
 

 

REFERÊNCIAS: Regimento Interno do CAU/MG; Resolução CAU/BR 22/2012; Protocolo 1220132. 

INTERESSADOS: 
Comissão de Exercício Profissional; Gerência Técnica e de Fiscalização; Setor de RRT 
Extemporâneo do CAU/MG 

ASSUNTO: ANÁLISE DE RRT EXTEMPORÂNEO SI10314221I00CT001 
 

DELIBERAÇÃO Nº 172.4.1/2021 – CEP-CAU/MG 

 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG, reunida ordinariamente em ambiente virtual, 

através de videoconferência, no dia 25 de janeiro de 2021, após análise do assunto em epígrafe, no uso das 

competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/MG, e 

 

Considerando o artigo 104 do Regimento Interno do CAU/MG: 
 

Art. 96. Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo, competirá à Comissão de Exercício Profissional do CAU/MG (CEP-

CAU/MG), no âmbito de sua competência:  

[...] 

VIII - propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a atos já normatizados pelo 

CAU/BR referentes a: 

[...] 

d) requerimentos de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); 

 

Considerando o versado na Lei Federal 12.378/2010: 
 

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. 46. O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e 

urbanismo, a partir da definição da autoria e da coautoria dos serviços. 

(Grifamos) 

 

Considerando o versado na Resolução CAU/BR 91/2014: 
 

Art. 1° A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de quaisquer outros 

serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que envolvam competência 

privativa de arquitetos e urbanistas ou atuação compartilhada destes com outras profissões 

regulamentadas, ficam sujeitas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos termos 

desta Resolução, em conformidade com a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

(Grifamos) 

 

Considerando os documentos e informações apresentados pelo requerente ao Setor de RRT Extemporâneo do 

CAU/MG, junto ao formulário do RRT SI10314221I00CT001, ao protocolo 1220132/2020, e por e-mail. 

 

Considerando a atividade inserida no RRT (3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA), bem como 

a descrição anotada pelo profissional no formulário, onde se lê: “Assessor Especial de Gabinete”. 

 

  



 

 

DELIBEROU 
 
 

1. Manter o indeferimento promovido pelo Setor de RRT Extemporâneo do CAU/MG, por considerar que 
não restou demonstrada que a consecução das atividades objeto de registro se deram no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo, aparentando o cargo se de natureza política ou administrativa. 
 

2. Facultar ao requerente a apresentação de novos documentos ou informações demonstrando que, no 
desempenho do cargo/função em questão, foram realizadas atividades relacionadas da Arquitetura e 
Urbanismo. 

 
Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021. 
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