
4.8.2.Julgamento de Processo e Recurso
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Distribui processo para 
conselheiro(a) relator(a)

Auto de infração é o ato administrativo processual 
lavrado pela agente de fiscalização do CAU/MG 

que instaura o processo administrativo e expõe os 
fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica 
autuada, indicando a capitulação da infração e da 

penalidade cabível.

O autuado tem dez dias para apresentar defesa à 
CEP-CAU/MG, sendo que a a regularização da 

situação não exime a pessoa física ou jurídica das 
cominações legais.

X

Autuado apresentou 
defesa tempestiva?

Auto de infração

Sim

Procede, à revelia, com o 
julgamento em 1a instância

Não

X

Conselheiro(a) relator(a) 
apresenta o relatório e voto 

fundamentado 

Encaminha para a instância 
competente para repetição ou 
retificação do ato processual

X

Nulidade 
demonstrada?

Sim

Delibera pelo arquivamento 
fundamentado do processo

Não

X

Não

Sim
Autuação 
mantida?

Delibera pela manutenção da 
autuação, as razões, as 

disposições legais infringidas e a 
penalidade correspondente

Sim
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Sanar nulidade

Envia ofício para a autuada 
através de correspondência com 

a decisão de arquivamento

Processo arquivado

Confere documentos do processo

Relatório de Fiscalização; 
Notificação Preventiva e sua AR; 

Auto de Infração e seu AR; e 
deliberação CEP

Envia ofício para a autuada 
através de correspondência 
acompanhado de cópia da 
decisão proferida pela CEP

Aguarda e recebe o AR do ofício 
enviado

Observar a data carimbada no AR 
para a contagem do prazo de 30 

dias para a interposição de 
recurso

X Putuada interpôs 
recurso?

Declara o trânsito em julgado

Não

Emite boleto com data de 
vencimento relativo à sanção 

proferida pela CEP

Envia ofício para a autuada com 
instruções e boleto relativo à 

sanção proferida pela CEP

X

Boleto pago?

Sim

Processo arquivado

Tramita protocolo Siccau do 
processo para a cobrança 

administrativa
Não

Registra tramitação do processo 
para a cobrança administrativa

Procede com análise e 
providências para a cobrança 

administrativa, se julgar aplicável

Processo arquivado

Encaminha recurso para Gertef

Sim

Emite certidão

Distribui processo para 
conselheiro(a) nomeado como 

relator(a)
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Atesta tempestividade do 
recurso interposto pelo(a) 

autuado(a)

Elabora relatório e voto 
fundamentado

Envia relatório e voto à 
Secretaria do Plenário do CAU/

MG

Insere na minuta de pauta da 
reunião plenária para ser 
apreciada e deliberada

Encaminha para os conselheiros 
relatório e voto para 

conhecimento prévio ao 
julgamento em reunião plenária 

do CAU/MG

Apresenta relatório e voto 
fundamentado na reunião 

plenária do CAU/MG

XNulidade 
demonstrada?

X

Sim

Nulidade sanável?
Encaminha para a instância 

competente para repetição ou 
retificação do ato processual

Sim

Sanar nulidade

Delibera pelo arquivamento 
fundamentado do processo

Não

A Secretaria do Plenário 
encmainhará para a Secretaria 

Executiva, protocolo Siccau 
contendo a decisão do Plenário.

XNão

Manteve decisão 
da CEP?

Não

Delibera pela manutenção da 
decisão da CEP, as razões, as 

disposições legais infringidas e a 
penalidade correspondente

Sim

Envia ofício para a autuada 
através de correspondência 
acompanhado de cópia da 

decisão proferida pelo Plenário 
do CAU/MG

Aguarda e recebe o AR do ofício 
enviado

Observar a data carimbada no AR 
para a contagem do prazo de 30 

dias para a interposição de 
recurso

X

Encaminha recurso para o CAU/
BR

Autuada interpôs 
recurso?

Sim

Declara o trânsito em julgado

Não

Emite boleto com data de 
vencimento relativo à sanção 

proferida pela Plenário do CAU/
MG

Oficia o autuado da decisão 
proferida informando da 

penalidade imposta e indicando 
providências para regularizar a 

situação, se for o caso

X
CAU/BR manteve 

decisão do CAU/MG?

Sim

Oficia a autuada através de 
correspondência com a decisão 
fundamentada de arquivamento

Não

Processo arquivado

Execução da 
decisão proferida

Envia ofício para a autuada com 
instruções e boleto relativo à 

sanção proferida pelo Plenário 
do CAU/MG

X

Boleto pago?

Processo arquivado

Sim

Tramita protocolo Siccau do 
processo para a cobrança 

administrativa
Não

Registra tramitação do processo 
para a cobrança administrativa

Procede com análise e 
providências para a cobrança 

administrativa, se julgar aplicável
Processo arquivado

Quando do recurso intempestivo 
com Declaração de Transitado 
em Julgado, que não apresenta 
fato que demonstra nulidade 

processual, o conselheiro deverá 
desconhecê-lo e apresentar 

relatório e voto fundamentado 
ao Plenário.
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