
 

 

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 175.5.2/2021 – CEP-CAU/MG 

 

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

através de videoconferência, no dia 19 de abril de 2021, após análise do assunto em epígrafe, no uso das 

competências regimentais, e 

 

Considerando o disposto no 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); 

e) requerimentos de Registros de Direito Autoral (RDA); 

(...) 

g) emissão e cancelamento de certidões; 

h) emissão e cancelamento de registro de atestados; e 

 

Considerando as colocações do Cons. Rafael Arantes: sobre o processo/fluxo de emissão de pareceres pelos 

conselheiros; e ainda sobre a inversão conceitual dos processos de fiscalização e respectivas 

análises/deliberações que geram prejuízo objetivo ao profissional e oneram o Conselho, e ainda sobre a 

explanação do Coordenador da Comissão sobre algumas iniciativas que já foram adotadas a respeito. 

 

DELIBEROU 

 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que requeira de sua à Gerência Jurídica um parecer sobre a viabilidade 

e legalidade do deferimento de solicitações em situações que não há concordância com os normativos do 

CAU/BR até que os entendimentos sejam alinhados. 

 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2021. 
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