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COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/MG 
ATA DE Nº 004/2014  

 

Aos 02 dias do mês de outubro de 2014, às 14h00min, na Sede do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG, localizado 

na Rua Paraíba, nº 966, 12º andar, Funcionários, em Belo Horizonte/MG, na 

sala de reunião, reuniu-se a Comissão Eleitoral do CAU/MG, composta pelos 

Arquitetos e Urbanistas Fernando de Oliveira Graça, Marcus Vinícius Rios 

Meyer, Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale e Flávio Almada, estando 

presentes também os Assessores da Comissão Eleitoral do CAU/MG, 

conforme Decisão Plenária CAU/MG 172/2014, o Arquiteto e Urbanista José 

Amador Ribeiro Ubaldo, o Advogado Eder Bomfim Rodrigues e a Auxiliar 

Administrativa Márcia Cristina Pereira Ribeiro para tratar dos assuntos 

relacionados ao processo eleitoral do CAU/MG. Dando início à reunião, a 

Coordenadora da Comissão, Arquiteta e Urbanista Marília Maria Brasileiro 

Teixeira Vale, apresentou a pauta do dia, a saber: (i) exame das razões de 

recurso interposto pela chapa Arquitetura é Atribuição de Arquiteto, o qual foi 

protocolizado em 01 de outubro de 2014 na Sede do CAU/MG, bem como 

postado no sistema Modulo Eleitoral das eleições do CAU em 24/09/2014 

como impugnação ao Edital que divulga a relação de requerimentos de registro 

de candidaturas para as eleições de conselheiros e respectivos suplentes do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG) e, ainda, (ii) a 

verificação de pendências das chapas COM_sequencia e Arquitetura e 

Cidades – Novos Horizontes, com pedidos de registros de candidaturas 

publicados no dia 22 de setembro de 2014. Com efeito, em 29 de setembro de 

2014, a Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR (CEN) divulgou o Ofício nº 

9/2014 – CEN – CAU/BR, contendo diretrizes a serem observadas pelas 

Comissões Eleitorais Estaduais a respeito da concessão do direito de recurso 

às Chapas que, apesar de presentes no sistema de informação eleitoral até às 

18:00 do dia 19/09/2014, não conseguiram protocolar o pedido de registro de 

candidatura. Nesse contexto, a Coordenadora da Comissão procedeu à leitura 

integral, em voz alta, das razões do recurso apresentado pela Chapa 
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Arquitetura – Atribuição de Arquiteto, tendo sido examinados ainda os 

documentos que o instruíam. No que toca aos documentos, constatou-se que a 

Chapa apresentou, junto ao recurso, os documentos exigidos no Ofício nº 

09/2014 – CEN – CAU/BR, tendo sido observado apenas que, na declaração 

do suplente Raphael Barbosa Rodrigues, a letra “e” não se encontra legível por 

se encontrar o trecho correspondente “cortado” do texto. Após a leitura e 

exame do recurso e dos documentos, abriu-se a palavra aos presentes para 

deliberação e discussão. A primeira a consignar sua posição foi a 

Coordenadora da Comissão, a qual afirmou que, na análise do caso, a 

Comissão deve zelar prela preservação das regras do pleito, notadamente a 

Resolução CAU/BR nº 81/2014 e o Edital de Convocação da Eleição, que, em 

seu conjunto, assim dispuseram: (i) o parágrafo único do art. 18 da Resolução 

estabelece que “o pedido de registro de candidatura de chapa deverá ser 

protocolizado no período previsto no calendário eleitoral, no horário das 08h00 

(oito horas) às 18h00 (dezoito horas), hora local da Unidade da Federação do 

registro da candidatura.”; (ii) o art. 19 da referida Resolução determina que  o 

pedido de registro somente será considerado completo se contiver os 

documentos essenciais descritos no parágrafo único do referido dispositivo, a 

saber “Art. 19 (...) Parágrafo único. O requerimento de registro de candidatura 

de chapa será instruído, obrigatoriamente, com as seguintes peças: I - lista dos 

integrantes da chapa; II - declaração dos integrantes da chapa, conforme 

modelo a ser aprovado pela comissão eleitoral nacional (CEN); III - cópias das 

carteiras de identidade profissional dos integrantes da chapa ou certidão 

fornecida pelo CAU; IV - proposta de trabalho da chapa requerente da 

inscrição” e (iii) o edital de convocação das Eleições definiu de maneira clara, 

em seus itens 14 e 15, a data do dia de 19 de setembro como limite para a 

formulação do requerimento completo de registro de candidatura. Desse modo 

para a Coordenadora, encontrava-se evidente que a Chapa deveria ter 

apresentado todos os documentos requeridos, observado o prazo limite das 

18hs do dia 19 de setembro. Ademais, uma das afirmações constantes do 

modelo de pedido de registro de candidatura é a de que o requerente confirma 

ter pleno conhecimento das regras eleitorais, não sendo possível, portanto, a 
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alegação de desconhecimento das condições normativas vigentes. Em seu 

recurso, a Chapa demonstra que conhecia o prazo para o registro de 

candidatura, na medida em que afirma que: “o tutorial informa que o sistema 

estaria disponível todos dias, durante o período de requerimento do registro de 

chapa, de 08 h às 18h (...)”. A respeito das demais alegações da Chapa 

recorrente, as seguintes ponderações foram realizadas: (i) Segundo a 

Recorrente, não haveria informação acerca da impossibilidade de envio de 

mais de um arquivo para cada peça instrutória prevista no art.19. Para a 

Coordenadora, é preciso destacar que o tutorial publicado pelo CAU/BR, 

documento que a Chapa confessa conhecer, informa que: “No ato do registro 

pelo responsável da chapa, os arquivos de cada candidato deverão ser 

inclusos separadamente e em número correspondente à quantidade de 

candidatos, seguindo as recomendações previstas do artigo 15 da Resolução 

CAU/BR nº 81/2014, abaixo transcrito (...)”. Houve, portanto, oportunidade para 

que a Chapa examinasse e se preparasse para as características do módulo 

eleitoral; (ii) Segundo a Recorrente, o tutorial informa que o sistema estaria 

disponível todos dias, durante o período de requerimento do registro de chapa, 

de 08 h às 18h, porém, o acesso, em vários dias, foi estendido. Para a 

Coordenadora da Comissão, a afirmação apenas denota que a Recorrente 

tinha conhecimento da limitação temporal. (iii) Segundo a Recorrente, o tutorial 

informa que os candidatos receberiam e-mail com a confirmação da inscrição, 

o que não ocorreu. Para a Coordenadora, o e-mail com a confirmação da 

inscrição somente é enviado à Chapa que apresenta todos os documentos e 

cumpre com as condições estabelecidas na legislação eleitoral do CAU. A 

ausência de o registro completo da Chapa no tempo e horário determinado no 

regulamento eleitoral impediu a confirmação do registro por e-mail. (iv) 

Segundo a Recorrente, o formulário de inscrição não continha opção para 

concluir, salvar ou encerrar, impossibilitando verificar a efetivação da inscrição. 

Conforme elucidou a Coordenadora, o §1º do art. 20 da Resolução CAU/BR 

81/2014 dispõe que o sistema de informação emitirá um protocolo do pedido de 

registro de candidatura. Evidentemente, mais uma vez, a Recorrente não 

recebeu confirmação da inscrição porque não realizou inscrição válida da 
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chapa. (v) Para a Recorrente, deveria estar expresso no Edital de Convocação, 

ou na Resolução 81, que o sistema se encerraria às 18 horas do dia 19 e 

impediria a finalização de quaisquer requerimentos já realizados, mas sem o 

envio de todas as peças de instrução. Destacou a Coordenadora que, 

conforme informado no início desta reunião, todas as informações necessárias 

à compreensão do funcionamento do sistema foram retratadas com clareza na 

regulamentação das eleições. Na opinião da Coordenadora, a decisão correta 

implica a observância objetiva das regras definidas na regulamentação das 

eleições, como forma de se evitar interpretações subjetivas. Nesse contexto, a 

lógica do art. 27 da Resolução, que possibilita a regularização ou substituição 

de candidatos, não se aplica ao caso, pois pressupõe a existência de um 

registro válido da Chapa. Com efeito, a própria análise de elegibilidade dos 

candidatos e da higidez dos documentos correspondentes pressupõe sua 

apresentação integral no momento definido pelas regras eleitorais, exigência 

esta não cumprida pela Chapa Recorrente. Em adendo, destacou a 

Coordenadora, que, a despeito das características de preenchimento do 

sistema de informação, não foram relatados à Comissão Eleitoral a existência 

de problemas que pudessem impedir os pedidos de registro de candidatura, o 

que se comprova pelo fato de que outras chapas obtiveram sucesso nessa 

tarefa. De igual modo, não comprovou a Recorrente a efetiva existência de 

problemas que pudessem ter impedido seu registro, destacando a 

Coordenadora da Comissão que a Chapa interessada ingressou no sistema 

apenas às 17hs45min do último dia do prazo, circunstância esta incompatível 

com o cuidado requerido para a realização do registro com êxito, tendo 

assumido, nesse contexto, a responsabilidade por tal escolha. Lembrou ainda a 

Coordenadora que a chapa interessada teve aproximadamente 12 (doze) dias 

para proceder ao seu registro, conforme previsto no calendário eleitoral. Por 

fim, ponderou que a entrega dos documentos dos candidatos juntamente com 

o recurso não tem o condão de regularizar a situação da Chapa, já que o prazo 

original foi desrespeitado. Desse modo, em conclusão, preferiu a 

Coordenadora seu voto de indeferimento do recurso e dos pedidos dele 

constantes. Após as considerações da Coordenadora, pediu a palavra o Sr. 
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Flávio Almada, que destacou que a entrega dos documentos dos candidatos da 

Chapa, juntamente com o recurso, na sua avaliação, tem o condão de 

regularizar a situação da Chapa. Nesse sentido, e diante do fato de que o uso 

de sistemas de informação é uma novidade não completamente assimilada por 

todos, proferiu seu voto pelo deferimento do recurso da Chapa Arquitetura é 

Atribuição de Arquiteto. Concedida a palavra ao Sr. Fernando de Oliveira 

Graça, este corroborou as colocações da Coordenadora da Comissão, 

entendendo pelo indeferimento do recurso apresentado. Passada a palavra 

ao Sr. Marcus Vinícius Rios Meyer, este consignou que a decisão correta, na 

sua opinião, demanda a observância dos parâmetros objetivos definidos na 

regulamentação das eleições, tendo destacado exemplos semelhantes, 

ocorridos em concursos de arquitetura junto a instituições públicas, em que o 

respeito ao regulamento posto foi fundamental para os referidos processos. 

Assim, também decidiu o Sr. Marcus Vinicius Rios Meyer pelo indeferimento 

do recurso e respectivos pedidos. Por fim, foram destacadas ainda as 

considerações contidas em opinião legal a respeito das razões de recurso 

apresentadas pela Chapa. A elaboração da opinião legal foi solicitada pela 

Comissão Eleitoral como documento de apoio para análise do caso, não 

possuindo, destaca-se, caráter vinculante. Nessa opinião, em que se constata 

a exposição detalhada dos fatos e alegações da Recorrente, ficou consignado 

que a observância dos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da 

legalidade e da impessoalidade recomendam o indeferimento do recurso. Na 

visão cristalizada na opinião legal, o cumprimento de prazos em processos que 

afetam interesses de terceiros não pode ser considerado como mera 

formalidade, sendo essencial para a garantia da higidez do pleito. Sem prejuízo 

de reconhecer o caráter apenas opinativo da referida análise jurídica, entendeu 

a Coordenadora que as razões lá postas, pela sua pertinência ao caso 

concreto, passam a fazer parte integrante dos fundamentos da decisão 

proferida pela maioria da Comissão Eleitoral do CAU/MG. Assim, em 

conclusão, foi decidido, pela maioria dos membros presentes da Comissão 
Eleitoral, o indeferimento do recurso e respectivos pedidos apresentados pela 

Chapa Arquitetura – Atribuição de Arquiteto, ficando mantido o indeferimento 
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de registro da candidatura da citada chapa, com voto divergente do Sr. Flávio 

Almada. Após a decisão a respeito do recurso apresentado, passou-se ao 

exame das questões atinentes às chapas COM_sequencia e Arquitetura e 

Cidades – Novos Horizontes. Verificou-se que as chapas em questão, as quais 

haviam protocolado no sistema, desde a origem, a integralidade dos 

documentos solicitados pela Resolução CAU/BR nº 81/2014, regularizaram as 

pendências remanescentes até a data assinalada pelo calendário eleitoral 

integrante da Resolução CAU/BR nº 81/2014, qual seja, o dia 29 de outubro. 

Desse modo, foi confirmado o registro das candidaturas das Chapas 

COM_sequencia e Arquitetura e Cidades – Novos Horizontes, não tendo 

havido, destaca-se, impugnação apresentadas por terceiros em relação a tais 

candidaturas. Encerrados os temas, deu-se por finalizada a reunião às 17:10 

(dezessete horas e dez minutos). 
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