
 

 

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

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

ASSUNTO: DENÚNCIA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ILEGAL POR ESTUDANTES 
 

DELIBERAÇÃO Nº 173.5.1/2021 – CEP-CAU/MG 

 

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

através de videoconferência, no dia 22 de fevereiro de 2021, após análise do assunto em epígrafe, no uso das 

competências normativas e 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:  

[...] 

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; 

[...] 

 

Considerando a denúncia de casos de alunos de Arquitetura e Urbanismo em Patrocínio atuando 

profissionalmente antes da colação de grau, apresentada por arquitetos e urbanistas da região.. 

  



 

 

DELIBEROU 

 

 

1. Promover uma ação educativa as escolas da cidade, em especial as mencionadas na denúncia, através de 

uma palestra institucional que ressalte os dispositivos legais sobre o exercício ilegal da profissão. 

 

2. Salientar, em resposta aos denunciantes, a importância da qualificação adequada da denúncia, pois, a 

ausência de material que possibilite identificação dos alegados infratores ou deficiências nos elementos 

apresentados podem impossibilitar a averiguação dos fatos, como foi o caso em tela. 

 
 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021. 
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