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PROCESSO Protocolo n° 1158236/2020 

INTERESSADO GETEC - Gerência Técnica de Atendimento e Fiscalização - PR 

ASSUNTO Questionamentos e sugestões – Art. 46 Resoluções nº 91 e nº 184 
DELIBERAÇÃO Nº 237/2020 – CEP-CAU/PR 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/PR), reunida ordinariamente de forma 
virtual no dia 18 de setembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno 
do CAU/PR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a Resolução n° 184, de 22 de novembro de 2019, em vigor desde o do fim de agosto de 
2020, que altera a Resolução n° 91, de 9 de outubro de 2014, que no seguinte artigo dispõe: 
 

Art. 46. Serão objeto de análise do CAU/UF pertinente os seguintes procedimentos: 
I – RRT Derivado; 
II – RRT Extemporâneo; 
III – RRT de atividade técnica realizada no exterior; 
IV – cancelamento de RRT; 
V – anulação de RRT; 
VI – Baixa de oficio do RRT motivada pelos casos enquadrados nos artigos 31 e 32 desta Resolução;  
VII – Retificação e Baixa do RRT da atividade de Desempenho de Cargo ou Função Técnica do 
responsável técnico vinculado à Pessoa Jurídica de Arquitetura e Urbanismo registrada no CAU, nos 
termos do normativo específico do CAU/BR acerca de registro de pessoa jurídica. 
§ 1º O CAU/UF pertinente é aquele definido no art. 10 desta Resolução, sendo que os responsáveis pelas 
análises e decisões deverão ser estabelecidos por cada CAU/UF, considerando sua estrutura 
organizacional e regimento interno. 
§ 2º O prazo para análise e comunicação ao interessado por parte do CAU/UF é de 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data de cadastro do requerimento no SICCAU ou, quando for o caso, da data de pagamento 
da taxa de expediente, e desde que atendidas às condições e requisitos estabelecidos nesta Resolução. 
§ 3º O prazo para o profissional se manifestar e/ou atender à diligência do CAU/UF pertinente é de 30 
(trinta) dias úteis, contados da data de recebimento da comunicação. 
§ 4º Caso o profissional não se manifeste e/ou não atenda à diligência dentro do prazo estipulado no 
parágrafo anterior, o CAU/UF pertinente poderá tomar a decisão com base na documentação e 
informações disponíveis. 
§ 5º Para os fins desta Resolução, considera-se que a comunicação com o interessado poderá ser 
efetuada por qualquer dos seguintes meios: 
a) via postal, com aviso de recebimento; 
b) por telegrama; 
c) por ciência pessoal (assinatura protocolada em documento); 
e) por intermédio de agente do CAU/UF investido de fé pública; 
f) por mensagem eletrônica enviada pelo SICCAU; 
g) por correio eletrônico no endereço de e-mail indicado no cadastro do profissional ou da pessoa 
jurídica; o 
h) por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 
§6º Frustrados os meios previstos no § 5º, a comunicação deverá ser efetuada por meio de edital a ser 
publicado em veículo de comunicação do CAU/UF, em jornal de grande circulação ou em diário oficial 
com circulação na Unidade da Federação de jurisdição do CAU/UF pertinente, ou em outro meio de 
comunicação que amplie as possibilidades de conhecimento por parte do interessado. 
§ 7º Os RRT nas modalidades Simples, Múltiplo Mensal, Mínimo e Social, incluindo suas respectivas 
retificações e baixas, com exceção do RRT Simples tratado no inciso VII deste artigo, não estão sujeitos 
à análise e aprovação prévia por parte dos CAU/UF, porém estarão sujeitos às auditorias periódicas 
realizadas pelo CAU/UF, nos termos do artigo 47 desta Resolução.” 
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Considerando que o SICCAU não apresenta confirmação de recebimento das mensagens eletrônicas 
encaminhadas via despacho de análise de RRT ou quando a mensagem eletrônica é encaminhada via 
protocolo; 
 
Considerando que toda a comunicação com os arquitetos e urbanistas sempre foi realizada via 
SICCAU, seja por despacho de protocolo ou RRT, e considerando o elevado custo para realização de 
comunicação via postal. 
 
Considerando os questionamentos e sugestões da Gerência Técnica de Atendimento e Fiscalização do 
CAU/PR. 
 
Assim a CEP, 
 
DELIBEROU: 
 
1- Manifestar-se quanto a importância de manutenção da comunicação via SICCAU com os 
arquitetos e urbanista, considerando a importância e necessidade de utilização pelo CAU de 
ferramentas atualizadas e eficientes. 

2- Solicitar ao CAU/BR que verifique a possibilidade de implantação de um aviso de recebimento 
das mensagens enviadas pelo SICCAU ao profissional. 

3- Solicitar ao CAU/BR, no caso de impossibilidade de implantação do aviso de recebimento 
supracitado, que seja estabelecido um prazo para publicação de aviso em edital nas situações de 
ausência de resposta do requerente, assim como a revogação do parágrafo 6º do art. 46 da Resolução 
nº 91, de 9 de outubro de 2014, visto que sem o aviso não é possível definir se os meios previstos 
foram frustrados. 

4- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/PR, para conhecimento. 

 
Esta deliberação entra em vigor nesta data. 

 
Com 02 votos favoráveis dos conselheiros CLAUDIO FORTE MAIOLINO e RAFAEL ZAMUNER 
e 01 ausência da conselheira CRISTIANE BICALHO DE LACERDA. 
 
 

Curitiba - PR, 18 de setembro de 2020. 
 

 
CLAUDIO FORTE MAIOLINO          ________________________________________________ 
Coordenador  

RAFAEL ZAMUNER                          _________________________________________________ 
Suplente 
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CRISTIANE BICALHO DE LACERDA _________________________________________ 
Membro 
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