
 

 

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

INTERESSADOS: Comissão de Exercício Profissional; Gerência Técnica e de Fiscalização; Presidência; 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO 
 

DELIBERAÇÃO Nº 172.6.6/2021 – 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:  

[...] 

VI - instruir, apreciar e deliberar sobre julgamento, em primeira instância, de autuação 

lavrada em processos de fiscalização do exercício profissional; 

VII - propor, apreciar e deliberar, em consonância com os atos já normatizados pelo CAU/BR, 

sobre: 

a) ações de fiscalização; 

[...] 

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

CAU/BR referentes a: 

a) fiscalização; 

 

Considerando que, no tocante aos processos de fiscalização por exercício ilegal da profissão em face do 

proprietário da obra em andamento, identificada durante a vistoria do CAU/MG, a Comissão de Exercício 

Profissional adotou o entendimento de cancelar os autos quando houver comprovação de que há profissional 

habilitado contratado para as atividades, mesmo que sem a apresentação do respectivo documento de 

responsabilidade técnica, devendo ser aberto novos processos apenas nos casos em que envolver serviço 

prestado por profissional de Arquitetura e Urbanismo, sem a emissão do devido Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), e, no caso de profissionais regulamentados por outra legislação, deverá ser encaminhamento 

os autos para o conselho competente. 

  



 

 

DELIBEROU 

 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que requeira de sua Gerência Jurídica um parecer sobre, no 

procedimento supramencionado, se há necessidade ou obrigação de comunicação aos proprietários 

(incialmente autuados) sobre o encaminhamento dos autos a outros órgãos 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021. 

 
 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/MG 

CONSELHEIRO(A) ESTADUAL ASSINATURA 

Fábio Almeida Vieira – Coordenador 
 Regina Coeli Gouveia Varella (S) 

 

Lucas Lima Leonel Fonseca - Coord. Adjunto 
◼ Emmanuelle de Assis Silveira (S) 

 

Ademir Nogueira de Ávila 
  Paulo Victor Yamim Pereira (S) 

 

Felipe Colmanetti Moura 
  Thais Ribeiro Curi (S) 

 

Rafael Decina Arantes 
  Isabela Stiegert (S) 

 

 


