

estabelecidas as seguintes competências:  

Art. 34. Compete aos CAUs: 

(...) 

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no 

Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos 

normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no 

âmbito de sua competência; 

(...) 

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de 

identificação de profissionais e pessoas jurídicas 

habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem 

atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o 

cadastro atualizado; 

VI - cobrar as anuidades, as multas e os 

Registros de Responsabilidade Técnica; 

VII - fazer e manter atualizados os registros de 

direitos autorais, de responsabilidade e os acervos 

técnicos; 

(...) 

X - deliberar sobre assuntos administrativos e 

financeiros, elaborando programas de 

trabalho e orçamento; 

 Fica evidente, portanto, da mera leitura da Lei, que compete 

única e exclusivamente ao CAU/PI a responsabilidade de 

fiscalização, cobrança de valores, inscrição e expedição de 
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carteiras aos profissionais, e sugestão de melhorias para o 

aperfeiçoamento de aplicação da lei ao CAU/BR. 

 Quanto ao réu, cumpre exclusivamente “adotar medidas 

para assegurar o funcionamento regular dos CAUs”. 

 É dizer, tanto a regulamentação da forma como está escrita, 

como a prática adotada pelo próprio sistema SICCAU, contrariam 

diretamente disposição legal, pois o requerido adota medidas que, 

na prática, dificultam – se não impedem – o regular 

funcionamento do CAU/PI no seu mister de cobrança dos 

débitos. 

 A forma em que se estabelece a funcionalidade dos serviços 

pelo SICCAU como está desenhado nas Resoluções mencionadas, 

impedem o CAU/PI de estabelecer MEDIDAS ALTERNATIVAS para 

garantir a COBRANÇA DE ANUIDADES E O REGISTRO DE RRT’s 

quando o SICCAU estiver instável, como é o caso. 

 

1.6. Do Custeio do SICCAU através do Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC  

 O SICCAU e outros sistemas do CAU são de custeio 

compartilhado, OU SEJA, NÃO PERTENCEM AO CAU/BR, mas a 

todo o “conjunto autárquico” dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo, conforme expressão da Res. 126/2016, que 

“regulamenta o compartilhamento, entre o CAU/BR e os 

CAU/UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas 

ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU)”. 

Art. 2° O Centro de Serviços Compartilhados dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-

CAU) compreende os seguintes serviços 

compartilhados: 
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I – Serviços Essenciais: 

a) Sistema de Informação e Comunicação dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

(SICCAU) nos módulos: 

(...) 

Art. 10. O compartilhamento das despesas 

incorridas na gestão, manutenção e evolução dos 

serviços compartilhados do Centro de Serviços 

Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo (CSC-CAU) atenderá às disposições 

dos parágrafos deste artigo. 

§ 1º Em relação aos Serviços Essenciais: 

I – Caberá ao CAU/BR o custeio de 20% (vinte 

por cento) das despesas com os serviços referidos 

no art. 2°, § 1°, incisos I, I-A, I-B, II, III, alíneas 

“a”, “c” e “d”, IV, V e VI desta Resolução; (Redação 

dada pela Resolução CAU/BR n° 183, de 20 de 

setembro de 2019) 

(...) 

II – caberá aos CAU/UF: 

a) o custeio de 80% (oitenta por cento) das 

despesas com os serviços referidos no art. 2°, § 1°, 

incisos I, I-A, I-B, II, III, alíneas “a”, “c” e “d”, IV, V 

e VI desta Resolução; (Redação dada pela 

Resolução CAU/BR n° 183, de 20 de setembro de 

2019) 

 Assim, o Conselho Federal fica responsável por 20% de 

custeio dos serviços compartilhados e os Regionais com 80%, 

mediante rateio (extra) estabelecido em resolução do Conselho 

Federal. 
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1.7. Da Necessidade de Provimento Judicial para Garantir a 

Autonomia do CAU/PI. do Risco de Intervenção. 

 A Lei 12.378/2010, em seu art. 28, IV prevê a possibilidade 

de intervenção do Conselho Federal nos Regionais, quando 

constatada violação desta Lei ou do Regimento Geral. 

 O Regimento Interno do Conselho Federal requerido 

estabelece que: 

Art. 30. Compete ao Plenário do CAU/BR: 

XIX – apreciar e deliberar sobre intervenção 

relacionada a atos de CAU/UF que contrariarem 

disposições contidas na Lei n° 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010, no Regimento Geral do CAU, 

nos atos normativos do CAU/BR e nos atos do 

respectivo CAU/UF; 

 https://transparencia.caubr.gov.br/regimentointerno/. 

Note-se que o próprio Regimento Interno do CAU/BR 

extrapola os termos da Lei, que prevê intervenção por 

descumprimento da dela e do Regimento Geral, NÃO 

MENCIONADO SOBRE DESCUMPRIMENTO DE ATOS 

NORMATIVOS DO CAU/BR. 

 No entanto, É UMA NORMA PÚBLICA INFRALEGAL, QUE, 

ATÉ SER REVOGADA OU INVALIDADA, possui plena 

aplicabilidade e presunção de legalidade. 

 Desta forma, mesmo diante de ofensas à suas competências 

legais, O CAU/PI não pode tomar as medidas necessárias para 

garantia do cumprimento de suas competências, no caso, 

EMISSÃO DE BOLETOS DE ANUIDADE E REGISTROS DE RRT’S 

fora da plataforma do SICCAU, mesmo diante das instabilidades. 

https://transparencia.caubr.gov.br/regimentointerno/


 

Rua Areolino de Abreu, 2103, Centro CEP: 64000-180 - Teresina-PI - Tel.: (86) 3222-1920 

www.caupi.org.br / atendimento@caupi.org.br 

CNPJ 14.882.936/0001-06 

 Uma vez o fazendo, DE FORMA ADMINISTRATIVA E 

ESPONTÂNEA, poderá sofrer ações do Conselho Federal, e até 

mesmo intervenção, conforme as disposições normativas 

acima. 

 Eis a necessidade de provimento judicial conforme. 

 

1.8. Dos potenciais prejuízos causados pela morosidade na 

solução do problema. Da liminar em tutela de urgência. 

 

 Conforme explanado em tópicos anteriores, o CAU/BR 

excedeu o poder regulamentar criar um sistema que proíbe o 

exercício das competências dos Conselhos Regionais, o que inclui 

este CAU/PI. 

Com isso, o requerente fica prejudicando em suas 

atividades, com uma inesperada queda de arrecadação em 

comparação com os anos anteriores, que pode comprometer o 

custeio de suas obrigações no mês de janeiro, e assim gerar um 

efeito cascata em todo o exercício financeiro. 

 Em janeiro de 2022 recomeça o dever de cobrança de 

anuidades do CAU/PI, o qual, com a procedência da presente ação, 

possuirá autonomia para realizar o lançamento automático dos 

boletos com o envio via correios para todos os seus profissionais, 

em atendimento à lei tributária.  

Além disso, poderá o Conselho implementar medidas 

alternativas para atender o registro de Responsabilidade Técnicas 

– RRT’s, dos profissionais, com emissão e arrecadação da taxa 

correspondente. 

 A concessão de liminar em tutela de urgência, antes de ouvida 

a parte ré, é plenamente possível e necessária no caso concreto, 

conforme dispõe o art. 300, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: 
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“Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.  

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz 

pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la.  

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.  

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

 

 Além do poder geral cautelar que a lei processual estabelece 

nos artigos 294 e seguintes, Código de Processo Civil, o referido 

Código autoriza o Magistrado a liminarmente antecipar o 

provimento final e a imediatamente determinar medidas 

satisfativas ou que assegurem o resultado prático da obrigação a 

ser cumprida. 

 Nesse caso, é imperiosa a concessão de medida liminar com 

esse conteúdo antecipatório, prefigurando-se os comandos 

judiciais buscados ao final do processo, par autorizar ao CAU/PI: 

a) Emissão de boletos de anuidades e encaminhamento dos 

mesmos aos profissionais, sem excluir a possibilidade dos 

mesmos emitirem diretamente seus próprios boletos; 
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b) Registro de RRT’s em sistema paralelo ao SICCAU, como 

posterior inserção dos dados neste, e emissão dos boletos de 

da taxa correspondente. 

 A probabilidade do direito é manifesta, pois o CAU/PI, 

demonstrou que é de sua competência exclusiva ato que envolva 

cobrança de valores e os registros dos RRT’s, competindo ao réu 

somente adotar as medidas necessárias a viabilizar o 

funcionamento regular dos CAUs.  

 Limitar qualquer ato realizado dentro da competência do 

CAU/PI à funcionalidades do SICCAU, e à sua disponibilidade e 

estabilidade, é limitar a própria autonomia administrativa e 

financeira, ignorando a competência exclusiva de cobrança de 

valores, e criando proibições não previstas nem autorizadas 

por lei.  

II. DO PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA.  

 Diante do exposto, mormente quanto a probabilidade do 

direito e do perigo de dano, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Piauí – CAU/PI requer em caráter liminar, nos termos do art. 

300, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: 

 

a) Seja imediatamente autorizada a emissão de boletos 

de qualquer natureza pelo CAU/PI, em atenção à 

autonomia administrativa e financeira, por intermédio do 

SICCAU ou de sistema independente, no caso de 

instabilidade do mesmo; 

b) Seja imediatamente autorizado o Registro de RRT’s 

dos profissionais com emissão do boleto para 

pagamento da taxa correspondente (taxa de exercício 

do poder de polícia) em sistema independente, diante 

da instabilidade do SICCAU, com posterior inserção 

das informações no sistema nacional;  
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c) Seja fixada multa diária cominatória (astreintes) no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o eventual 

descumprimento da medida liminar ora requerida, nos 

termos do art. 497, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo das demais cominações estabelecidas pelo art. 

26, da Lei nº 12.016/2009. 

 

III. DOS PEDIDOS DE DEFINITIVOS.  

 Ante todos fundamentos apresentados, e diante da 

necessidade de provimento judiciar perquirido, o CAU/PI requer a 

Vossa Excelência: 

a) A CITAÇÃO pessoal do requerido, CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, em nome de 

seu representante legal, aos termos da presente ação, assim 

como para, querendo, contestá-la, no prazo legal; 

b) A intimação do Ministério Público Federal, na condição de 

fiscal da Lei, para, querendo, se manifestar quanto à 

presente ação, nos termos do art. 178, do Código de 

Processo Civil; 

c) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação para o efeito de 

condenar o CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL a cumprir a obrigação de fazer, 

no sentido de que: 

C.1 – Seja permitido ao CAU/PI emissão de boletos de 

qualquer natureza, inclusive as de anuidades, sem 

prejuízo da possibilidade do próprio profissional fazer 

emissão, em atenção à autonomia administrativa e 

financeira, por intermédio do SICCAU ou de sistema 

independente, no caso de instabilidade do mesmo; 
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C.2 -  Seja autorizado o Registro de RRT’s dos 

profissionais com emissão do boleto para 

pagamento da taxa correspondente (taxa de exercício 

do poder de polícia) em sistema independente, 

sempre que, a critério do CAU/PI, houver 

necessidade por conta da indisponibilidade no 

SICCAU, com posterior inserção das informações no 

referido sistema; 

d) A condenação do réu para que inclua no ambiente 

corporativo do SICCAU o acesso ao requerente à emissão 

automática de boletos, à vista ou parcelados, de qualquer 

natureza (anuidades, multas, RRT), no mesmo molde que 

atualmente é permitido aos profissionais arquitetos; 

e) Seja autorizado o recebimento pelo CAU/PI de valores 

decorrentes de anuidades, taxas, emolumentos, multas e 

todos os demais créditos de pessoas físicas e jurídicas 

vinculadas ao CAU/PI por outros meios usuais de 

pagamento, com a garantia do repasso do que corresponde 

ao CAU/BR e inserção das informações no sistema SICCAU; 

f) A inclusão no sistema de ferramenta que permita o envio 

massivo e automático dos boletos por e-mail, impressão 

para envio por correio ou outros meios; 

g) A condenação da parte ré à multa diária em patamar fixado 

por Vossa Excelência para o eventual descumprimento da 

sentença, nos termos art. 497, do Código de Processo Civil, 

sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como 

referência; 

h) A condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais, sendo 

os honorários advocatícios estipulados de acordo com o 

grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa, consoante o disposto no § 8º do art. 85 do Código de 
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Processo Civil, fixando o valor dos honorários por 

apreciação equitativa, nos termos da Lei; 

i) A produção de todas as provas juridicamente admissíveis, 

mormente as documentais, periciais e testemunhais que se 

fizerem necessárias. 

 Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

considerando que o ato ou sua parte controvertida não possuem 

valor estimável. 

 Nesses termos, pede deferimento. 
 Teresina(PI), 14 de janeiro de 2022. 
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