
 

 

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

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

ASSUNTO: TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 
 

DELIBERAÇÃO Nº 172.6.2/2021 – 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:  

[...] 

IV - propor, apreciar e deliberar sobre o Plano de Fiscalização do CAU/MG, conforme 

diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização do CAU; 

V - propor, apreciar e deliberar sobre medidas para aprimoramento do Plano Nacional de 

Fiscalização do CAU, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

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; 

b) [...] 

Art. 104. Compete ao coordenador de comissão ordinária ou especial:  

[..] 

XIII - designar conselheiro para relatar matéria, no âmbito da comissão, preferencialmente 

em sistema de rodízio, observando os casos de impedimento ou suspeição. 

 

Considerando o versado na Resolução CAU/BR 22/2012: 
 

Art. 19. Apresentada defesa tempestiva ao auto de infração, a Comissão de Exercício 

Profissional do CAU/UF decidirá pela manutenção da autuação, explicitando as razões de sua 

decisão, bem como as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente, ou pelo 

arquivamento fundamentado do processo. 

§ 1º. Para análise da defesa na Comissão de Exercício Profissional o processo será distribuído 

para um conselheiro relator, que deve apresentar relatório e voto fundamentado. 

§ 2º. Apresentado o relatório e voto do conselheiro relator, a comissão decidirá pela 

manutenção do auto de infração ou pelo arquivamento do processo. 

 

Considerando as informações do Ofício nº 047/2020-CAU/BR-SGM, encaminhado pela Secretaria Geral da 

Mesa do CAU/BR, através do Protocolo 1206112/2020. 

 

 



 

 

DELIBEROU 

 

 

1. Em conformidade com o inciso XIII do artigo 104 do Regimento Interno do CAU/MG, e visando agilizar a 

tramitação dos processos de fiscalização, passar a realizar a nomeações de relatoria para julgamento de 

Autos de Infração através de despacho do Coordenação da CEP, incluindo os autos distribuídos nesta 

sessão, e não mais por deliberação do colegiado. 

 

2. Solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe ao CAU/BR o questionamento sobre instruções 

específicas para tramitação digital de autos processuais, especialmente no que se refere a inserção de 

rubrica do encarregado de instrução e juntada de documentos e assinaturas dos agentes públicos 

responsáveis pelas decisões, notadamente frente as restrições de realização de reuniões presenciais neste 

momento. 

 
3. Solicitar à Equipe de fiscalização passe a apresentar expressamente – se ainda não o faz – a data de 

emissão nas certidões de regularização e de não regularização das infrações em processos de fiscalização; 

 
 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021. 
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