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PROCESSO - 

INTERESSADO GERTEC CAU/SC 

ASSUNTO Invalidação de pedido de RRT de atividades no exterior 
  

DELIBERAÇÃO Nº 30/2021 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente, de 
forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 12 de março de 2021, no uso das 
competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SC, após 
análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o art. 21 da Resolução n. 91 do CAU/BR, que estabelece: “Art. 21. Em 
conformidade com o disposto no § 2° do art. 45 da Lei n° 12.378, de 2010, é facultado ao 
arquiteto e urbanista, com registro ativo no CAU, efetuar RRT constituído por atividade técnica 
de Arquitetura e Urbanismo realizada no exterior” (grifo nosso); 
 
Considerando o art. 24 da Resolução n. 91 do CAU/BR: “Art. 24. O requerimento de RRT 
referente a atividade técnica de Arquitetura e Urbanismo realizada no exterior constituirá 
processo administrativo, a ser submetido à apreciação do CAU/UF do domicilio de registro do 
requerente, que deliberará acerca do registro requerido, podendo, quando julgar necessário, 
efetuar diligências ou requisitar outros documentos para subsidiar a análise e decisão acerca da 
matéria”; 
 
Considerando que a Gerência Técnica do CAU/SC tem atendido profissionais que informam 
terem cadastrado pedido de RRT com atividades no exterior por engano; 
 
Considerando o Regimento interno do CAU/SC, art. 95, inciso VIII, alínea d, que define como 
uma das competências da Comissão de Exercício Profissional – CEP: propor, apreciar e deliberar 
sobre questionamentos a atos já normatizados pelo CAU/BR referentes a requerimentos de 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); e 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência 
do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SC; 
 
DELIBERA:  
 

1. Aprovar a possibilidade de invalidação de pedido de Registro de Responsabilidade 
Técnica de atividades no exterior mediante apresentação do formulário constante do 
Anexo I devidamente preenchido; e 

2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 

Florianópolis, 03 de maio de 2021. 
 

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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ANEXO I – FORMULÁRIO 
 
 

SOLICITAÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE PEDIDO DE RRT DE ATIVIDADES NO EXTERIOR 
(fora do Brasil) 

 
 
Nome do(a) profissional:________________________________________ Nº CAU:__________  

Nº do pedido de RRT com atividades no exterior a ser invalidado:______________(obrigatórios)  

 

Art. 21 da Resolução n. 91 do CAU/BR:  
Art. 21. Em conformidade com o disposto no § 2° do art. 45 da Lei n° 12.378, de 2010, é facultado ao arquiteto 
e urbanista, com registro ativo no CAU, efetuar RRT constituído por atividade técnica de Arquitetura e 
Urbanismo realizada no exterior. 
Art. 24 da Resolução n. 91 do CAU/BR:  
Art. 24. O requerimento de RRT referente a atividade técnica de Arquitetura e Urbanismo realizada no exterior 
constituirá processo administrativo, a ser submetido à apreciação do CAU/UF do domicilio de registro do 
requerente, que deliberará acerca do registro requerido, podendo, quando julgar necessário, efetuar diligências 
ou requisitar outros documentos para subsidiar a análise e decisão acerca da matéria. 

 
Motivo da solicitação de invalidação de pedido de RRT de atividades no exterior:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (obrigatório) 
 
 

Marque uma das opções abaixo: (obrigatório) 
 
(  ) Solicito, por meio deste documento, a invalidação do pedido de RRT com atividades no 
exterior nº_______________, considerando que é facultado ao arquiteto e urbanista efetuar 
RRT constituído por atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas no exterior.  
(marcar esta opção em caso de desistência de registrar em RRT as atividades técnicas no exterior 
constantes da solicitação de RRT a ser invalidado) 
 
(  ) Solicito, por meio deste documento, a invalidação do pedido de RRT com atividades no 
exterior nº_______________ e declaro, para os devidos fins, que o preenchimento do RRT 
contém erro nos seus dados, conforme informado acima. O país do endereço do contrato 
informado no pedido de RRT está incorreto, sendo o correto: Brasil.  
Número do RRT substituto: _________________ (obrigatório, se marcada esta opção)  
(marcar esta opção no caso de ter ocorrido erro na seleção do país no momento do cadastro do 
endereço no RRT) 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) profissional (obrigatório) 

 
          

(Local e data) __________________________, ___/___/______. (obrigatório) 
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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
 

Folha de Votação  
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Eliane de Queiroz Gomes Castro X    

Membro Suplente José Alberto Gebara X    

Membro Suplente Juliana Cordula Dreher de Andrade X    

Membro Suplente Kelly Correia Sychoski    X 

Membro Suplente Silvana Maria Hall X    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 4ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 03/05/2021 
 
Matéria em votação: Invalidação de pedido de RRT de atividades no exterior 
 
Resultado da votação: Sim (04) Não (00) Abstenções (00) Ausências (01) Total (05) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Assistente 
administrativo Estefânia de Oliveira 

Condutora da Reunião: Coordenadora Eliane 
de Queiroz Gomes Castro 
 

 


