
 
 

 

 

PROCESSO 084/2020 

INTERESSADO SIDNEY AUGUSTO MENDES JÚNIOR 

ASSUNTO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1000080492/2019 

DELIBERAÇÃO Nº 073/2020 – CEP-CAU/ES 
 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/ES, reunida online através 
do aplicativo SKYPE, em Vitória – ES, na 68ª reunião Extraordinária da CEP, realizada 
no dia 20 de julho de 2020, no uso das competências que lhe conferem o artigo 104, 
inciso XVII, da Resolução nº 139 do CAU/BR, e o inciso VI do art. 87 do Regimento 
Interno 2018 do CAU/ES, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando que, a parte interessada foi autuada por exercício ilegal da profissão em 
razão de demonstrar em suas redes sociais que exercia atividade profissional na área 
de arquitetura e urbanismo sem ter habilitação; 

Considerando que foi verificado que o interessado se apresenta como profissional do 
ramo, mesmo sem ter a respectiva formação concluída e consequentemente, sem 
registro no CAU/ES;  
 
Considerando que o Exercício Ilegal de profissão regulamentada é contravenção penal, 
prevista no art. 47 do Decreto Lei nº 3.688/1941, portanto passível de notícia de 
contravenção ao Ministério Público; 
 
Considerando a retificação das postagens nas redes sociais, porém a defesa 
inconsistente apresentada pelo interessado; 
 
DELIBEROU: 

Por aprovar, unanimemente, o voto do conselheiro relator, decidindo pela manutenção 
do auto de infração e da multa aplicada. Que sejam aplicadas as penalidades cabíveis 
através do encaminhamento ao Ministério Público para apuração do exercício ilegal da 
profissão de Arquitetura e Urbanismo na esfera judicial. 
 
Que o Interessado não mais se apresente como profissional de Arquitetura e Urbanismo 
em nenhum meio, seja ele, físico ou digital.  
  
Que o Interessado seja comunicado da decisão de acordo com os trâmites necessários. 

 
 

Vitória – ES, 20 de Julho de 2020. 

 

Pollyana Dipré Meneghelli - Coordenadora da CEP-CAU/ES     __________________ 
 
Hélio Márcio Honorato Lírio - Membro da CEP-CAU/ES            __________________ 
 
 



 
 

 

 
Daniela de Souza Caser  – Membro da CEP-CAU/ES               ___________________ 
 
Maria Alice Rampinelli – Membro da CEP-CAU/ES                    ___________________ 
 


