
4.7.3.1.Registro de Pessoa Jurídica
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Acessa a solicitação da 
empresa que será analisada
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As solicitações são realizadas por 
requerente de novo ou registro 

inicial mediante formulário 
eletrônico no sítio do CAU/MG, 

anexadas de documentação exigida 
em Resolução do CAU/BR e nos atos 
normativos do CAU/MG, observando 

a obrigação de certificação digital.

Consulta no Siccau de 
maneira geral todas as 

solicitações de registro de 
empresa feitas para o CAU/

MG

Solicitações de registro de empresa

Baixa e analisa os 
documentos enviados pela 

requerente

O contrato social da empresa e o 
documento de comprovação de 
vínculo técnico do Responsável 

Técnico devem ser enviados com 
certificação digital, obedecendo o 
que dispõe as Resoluções do CAU/
BR. Caso o requerente não possua 

este recurso, os documentos 
originais ou autenticados em cartório 

podem ser enviados fisicamente 
pelos Correios ou serem entregues 
na sede do CAU/MG ou em um de 
seus Escritórios descentralizados. 

Eles serão posteriormente devolvidos 
pelos Correios.

Os objetivos sociais da 
empresa devem ser 
compatíveis com as 

atividades, atribuições e 
campos de atuação 

profissional da Arquitetura e 
Urbanismo

Objetivos sociais compatíveis?

Sim

Envia despacho via Siccau 
com a justificada decisão de 

indeferimento
Não

Solicitação indeferida

Cadastra a empresa no Siccau XSim

Documentação atende 
requisitos? Envia despacho ou email ao 

requerente solicitando a 
documentação pendente

Não X

Requerente manifestou-se?

Requerente deve se 
manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

Sim

Envia despacho via Siccau 
comunicando arquivamento

Não

Solicitação arquivada

No caso de empresa filial, o 
número de seu registro ficará 

vinculado ao número de 
registro da matriz.

No ambiente da empresa 
insire a(s) atividade(s) CNAE

Cadastra protocolo de 
registro da empresa, anexado 
da documentação analisada 

para o deferimento do 
registro

A data do documento é a 
data da inserção dos mesmos 

dentro do sistema.

Cria o registro da empresa 
usando o número do 

protocolo

Insere o(a) responsável 
técnico(a)

Arquiteto(a) e urbanista 
pode, simultaneamente,

exercer a responsabilidade 
técnica por, no máximo, 3 

(três) pessoas jurídicas.

Reseta a senha 

Empresa registrada
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