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ITEM DE PAUTA 3.7 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia o pedido de revisão da Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 

115.3.3.2020. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 117.3.7.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 23 de março de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso I do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 
Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso em 
tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito de sua jurisdição, para envio à 
Presidência, podendo também ser encaminhadas para apreciação e deliberação de comissões pertinentes ou do 
Plenário; 
 
Considerando o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 1001109-15.2020.4.01.3800, que tramita na 5ª Vara 
Federal Cível da SJMG, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de ex-presidente do CAU/MG, cujo 
objeto é o recebimento e autorização de pagamentos supostamente indevidos de verbas de caráter 
indenizatório; 
 
Considerando o interesse público do CAU/MG em se dar completa transparência de sua situação e de suas 
ações; 
 
Considerando o interesse do CAU/MG em apoiar todo e qualquer procedimento por parte do Poder Judiciário 
que venha a apurar e dirimir quaisquer dúvidas sobre atuações supostamente indevidas no âmbito desta 
autarquia; 
 
Considerando ser do interesse do CAU/MG se fazer presente no referido processo, acompanhando-o ativamente 
e nele colaborando para que a lisura e a probidade que têm caracterizado e marcado toda a sua atuação desde 
que foi fundado venham a ser verificadas e reafirmadas; 
 
Considerando o interesse público do CAU/MG na apuração das condutas supostamente indevidas; 
 
Considerando que eventual condenação transitada em julgado poderá resultar em ressarcimento ao erário; 
 
Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 115.3.3.2020, que aprovou o ingresso do 
CAU/MG no polo ativo da demanda; 
 
Considerando o pedido de revisão da referida deliberação, formulado pela parte interessada, todo o debate 
empreendido, bem como os esclarecimentos jurídicos prestados nesta oportunidade; e  
 
Considerando, por fim, que o mero ingresso no polo ativo da ação afigura o reconhecimento de interesse público 
e jurídico na demanda e não implica, por óbvio, a declaração de cometimento de quaisquer irregularidades, que 
se dá tão somente com o trânsito em julgado da decisão de eventual procedência da ação. 
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DCD-CAU/MG Nº 117.3.7.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Indeferir o pedido de revisão da Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 115.3.3.2020, a fim de 

manter o CAU/MG no polo ativo da Ação Civil Pública nº 1001109-15.2020.4.01.3800, com 01 (um) voto 
contrário do Coordenador da CEP-CAU/MG Conselheiro Ademir Nogueira Ávila. 
 
2. Encaminhar à Secretaria Geral para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 23 de março de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza                                            --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Geraldo Rabelo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG     

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


