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PROCESSO Protocolo n° 1118987/2020 

INTERESSADO Gerência Técnica de Atendimento e Fiscalização 

ASSUNTO Registro e fiscalização de MEI. 
DELIBERAÇÃO Nº 149/2020 – CEP-CAU/PR 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/PR), reunida ordinariamente de forma 
virtual no dia 22 de junho de 2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno 
do CAU/PR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando que a Lei nº 12.378/2010 prevê em seu art. 7º que: “Exerce ilegalmente a profissão de 
arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 
privados, privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não realizando atos 
privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de 
arquitetura e urbanismo sem registro no CAU; ” 

Considerando a previsão na Lei 12.378/2010 sobre a obrigatoriedade de registro de empresas, in verbis: 
“Art. 10. Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, poder-se-ão reunir em 
sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos das normas de direito 
privado, desta Lei e do Regimento Geral do CAU/BR. Parágrafo único. Sem prejuízo do registro e 
aprovação pelo órgão competente, a sociedade que preste serviços de arquitetura e urbanismo dever-
se-á cadastrar no CAU da sua sede, o qual enviará as informações ao CAU/BR para fins de composição 
de cadastro unificado nacionalmente. ” 

Considerando a Deliberação n° 018/2020 da CEP-CAU/BR, que indica, entre outros, que: “a pessoa 
jurídica do Microempreendedor Individual (MEI) não tem permissão legal para realizar atividades de 
profissões regulamentadas, como as exercidas pelos arquitetos e urbanistas, portanto não se enquadra 
como empresa prestadora de serviços de Arquitetura e Urbanismo e não atende as condições e 
requisitos estabelecidos em normas vigentes do CAU/BR para ter registro nos CAU/UF.” 

Considerando ainda que o CAU/PR sempre realizou o registro de Microempreendedores Individuais 
como empresas prestadoras de serviço de arquitetura e urbanismo, nos limites dos objetos sociais 
apresentados e que, até o momento, não há relatório disponível no SICCAU que possa informar a 
quantidade e/ou a identificação dos Microempreendedores Individuais nesta situação. 

Considerando os questionamentos apresentados pela Gerência Técnica de Atendimento e Fiscalização, 
quanto aos Microempreendedores Individuais já registrados no CAU e aos Microempreendedores 
Individuais identificados realizando atividades de arquitetura e urbanismo. 

 

DELIBEROU: 
 
1- Solicitar à Assessoria Jurídica do CAU/PR orientação quanto aos procedimentos a serem 

adotados junto aos Microempreendedores Individuais registrados no CAU/PR, de forma a 
atender o estabelecido nas Deliberações CEP-CAU/BR nº 081/2018, nº 029/2019, nº 057/2019, 
nº 079/2019 e nº 018/2020. Assim como, com relação aos Microempreendedores Individuais 
identificados pela fiscalização realizando atividades de arquitetura e urbanismo. 

2- Solicitar à Presidência do CAU/PR que envie ofício ao CRCPR – Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná, no intuito de destacar a impossibilidade de cadastramento de empresas 
prestadoras de serviços de arquitetura e urbanismo na modalidade MEI, visto que 
Microempreendedores Individuais não poderão se registrar no CAU para atuarem legalmente. 
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3- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/PR, para conhecimento. 

 
Esta deliberação entra em vigor nesta data. 

 
Com 02 votos favoráveis dos conselheiros CRISTIANE BICALHO DE LACERDA e RAFAEL 
ZAMUNER, e 01 ausência do conselheiro CLAUDIO FORTE MAIOLINO 
 
 

Curitiba - PR, 22 de junho de 2020. 
 

 

 

CLAUDIO FORTE MAIOLINO _________________________________________ 
Coordenador 

CRISTIANE BICALHO DE LACERDA _________________________________________ 
Membro 

RAFAEL ZAMUNER _________________________________________ 
Suplente 
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