SERVI(O PUBLICOFEDERAL

Conselho
de Aíquitetuía
e Urbanismo
do Bíasil

PROCESSO
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ASSUNTO

Proposição n' 36-2019, de 19 de dezembro de 2019, e Ofício n' 1/2020, de 24
de janeiro de 2020, do Fórum de Presidentesdos Conselhosde Arquitetura e

e do Distrito Federal.

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal.

DELIBERAÇÃO N' OO1/2020 CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR -- CD-CAU/BR, reunido ordinariamenteem Brasília-DF, na sede do
CAU/BR,

no dia 31 de janeiro de 2020, presentes os membros do Conselho Diretor e, como

convidado, o Conselheiro rosé Gerardo da Fonseca, Coordenador da Comissão Eleitoral Nacional
(CEN) no Ano de 2019, no uso das competências que Ihe conferem no artigo 163 do Regimento
Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe; e
Considerando o Relatório Colegiado do Conselho Diretor do CAU/BR, anexo a esta Deliberação, em
conclusão ao exame do assunto em epígrafe;

DELIBEROU
1. Adotar, como manifestaçãodo ConselhoDiretor do CAU/BR, o Relatório Colegiadoanexoa esta
Deliberação .

2. Com fundamento do Relatório Colegiado anexo a esta Deliberação, negarseguimentoao pleito de
revisão do Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR n' 179, de 22 de agosto de 2019.
Brasília, 3 1 dejaneiro de 2020

LUCIANO GUIMA RAES
Presidentedo CAU/BR

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadorada CEF-CAU/BR

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA
Coordenadorda CED CAU/BR

PATRÍCIA SILVO LUZ DE MACEDO
Coordenadorada CEP-CAU/BR

JEFERSON DANTAS NAVOLAR
Coordenadorda COA-CAU/BR

RAUL WANDERLEY GRADIM
Coordenador da CPFi-C A.U/BR
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PROCESSO

Protocolos SICCAU n' 1033065/2020 e n' 1045852/2020.

INTERESSADO
ASSUNTO

Fórum de Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados
e do Distrito Federal.

Proposição n' 36-2019, de 19 de dezembro de 2019, e Ofício n' 1/2020, de 24
de janeiro de 2020, do Fórum de Presidentesdos Conselhosde Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal.

RELATÓRIO COLEGIADO DO CONSELHODIRETOR DO CAU/BR
1 - SUMÁRIO

ASSUNTO

ITENS

l e l.l.

Introdução
Sobre a Proposição do Fórum de Presidentes n' 36.20 19
Sobre o Ofício 001/2020 -- Fórum de Presidentes 2020

Manifestações dos CAU/UF sobre o Regulamento Eleitoral
Síntese da proposição do Fórum de alteração do Regulamento Eleitoral
Memória das normas eleitorais sobre composição do colégio eleitoral

Sobre o rito geral para aprovação de resoluções no CAU/BR
Sobre o rito adotado na aprovação do Regulamento Eleitoral - Res. 179
Exame sobre a observânciado rito na aprovação do Regulamento Eleitoral
Sobre a insegurançajurídica na proposta dc alteração do Regulamento Eleitoral
Exame dos precedentesjudiciais colacionados na proposição
Conclusão

2, 2.1 e 2.2
3, 3.1 a 3.6
4 e 4.1

5, 5.1 e 6
7
8, 8.1 e 8.2
9 a 14
15 a 26
27 a 34
35 a 39
40 e 41

11- BREVE SISTESE
1.

Vem a exame do Conselho Diretor do CAU/BR demandas do Fórum de Presidentes

dos Conselhosde Arquiteturae Urbanismodos Estadose do Distrito Federal(FORUM DE
PRESIDENTES) no sentido de que soja promovida alteração no RegulamentoEleitoral no sentido de
vedar a possibilidade -- anualmenteadmitida -- de participarem das eleições os arquitetos e urbanistas
em débito de anuidade.

1.1.
Para evitar a pessoalidadesobre a discussão da matéria, esta relatoria, exames e
manifestações conclusivas estão sendo feitos de forma colegiada, termos em que a autoria deste
documentodeve ser atribuída ao coletivo do Conselho Diretor, o que motiva a designaçãodeste
documento como Relatório Colegiado do Conselho Diretor do CAU/BR.

111- RELATORIO

lll.l

HISTORICO DAS DEMANDAS DO FORUM DE PRESIDENTES

2.

A primeira demandavem a ser a PROPOSIÇÃO DO FORUM DE PRESIDENTESN'

36.20 19, de 19 de dezembro de 2019 (Anexo 1), de cuja parte conclusiva constam\
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PROPOEM

1. Solicitar ao CAU/BR a correçãodo RegimentoEleitoral, no sentidode não permitir

ue os c;!çllj$$j$1t}4j&jnadimNentcs
votem nas Eleiçõesde ConselheirosTitulares e
respectivos Suplentes de Conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Brasil (CAU/BR)e dos Conselhosde Arquiteturae Urbanismodos Estadose do
Distrito Federal (CAU/UF), a serem realizadas em 2020; (destaquesinovados)
2. Encaminhar ao CAU/BR e aos CAU/UFs

2.1.
Conforme os registros do Protocolo SICCAU n' 1033065,a PROPOSIÇÃODO
FoRUF\4DE PRESIDENTESN' 36.2019 6oiencaminhadaao CAU/BR em 7 de janeiro de 2020, nos
termos do Passo 2:

Usuário: Adriana de Fátima Valadares
Número do passo: 2

Data de cadastro: 07/01/2020

Horado passo:08:57:13
Origem: PRES - Presidência - MG
Destino: PRES - Presidência - BR

Descrição:
Prezado Presidente, encaminho-lhe Proposição do Fórum Presidentesn' 036/19 que

trata sobre:CorreçãoRegimentoEleitoral, no sentidode não permitir que os
profissionais inadimplentes votem nas Eleições.

2.2.

Semembargo
de que o encaminhamento
da Proposição
do FÓRUMDE

PRESIDENTES só se deu em 7 de janeiro de 2020 -- ou sda, 19 dias depois de adorada--, registia-se
que o Presidente do Cata/RS, Trago Holzmann, comunicou ao Plenário do CAU/BR, na 21' Reunião

PlenáriaAmpliada, ocorrida em 20 de dezembrode 2019, que o Fórum de Presidenteshavia
deliberado, em 19 de dezembro de 2019, por solicitar ao Plenário do CAU/BR a alteração do
Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução n' 179, de 2019, de modo a vedar aos inadimplentes
o direito de votarem nas eleições dos Conselllos de Arquitetura e Urbanismo. Na ocasião,a proposta
foi reforçada pelo presidente do CAU/MS, Luis Eduardo Costa, que informou que a votação por
inadimplentes trará diversas di faculdades.
3.

A segunda demanda do FORUM DE PRESIDENTES sobre a mesma matéria consta

do Ofício 001/2020 -- Fórum de Presidentes2020, de 24 de janeiro de 2020 (Anexo 2), encaminhado
ao CAU/BR por meio do Protocolo SICCAU n' 1045852/2020 em 24 dejaneiro de 2020.

3.1.

No Ofício n' ]/2020os itens l a 6 expõema pretensão
do FORUMDE

PRES IDENTES no sentido de que sda alterado o Regulamento Eleitoral. Transcreve-se:
1.

0

FORUM

DE

PRESIDENTES,

neste

ato

representado

por

sua

Coordenadora, Arquiteta c Urbanista MARGARETH
ZIOLLA
MENEZES,
Presidente do CAU/PR, vem, perante Vossa Senhoria, requisitar a adoção de
providências no sentido de alterar o ait. 82 do Regulamento Eleitoral e qeinais

/{2
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dispositivos aprovados pela Resolução CAU/BR n' 179/2019, diante dos fundamentos
expostos a seguir.

2. Em 19/12/2019 foi realizado o 9' Fórum de Presidentes dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo das Unidades Federativas (CAU/UFs). Ocasião em que, por
votação tmânime dos presidentes dos CAU/UFs presentes,foi firmado o documento
denominado Proposição n' 036/2019, tramitado ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) no sistema de informação e comunicação (SICCAU)
sobo n' 10.33065/2020.
3. A proposição n' 036/2019 requisitou a obrigatoriedade de satisfazer a imposição da

adimplênciaperanteo Conselhode Arquitetura para o exercício do direito de voto,
tendo sido requerido, em caráter de urgência, a imediata alteração de dispositivos
constantesno Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR n' 179/201 9,
além da obrigatoriedadede o tema ser tratado com i..:levadaurgência até a Plenária
Ordinária do CAU/BR em janeiro/2020.

4. Entretanto, ultrapassadomais de 35 (trinta e cinco) dias da requisição firmada
pelos Presidentesdos CAU/UFs, ainda aguardamos um retorno do CAU/BR referente
à solicitação. Em consulta ao Sistema SICCAU, em 24/01/2020, foi constatado que o
requerimento encontra-se paralisado. Não há qualquer informativo de pauta do tema
pelo CAU/BR, sequer tendo sido pautada pelo rito das Plenárias e Comissões previstas
para Janeiro.

5. Em consultaàs datas das reuniõesplenárias do CAU/BRt, foi verificado que a
presentematéria não foi pautadana Plenária do dia 20/12/2019, não tendo sido
pautada também na Plenária dos dias 16 e 17 dejaneiro de 2020.

6. Verifica-se, portanto, que a presente requisição de urgência não foi, até o presente
momento, atendida pelo Conselho Federal, o que contraria as seguintes normas: a)
"art. 34, incisa IX da Lei 12.378/2010z, o qual determina que "c'o/zzpere ízas (:4(/#

sugerir ao CAU/BR ntedidus destittn([asu aperfeiçoar a aplicação (testa ]ei e u
promover o ctlmprimento de suas $nulidades e u observíincia aos princípios
es/íróe/ecií/os"; ÓJ Regulamento Geral do CAU/BR3, o qual determina que compete
aos CAU/UFs requerer medidas urgentes ao CAU/BR.

3.2.
Os itens 7 a 12 contêm fundamentos jurídicos e precedentesjudiciais com os quais o
FORUM DE PRESIDENTES justinlca a pretensão.Transcrevem-se:

7. No contexto jurídico e doutrinário brasileiro, liepreende-se,sem sombra de
dúvidas, que a condição de inadimplência impede o profissional inscrito no Conselho

l https://caubr.gov.br/assuntos/plenárias/

: http://www.planalto.gov.br/covil.03/.ato2007-201

0/201 0/lei/112378.htm

' https://transparencia.caubr.gov.br/regimentogeral/

...< K. .,,./
k
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de Fiscalização ProHssional de exercer o direito de votar e/ou de ser votado em pleitos
eleitorais da autarquia federal, conforme se observa:

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHODE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
MULTA ELEITORAL. INEXIGIBILIDADE. ANUIDADES. ARTIGO 8' DA
LEI N' 12.514/2011. 1. A condição de inadimplência, à luz da legislaçãode
regência do órgão fiscalizador, impede o profissional inscrito no Conselho
Profissional do exercício do direito de voto e/ou de ser votado em pleitos
eleitorais da autarquia federal, configurando-se, por conseguinte,
incongruentea cobrançajudicial da aludida multa administrativa. 2. O art. 8' da
Ltii 12.514/201] prevê que "os Conselhos não executarãojudicialmente dívidas
referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente
da

pessoa

física

ou jurídica

inadimplente"."

(TRF4,

AC

5006269-

04.2014.4.04.7122, PRIMEIRA TURMA, Relator AMAURY CHAVES DE
ATHAYDE,

juntado aos autos em 06/ 12/20 16)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OAB.

DIREITO A VOTO. DEVER DE QUITAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A OAB,
autarquia especial, ostenta legitimidade para estabelecer requisitos formais
habilitando os seus associados a exercitarem o direito de voto, fixando
requisitos em lei e regulamentos, porquanto autorizado pelo exercício do Poder
Regulamentarda Administração. 2. A observância do requisito de quitação

da anuidade perante a autarquia profissional não é medida desarrazoada

ou inviabilizadorada participaçãomassivados advogados
no pleito
eleitoral, porquanto visa a garantir o exercício de um direito condicionado

a cumprimento de um dever. (-.) (REsp 907868- Primeira Turma.
Ministro Luiz Fux. DJe 02/10/2008).Grifado.
8. Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de
decisão decorrente de Recurso Especial (RESP 907868), pacificou o entendimento
sobre a obrigatoriedade de pronissiona] vinculado à Conselho de Fiscalizaçãoestai
quite para que participe do processo eleitoral. A respeito, assim fundamentou o STJ
e í\ sew ac6 dãa. "não se olvida (lue a arrecadação das contribuições mantém a

tiutar(luta funcionam([o,raz.ãopeia qi«t] pernütir Q (lttent não tii'ca cota os seus
encHI'go\ exercer o direito de sllfr(leio é utn convite à inadittiplência, beta corno
verdadeira violação ao prittcípio du isonontia".

9. Diferentemente do sufrágio universal previsto na Constituição Federal para os
cargos eletivos federais, estaduais e municipais (art. 14), sem qualquer óbice ou
distinção de natureza patrimonial ou ílnanceira, aqui se trata de eleição para os cargos
diretivos de entidade de classe, embora de natureza pública, porém com regramento
próprio definindo a convivência associativa,sem que se possa, assim, cogitar de
inconstitucionalidadeou ilegalidade.
10.A exigência de os arquitetos e urbanistas estarem em día não é propriamente uma
sanção, mas sím um ânus em contrapartida ao exercício de direitos.

/2

}\l\.......---

A
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ll.Deveras, satisfazer o requisito de quitação da anuidade perante a autarquia
profissional não é medida desarrazoada ou inviabilizadora da participação massiva dos

arquitetos e urbanistas no pleito eleitoral, mas ao contrário, visa garantir o direito
condicionado ao cumprimento de um dever.

12.Vale asseverarque a aplicação, na espécie, do referido regulamento mostra-se
inafastável, destacam-seos julgados do STJ, /n verófs:
'Trata-sede Mandado de Segurançaduizado por OPOSIÇÃO UNIDA COM
ROBERTO FERREIRA A ORDEM VAI MUDAR E OUTROS, contra ato
praticado por Desembargadorada 4' Turma do Tribunal Regional Federalda 3'
Região. Explicitam os impetrantes que foram impedidos de participar do
processode eleição para compor a Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado
de São Paulo, sob o argumento de que não estão em dia com o pagamentodas
quantias devidas àquela Organização. A proibição constante do regulamento da
OAB, não afronta o direito líquido e certo dos impetrantes, ao contrário, traduz
a necessidadeda preservaçãodos princípios Constitucionais vigentes. Na
hipótese, permitir o voto de filiado inadimplente com suasobrigaçõespara
com a organização seria premia-los em detrimento daqueles que pagam em
dia a contribuição devida. Tais as razões expendidas, indefíro a liminar.
Solicitem-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 14 de
novembro de 2000. (MANDADO DE SEGURANÇA N' 7.272 - SAO PAULO
Relator: Ministro Francisco Falcão, Relator. DJ 21. 1 1.2000)". Gritado

3.3.

No item 13 o ofício apresenta
argumentos
tendentes
a afastaro princípioda

anualidade da "legislação" eleitoral previsto no aú. 16 da Constituição', que, embora não obrigatório
para as normaseleitorais do CAU, f'oi adotado pela ResoluçãoCAU/BR n' 179, de 22 de agosto de
2019, publicada no Diário Oficial da União, Edição n' 163, Seção 1, de 23 de agosto de 2019, que
aprovou o Regulamento Eleitoral". Transcreve-se o referido item 13:

13.Importante ressaltar que não se aplica ao presentecaso concreto o princípio da
anterioridade eleitoral", pelos seguintesmotivos:
a) diversamente do processo de escolha pat'a preenchimento dos cargos políticos
regidos pela Legislação eleitoral pátria --, as eleições no âmbito dos Conselhos

de FiscalizaçãoPrc$ssional não possuemirulole eleitoral, e sim administrctliva,
uma vez que se ü'ata de eleição para escolha de dirigentes de Atttat' quis Federal,

cargos de cunho adminish'atino e honorí$cos, portanto, não pat'a pt'eertchimertto
de cargo político;

b) o processoeleitotat do CAU será iniciado em 27 de julho de 2020, com a
publicação de edital de convocaçãoeleitoral, com início do período de regish'o

4 Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. não se
aplicandoà eleiçãoque ocorra até um ano da data de sua vigência.(Redaçãodada pela Emenda
Constitucional n' 4. de 1993)
.,..
Setoí Comer(ial Sul (SCS),Quadra2. Bloco C- Ed. Serra Dourada,Salas 401 a 409 l CEP:70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-9S00
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de catadidaturaetll 03 de clgosto de 2020. As alterações produzidas pelo }lo'po
RegtllamelatoEleitoral (RESOLUÇÃON' 179, DE 22 DE AGOSTODE 2019),
ptlbLicada etn 22 de agosto de 2019, caso estivessesqeito clo principio da
interioridade eleitoral, sequer teria sua aplicabilidade nas eleiçõesde 2020,
pois tacorespeitado o pt'incípio da alaterioridadeeleitor'aL;
c) ainda que fosse considerada a aplicabilidade

do pt'incípio da ctnuatidade

eleitoral, cl pt'escute requisição não deÍormaria o processo administrativo
eleitoral pt'e'pôstopelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, taco rompendo
cota a igual competiu'cidade que de'pe prevcllecer Tias disputas eleitorais,
confonlle posicionamentodo SupremoTribunal Federal, não se constatando
netahumpresstlposto estabelecidos pelo cotetado STF na ADI n' 3.345, a exigir
a observância da interioridade eleitora!; e

d) a obrigatoriedade de satisfazer o requisito da adimplência pet'ante o
presenteConselhode Arquitetul'a e Urbanistnopara o exercíciodo dii'eito de
voto jó era uttla prática prevista nos Regutatnentos Eleitorais anteriores
elaborados pelo CAU/BR. A tittllo de exetnpli$cação,cita-se o seguinte
dispositivo }aormativoda RESOLUÇÃO N' 122, DE 23 DE SETEMBRO DE
2G16: ''(...) Art. 49 (...)Parágrafoúnico. Compõettto colégio eleitoral os
al'quitetos e urbanistas com registro atino e que estejam adimptentes colll a
antlidade

do Conselho.

(...)

3.4.
No item 14o ofício apresentaesclarecimentos
sobreo que considerao "marco inicial
da inadimplência"; no item 15 sugere que o Regulamento Eleitoral não deva prever multa para os
eleitores que não compareceremao pleito pot estalem impedidosde votar em face da inadímplência.
Transcreve se:

14.Quanto ao marco inicial da inadimplência, recomenda-seque o CAU/BR aplique a
regra disposta no art. 5', parágrafo único da Resolução n' 121 do CAU/BR, o qual

d\apõe que "(-.) considerar-se- á vencida Qanuidade do exercício a partir tlo dia I'
de junho do respectivo exercício, l essalvttdosos casos de deferimento ou reafivnção
(/e /'eg/giro ocorr/dos após essa r/a/a(1..)". Dessa forma, não quitado ou negociado os
exercícios anteriores e o anual, até 30 de junho de 2020, não terá o arquiteto e
urbanista direito a votar no pleito de 2020.
15.A título de infon)cação, não deve conter no Regulamento Eleitoral qualquer multa
eleitoral pelo não exercício do voto pelo arquiteto consideradoinadimplente,sob pena

de coexistênciade dupla penalidade,vedada pelajurisprudência, /n vero/s: "6-,) .Seo
pagamento das anuidades é co+tdição salte (luu non para a votação, ttão pode u
Multti de Eleição ser imposta à(luele profissional que est(l impetlido de votar em

razão de estar inudimplente. (TRF4, AC S00S904-83.2014.404.
7110, Pritlteiiu
I'urttla, Relator p/Acórdão Joel llan Paciornik, juntado aos autos em IS/01/201S).
3.5.

O item i16do Oficio reforça a pretensão de que somente os adimplentes participem do

pleito e, no item 17, sugere a nova redação para o ai't. 82 do Regulamento Eleitoral, cuja alteração é
pretendida. Transcrições a seguir:
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16.Deve, portanto, o arquiteto e urbanista estar quite com o CAU para que participe

do processoeleitoral.
17.No exercício de suas funções institucionais, os CAU/UF reforçam a proposição
encaminhada pelo Fórum de Presidentes, a fim de solicitar a alteração do art. 82,

do RegulamentoEleitoral, aprovado pela ResoluçãoCAU/BR n' 179/2019,bem
como de demais dispositivos que permitem ao arquiteto e urbanista inadimplente
votar, sugerindo a adoção da seguinte redação:
"Art. 82. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas,
com registro ativo e adimplente para com o CAU até 30 de junho de 2020,
residentes em cada Unidade da Federação,

$ 1' Não negociados os exercícios anteriores e não quitado o exercício anual,até
30 dejunllo de 2020, não terá o arquiteto e urbanista direito a votar no pleito de
2o2o

$ 2' A análise da aptidão para o voto levará em conta a adimplência do arquiteto
e urbanista no dia 30 de junho de 2020, até as 23:59:59, situação em que será
verificada a adimplência quanto ao pagamentoem dia das parcelas negociadas
ou, conforme escolha do profissional, a quitação total.

$ 3' Na forma do artigo 32, $1', incisos 1,11e 11}da Lei 12.378/2010o Plenário
do CAU de cada Estado da Federação e do Distrito Federal será constituído
com baseno número de profissionais inscritos, não interferindo o número total
de adimplentes que constituemo quórum eleitoral, no número de Conselheiros
aptos a representar o CAU.

$ 4' Alteram-se os artigos 43 e 80 do presente regulamento, no que conflita com
o presenteneste artigo e parágrafos."

3.6.

Os itens 18 e 19 afirmam estar caracterizadaa urgência e a necessidade
de ser a

matéria submetida imediatamente à deliberação do Plenário do CAU/BR. Transcreve-se:

18.Postula-se,com base no RegulamentoGeral do CAU/BR e, com basena Lei
12.378/2010, que soja atendida e imediatamente submetido o tema na próxima
PlenáriaOrdinária ou Extraordinária do CAU/BR, devido à urgênciado tema.

19. Com base nos princípios que servemde alicerceao ordenamentojurídico, este
Fórum bica à disposição para uma reunião com o Conselho Diretor

e pede

providências em caráter de urgência.

4.

Até 30 de janeiro de 2020 haviam chegadoao CAU/BR, tratandosobre a mesma\

\

matéria, os seguintes Protocolos SICCAU:

,/

\

ã
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1- 1048'!13/2020:Ofício PRÓS-CAU/RS n' 049/2020,de 24 de janeiro de 2020, que,
em breve síntese, adora os mesmos termos e postulação contidos no Ofício n' 1/2020 do FÓRUM DE
PRESA)ENTES (Anexo 3);

][

1048364/2020:Ofício n' ] 302/2018-2020PROJUR/PRES]/CAU/MS,de 28 de

janeiro de 2020, em que se associa às postulações do FÓRUM DE PRESIDENTES e aos termos do
Ofício PRÓS-CAU/RS n' 049/2020 (Anexo 4);

ITT- 1048539/2020: Ofício n' 007/2020-CAU/PE-PRÓS, 28 de janeiro de 2020, em
que se associa às postulaçõesdo FÓRUM DE PRESIDENTES e aos termos do Ofício PRES-CAU/RS
n' 049/2020 (Anexo 5);
[V - ]048421/2020:

encaminha a Manifestação Jurídica n' 0 1 1.2020, de 29 de janeiro

de 2020, da AssessoriaJurídica do CAU/SP, conclusiva no sentido de que sda negado o direito de
voto aos profissionais inadimplentes (Anexo 6).

4.1.

É muito provável que outros expedientessoam encaminhadosao CAU/BR sobre a

mesma matéria durante o tempo em que este documento está sendo preparado e a seguir. Todavia, não

serãoaqui referenciados,
dado que isso impediria a própria elaboraçãodesta manifestaçãodo
Conselho Diretor. Essaeventual falta de citação não prdudicará, obviamente,os exames, na medida

em queas manifestações
venhama remeteràs demandas
do FÓRUMDE PRESIDENTES
já
identificas aqui.

111.2- SOBRE AS NORMAS ELEITORAIS
5.

A demandasdo FORUM DE PRESIDENTESsão no sentido de alterar a seguinte

disposição do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução CAU/BR n' 179, de 22 de agosto de
2019

Art. 82. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com
registlo ativo residentesem cada Unidadeda Federação,que componhama lista de
profissionais prevista no art. 43, $ 1', qualificada com as atualizações de registro
profissional realizadas até o prazo do art. 80.

5.1.

Por força da alteraçãopretendida pelo FORUM DE PRESIDENTESdeveriam ser

pontualmente alterados ou ajustados os seguintes artigos do Regulamento Eleitoral:

Art. 43. A CEN-CAU/BR determinará o número de conselheiros dos plenários dos
CAU/UF de acordo com o número de profissionais arquitetos e urbanistas inscritos em
cadaUnidade da Federação,na forma do art. 32, $ 1' da Lei n' 12.378,de 2010.
$ 1' Para a determinação prevista no capta/, será gerada lista de proülssionais com
registro atino em cada Unidade da Federaçãoa partir das informações constantesdo
SICCAU.

/

k

..í

h

\ l \J--'
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$ 2' A CEN-CAU/BR determinará a publicação do número de conselheiros dos
plenários dos CAU/UF referido no capa//e da lista de profissionais com registro ativo
referida no $ 1', no prazo estabelecido no Calendário eleitoral.
Art. 80. Os colégios eleitorais serão qualificados até 15 (quinze) dias antes da data da

votação, conforme estabelecido no Calendário eleitoral.
6.

A proposição do FORUM DE PRESIDENTES é de que o art. 82 do Regulamento

Eleitoral passe a adorar a seguinte redação:

"Art. 82. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas,com
registro atino e adimplente para com o CAU até 30 de junho de 2020, residentesem
cada Unidade da Federação,

$ 1' Não negociadosos exercícios anteriores e não quitado o exercício atual, até 30 de
junho de 2020, não terá o arquiteto e urbanista direito ? votar no pleito de 2020.

$ 2' A análiseda aptidão para o voto levará em conta a adimplência do arquiteto e
urbanista no dia 30 dejunho de 2020, até as 23:59:59, situação em que será verificada
a adimplência quanto ao pagamento em dia das parcelas negociadas ou, conforme
escolha do profissional, a quitação total.

$ 3' Na forma do artigo 32, $1', incisos 1, 11e 111da Lei 12.378/2010o Plenáriodo
CAU de cada Estado da Federação e do Distrito Federal será constituído com base no
número de profissionais inscritos, não interferindo o núncio total de adimplentes que
constituem o quórum eleitoral, no número de Conselheiros aptos a representaro CAU.
$ 4' Alteram-se os artigos 43 e 80 do presente regulamento, no que conflita com o
presente neste artigo e parágrafos."

7.

Antes do RegulamentoEleitoral aprovado pela ResoluçãoCAU/BR n' 179, de 2019,

duas outras normas gerais regularam as eleições no CAU, a saber:

1 - Resoluçãon' 81, de 6 de junho de 2014, cujo RegulamentoEleitoral por ela
aprovado previa acerca da participação no pleito:

Art. 44. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com
registro no CAU, residentes em cada Unidade da Federação e que constem no cadastro

do SICCAU até 3 (três) dias antesda eleição.
11- Resoluçãon' 122, de 23 de setembrode 2016, culi) RegulamentoEleitoral por ela
aprovado previa acerca da participação no pleito:

Art. 49. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquítetos e urbanistas com
registro no CAU, residentes em cada l.Jnidade da Federação e que constem no cadastro

do SICCAU até 1 5 (quinze) dias antes da eleição.

,/''?l

.ZJtz2
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Parágrafo único. Compõem o colégio eleitoral os arquitetos e urbanistas com registro
ativo e que estejam adimplentes com a anuidade do Conselho.
111.3

SOBREO RITO GERAL PARA APROVAÇÃO DE RESOLUÇOES

8.
A Resolução n' 104, de 26 de junho de 2015, "Dispõe sobre os procedimentos pala
aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta, de competência do
CAU, e dá outras provid f ncias."
8.1.

Sobre a rito para a aprovação dos "atou administrativos do tipo resolução" a Resolução

n' 104 prevê:

Art. I' O procedimento pala aprovação de resoluçãoinicia-se com a admissibilidade
da proposição de resolução, elaboração do anteprojeto de resolução e posterior
transformação em prometode resolução, para sua apreciação no Plenário do CAU/BR.
Art. 2' Para efeito desta Resolução, considera-se

1 - Proposiçãode Resolução:o texto formalizado,conformeo Manual de Elaboração
dos Atos de Competência do CAU, acompanhado de exposição de motivos, observada
a orientação do Anexo l desta Resolução, originária de agentes competentes;

11 - Anteprojeto de Resolução:o texto formalizado, articulado e elaborado pela
comissão competente, acompanhado de exposição de motivos, a ser encaminhado para
contribuições das instânciascompetentes;e

111- Prometo
de Resolução:o texto formalizado,articulado,elaboradoe consolidado
pela comissão competente, acompanllado de exposição de motivos e, se necessário,de
parecertécnico e de análisejurídica, que será submetido ao Plenário do CAU/BR.

$ 1' Os agentescompetentesde que trata o inciso l do capta/desteartigo são os
consellleíros federais, o Presidente do CAU/BR, os CAU/UF, por intermédio de seus
presidem;ics,as comissões ordinárias e especiais do CAU/BR, o Conselho Diretoi do

CAU/BR e o ColegiadoPermanentecom a Participaçãodas EntidadesNacionais de
Arquitetura e Urbanismo.

$ 2' A exposição de motivos de que tratam os incisos deste artigo deve explicitar a
justificativa

da edição da resolução, abordando com clareza as razões de conveniência,

oportLmidadee interessepúblico, e estar de tal forma fundamentadaque possaservir
como defesa prévia contra possível arguição de ilegalidade.
Art. 4' O início da vigência da resolução deve ser indicado de forma expressa,sendo
regra geral a entrada em vigor na data da publicação.

.\
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Parágrafo único. Quando necessário,será fixado período de carência, de modo a
contemplar prazo razoável para sua operacionalidade, sendo tal período expresso no
corpo da resolução.

8.2.

Sobre a tramitação do prometode "atos administrativos do tipo resolução" destacam-se

as disposições da Resolução n' 104 que são de relevância para o exame da matéria:

Art. 8' O anteproÜeto
de resoluçãocompatibilizado deveráser encaminhadopor meio
de deliberaçãopela comissãocompetenteà Presidênciado CAU/BR que, no prazo
máximo de lO (dez) dias, encaminharáo mesmo para manifestaçãodas seguintes
instâncias:

1 - Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal
(CAU/UF),

quando tratar de assuntos de interesse dos mesmos;

11- Colegiado Permanentecom a Participaçãodas EntidadesNacionais de Arquitetura
e Urbanismo, quando tratar de assuntosrelacionadosao ensino e ao exercício
profissional;
111 conselheiros federais do CAU/BR; e

IV - CONSULTA PUBLICA, quando tratar de assuntos relacionados aos
regimentos, à ElzElCÂQ., ao ensino e formação, ao exercício profissional e à ética
e disciplina. (destacou-se)
$ 1' As manifestações deverão ser encaminhadas à Presidência do CAU/BR no prazo
máximo de 30 (trinta) dias para distribuição às comissões competentes.

$ 2' A consulta pública será realizada por meio do sítio eletrânico do CAU/BR, no
qual o cidadão fará sua manifestação após a sua identificação e cadastro.
$ 3' O modelo a ser adotado para a consulta pública e suas alterações serãoapreciados
pela Comissão de Organização e Administração do CAU/BR, que a respeito expedirá
deliberação da comissão.

111.3

DO RITO ADOTADO PARA A APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO NO179

9.
A Resolução n' 179 e o Regulamento Eleitoral por ela aprovado focam submetidos ao
rito da Resolução n' 104, de 2015, dado que a matéria objeto de regulamentaçãoera ELEIÇÃO, o
que atraía a incidência, dentre outras, das disposições do art. 8', inciso IV desta norma, que estabelece.
a obrigatoriedade de CONSULTA PUBLICA.
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10.

Considerando a relevância da matéria e as determinações de consulta dos interessados

e dos destinatáriosdas normaseleitorais,a CEN-CAU/BR consultouos CAU/UF, o Fórum de
Presidentes dos CAU/UF

e as Entidades de Arquitetura

e Urbanismo

pala que apresentassem

contribuições para elaboraçãodo próprio anteprojeto de Regulamento Eleitoral. Essa consulta aos
CAU/UF ocorreu antesmesmodo prazo formal para CONSULTA PUBLICA na forma do art. 8',
inciso IV, da Resoluçãon' 104, de 2015, tendo sido feita por meio do Ofício Circular n' 23/2018 -CAU/BR (Anexo 7).

10.1.
Durante o período de consulta aos CAU/UF para solicitação de contribuições para
elaboração do anteprojeto de Regulamento Eleitoral, apenasos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
de São Paulo (CAU/SP) e do Paraná (CAU/PR) manifestaram-se sobre a questão da inadimplêncía de
eleitores no processo eleitoral.

10.1.1. 0 CAU/SP, por meio do Ofício n' 122/2018,de 24 de maio de 2018 (Anexo 8), ofereceu as
seguintes contribuições:
( )

Os principais problemas enfrentados pela Comissão Eleitoral do CAU/SP, nas eleições

de 2017, tiveram como origem dois fatores principais: I')

a verificação de

adimplência, tanto dos candidatos ao pleito quanto dos eleitores aptos a votar, que
passarama fazer parte do Colégio Eleitoral, e; (...)
Ambos os favoressupracitados foratn objeto de medidas cautelares que interferirem no
processo eleitoral.

Infortna-se ainda, que no mês de março passadofoi convocada uma reunião com o
Coordenador da CE-CAU/SP de 20 17 para complementação das contribuições e foram
elencados os itens abaixo, às quais incorporaJnosnossas contribuições. A sabei:

5. A Lei 12.378/2010 definiu que o voto é obrigatório a todos os profissionais do

estado,portanto todos os arquiteto$ g yrb4pi$!4scom registro atino no estado,
independentementeda condição de adimplência, DEVERÃO TER DIREITO A
VOTO. Assim, sugerimos que deva sei elaborado estudo para verificação dessa
possibilidade;
(...) (Os destaques são novos)

lO.i1.2. O CAU/PR, por:meio do Ofício n' 466/2018, de 30 de maio de 2018 (Anexo 9), ofereceu as
seguintescontribuições:
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3. Considerando
que para o cálculodo númerode Conselheiros,
a Lei
12.378/2010no seu Art. 32 se refere APENAS a "profissionais inscritos", e aue
l)or outro lado o nosso RegulamentoEleitoral extrapola para 3LçoBdiçãaJ!e
plQq$$!Qpqi$ ::ativos e adimplentes", propomos consulta a especialistas em
legislaçãoeleitoral $QbrçQ direito dos inativos e inadimDlentesem compQ] Q
Colégio Eleitoral, como votantes.
(...)

lO.1.3. O CAU/MS manifestou-sepor meio do Ofício n' 043/2018-2020 PRESI/CAU/MS, de I' de
março de 2018 (Anexo 10), no qual reporta-se aos termos do relatório conclusivo sobre as eleições
antecedentes,não se manifestando conclusivamente sobre a questão da inadimplência.
1 1.

A proposição de novo Regulamento Eleitoral para as eleições do CAU foi submetida à

consultapública pelo período de 26 de dezembrode 2018 a 25 de janeiro de 2019. Nesseperíodo
todos os interessadospuderam manifestar-se sobre a proposição, inclusive os CAU/UF
12.

O art. 82 do vigente Regulamento Eleitoral figurou na consulta pública exatamente

com a mesma vedaçãoque veio a ser aprovada. SÓpara enfatizar, repete-se:

Art. 82. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com
registro ativo residentes em cada Unidade da Federação, que componham a lista de
profissionais prevista no art. 43, $ 1', qualiHlcadacom as atualizaçõesde registro
profissional realizadas até o prazo do alt. 80.

13.
Não houve, portanto, durante o período de Consulta Pública, qualquer manifestação
dos Conselhosde Arquitetura e Urbanismo dos Estadose do Distrito Federal (CAU/UF) contrária à
participação dos arquitetos e urbanistas inadimplentes como eleitores no processo eleitoral do CAU.
Como se viu, das participaçõesdos CAU/UF na discussãodesseteima,as manifestaçõesdo CAU/SP e

do CAU/PR foram no sentidode incluir os arquitctose urbanistasinadimnlentes entre os aptos a
votam

14.

Todas

as contribuições

dos CAU/UF,

das entidades de classe e dos demais

interessados, relativamente à consulta pública e outras manifestações correlatas sobre a proposta de

novo regulamentoeleitoral, foram consolidadaspela ComissãoEleitoral do CAU/BR (Anexo l l),
ficando aqui disponível para exame.

E o relatório. Seguemexame e conclusão

IV - DO EXAME
15.

A Resolução CAU/BR n' 179, de 2019, que aprovou o Regulamento Eleitoral para as

Eleiçõesde conselheirosdo CAU/BR e dos CAU/UF, foi aprovadano exercício da competência ..:..i
conferida ao CAU/BR para editar normas eleitorais, na forma do art. 28, 11,da Lei n' 12.378, de 201 0, '\-'+f
nestestermos:
Ç
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Art. 28. Ç:ompete ao CAU/BR

11- editar, alterar o RegimentoGeral, o Código de Ética, as Normas Eleitorais e os
provimentos quejulgamnecessários;

16.
O rito para aprovação do Regulamento Eleitoral, que tem natureza de resolução,
seguiu as determinações estabelecidas na Resolução CAU/BR n' 104, de 26 de junho de 2015, que
:dispõe sobre os procedimentos

para aprovação dos fitos administrativos

do tipo

resolução,

deliberação e proposta, de competência do CAU, e dá outras providências
16.1.
Especificamente sobre a aprovação de fitos do tipo resolução, a norma procedimental
estabeleceque o anteprojeto da matéria a ser regulamentadadeve ser objeto de envio aos CAU/UF,

quando tratar de asstmtos de interesse desses,e de consulta pública, quando tratamde assuntos
relacionados, dentre outras matérias, à ELEIÇÃO, na fortna do art. 8' da ResoluçãoCAU/BR n' 104,
de 20 15. Para melhor compreensão, repete-sea transcrição:
Art. 8' O anteprojeto de resolução compatibilizado deverá ser encaminhado por meio

de deliberaçãopela comissãocompetenteà Presidênciado CAU/BR que, no prazo
máximo de lO (dez) dias, encaminhará o mesmo para manifestaçãodas seguintes
instâncias:

1 - Coi&elhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal
(CAU/UF), quando tratar de assuntosde interesse dos mesmos;

IV - consulta pública, quando tratar de assuntos ielacíonados aos regimentos, à
eleição, ao ensino e formação, ao exercício profissional e à ética e disciplina.

17.

Atenta às determinações de consulta aos interessados e aos destinatários das normas

eleitorais para escolhade conselheirosdo CAU/BR e dos CAU/UF, a ComissãoEleitoral Nacional
(CEN-CAU/BR) diligenciou, desde o início do ano de 2018, para que os CAU/UF, o Fórum de
Presidentesdos CAU/UF e as Entidades de Arquitetura e Urbanismo apresentassemcontribuições para
a revisão do Regulamento

17.1.

Eleitoral

então vigente.

Dentre as contribuições encaminhadas pelos CAU/UF, destacam-seaquelas enviadas
\

pelo CAU/SP por meio do Ofício n' 122/2018- CAU/SP-PRES,de 24 de maio de 2018, e pelo
CAU/PR por meio do Ofício n' 466/2018, de 30 de maio de 201 8, que abordaramespecificamentea
questão da inadimplência e o direito, aos arquitetos e urbanistas inadimplentes, de voto nas Eleições
do CAU/BR e dos CAU/UF.
r
/
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18.
No ofício encaminhadopelo CAU/SP, foram ressaltadosos principais problemas
enfrentados no processo eleitoral de 2017, sendo um deles a verificação de adimplência do
profissional eleitor, conforme foi registrado no Ofício n' 122/2018 CAU/SP PRES, de 2018, já
destacado no item 10.1.1 acima.

18.1.
Consideradas as dificuldades enfrentadas, a obrigatoriedade do voto prevista na Lei n'
12.378, de 2010, e a inexistênciade vedaçãolegal, o CAU/SP propôs o direito do exercício do voto
por todos os profissionais arquitetos e urbanistas com registro ativo, independentemente da condição
de adimplência. Repete-se:

A lei 12.378/2010 definiu que o voto é obrigatório a todos os profissionais do estado,
portanto todos os arquitetos e urbanistas com registro ativo no estado, independente da
condição de adimplência, deverão tei direito a voto. Assim, sugerimos que deva ser
elaborado estudo para verificação dessa possibilidade;
19.

No ofício encaminhado pelo CAU/PR, foram sonso%idadasas propostas elaboradas

conjuntamente pelo CAU/PR, IAB-PR, ASBEA-PR c SindArq-PR, entre as quais foi elencado como
considerando prioritário a obrigatoriedade do voto estabelecidaem lei aos eleitores arquitetos e
urbanistas, nestes termos:

4. Que o Ait. 26 da Lei n' 12.378/201 0 estabeleceno seu $ 2' que Os Conselheiros do

CAU/BR serãoeleitos pelo voto direto e obrigatóriodos profissionaisdo Estadoque
representam ou do Distrito Federal;

19.1.

Com esseconsiderando,o CAU/PR igualmentepropôso direito do exercíciodo voto

por todos os profissionais arquitetos e urbanistas com registro ativo, independentemente da condição
de adimplência,nestestermos:
3. Considerando que para o cá]cu]o do número de Conse]heiros, a Lei 12.378/20]0 no
seu art. 32 se refere APENAS a 'prontssionais inscritos', e que por outro lado o nosso
RegulamentoEleitoral [aprovado pela ResoluçãoCAU/BR n' 122, de 23 de setembro
de 201 6] extrapola para a condição de profissionais "ativos e adimplentes", propomos

consulta a especialistasem legislação eleitoral sobre o direito dos inativos e
inadimplentes em compor o Colégio Eleitoral, como votantes.
20.

Dessa forma, durante a própria elaboração do anteprojeto do Regulamento Eleitoral,

ao longo do ano de 20 18, a CEN-CAU/BR valeu-se das contribuições enviadas pelos CAU/UF e pelas
Entidades de Arquitetura e Urbanismo, cujas manifestações foram objeto de agradecimento formal

enviadopelo CAU/BR.
21.
Ao analisar as propostas enviadas pelos CAU/UF, j:ncluídas as do CAU/SP e do
CAU/PR, a CEN-CAU/BR formou compreensão no sentido de que o comando de obrigatoriedade do
voto contido no art. 26, $ 2' da Lei n' 12.378, de 2010, deveria ser interpretado de forma declarativa,

termos em que a norma eleitoral infralegal não deveria obstaculizaro exercício do voto aos

\

\

K
\

profissionais com registro ativo e inadimplentes, uma vez que não há vedação legal nessesentido. //
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22.

Por essa razão, o anteprojeto do RegulamentoEleitoral foi compatibilizado e

encaminhado ao Presidentedo CAU/BR para envio aos CAU/UF e submissão à consulta pública com
a redação do art. 82, em que "os colégios eleitorais serão formados pelos arqliitetos e urbanistas com
registro ativo residentesem cada Unidade da Federação"

22.1.
Com a finalidade de esclarecer o sentido e o alcancedo termo "registro ativo" para
Rinsda composiçãodo Colégio Eleitoral na forma do art. 82, o próprio anteprojeto do Regulamento
Eleitoral conceituou referido termo no ai't. I', parágrafo único, incisa XXIH, nestestermos:
XXIU - Registio ativo: situação do registro de profissional arquiteto e urbanista no
SICCAU que não estala na situação de registro interrompido, suspenso, cancelado ou
desligado;

23.

Como resultado da Consulta Pública n' 20, realizada entre os dias 26 de dezembro de

20}8 e 25 de janeiro de 2019, o CAU/BR recebeucontribuiçõesdo CAU/ES, CAU/RJ, CAU/RS e
CAU/SC em relação ao antepiojeto de Regulaillento Eleitoral, sendo que, em nenhumadelas, a
vedaçãodo art. 82 foi questionada.
24.

Com esse resultado, a CEN-CAU/BR

acolheu o assentimento dado pela consulta

pública e consolidou, no projeto de resolução para aprovação do Regulamento Eleitoral, a previsão da

composiçãodo colégio eleitoral pelos profissionaiscom registro ativo, independentemente
da
condição de adimplência, na forma do art. 82.

25.

O prometode resolução foi apreciado e aprovado pelo Plenário do CAU/BR,

mantendo-se a redação art. 82 sem quaisquer modificações, razão por que o Regulamento Eleitoral

vigente (Resolução CAU/BR n' 179, de 2019) estabelecea composiçãodo Colégio Eleitoral com os
profissionais arquitetos e urbanistas com registro ativo, independentementeda condição de
adimplência.
26.

Como se vê, a aprovação do Regulamento Eleitoral seguiu o trâmite regulamentamde

elaboração e aprovação de aros do tipo resolução, daí que, pretender l)lodificá-la pontualmente quanto
a uma questão específica (coinposíção do colégio eleitoral) não afastará as exigências procedimentais
previstas na Resolução CAU/BR n' 104, de 2015. Vale reforçar, em matéria eleitoral exige-se a
consulta pública.

26.1.
A proposiçãode alterar o Regulamento Eleitoral implicará em (i) rediscutir a questão
na CEN-CAU/BR, que é a comissão competentepara matéria,(ii) elaborar novo anteproyetode
resolução para submissãoà consulta pública, (iii) aguardar o prazo da consulta pública, (iv) analisame
consolidar as contribuições, (v) converter o anteprojeto em prometode resolução e (vi) submetê-lo à
aprovação pelo Plenário do CAU/BR.
27.
Como resultado da evei)dual alteração do Regulamento Eleitoral neste momento,
poderá haver questionamentos sobre (i) a rediscussão de matéria já referendada por consulta pública
anterior e aprovada pelo Plenário do CAU/BR, (ii) eventual casuísmo na mudança de regras eleitoiaiq
vigentes e (iii) aplicação nas eleições de 2020, (iv) legitimidade da CEN-CAU/BR -- constituída paul
aduar no ano da eleição --, maioritariamente composta por não conselheiros, para sugerir q

.....a '\l\,,-/

regulamentação das normas eleitorais, entre outras.

r
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28.
A despeito de a anterioridade eleitoral prevista na Constituição não ser de adoção
obrigatória na regulamentaçãoeleitoral para escolha dos conselheirosdo CAU/BR e dos CAU/UF,
essafoi uma opção do CAU/BR regulamentadano ai1. 3' da Resolução CAU/BR tl' 179, de 2019,
nestes termos:

"Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocona até l (um) ano da data de sua vigência."

29.
A previsão contida no referido art. 3' de que as altar.açõesdo processo eleitoral não
soam aplicadas às eleições que ocorram até l (um) ano antes da data de vigência da nova norma
eleitoral foi medida de razoabilidade adorada pelo CAU/BR para preservar a segurançajurídica. Com
isso, evitou-se a possibilidade de alterações casuísticasdas normas eleitorais que afetem a estabilidade
e a isonomia na disputa pelos cargos mandatários de conselheiros no curso de uma eleição específica.
30.

Significa

dizer que a eventual alteração do Regulamento Eleitoral

no presente

momento para aplicação nas Eleições de 2020 obrigará o CAU/BR a revogar o art. 3' da Resolução

CAU/BR n' 179, de 2019, com inevitáveisquestionamentos
sobre a violação do princípio da
segurançajurídica no processoeleitoral aditado pelo próprio CAU/BR.
31.
Vale enfatizar c reiterar que a tramitação do anteprojeto e a aprovação do prometode
Regulamento Eleitoral para Eleições do CAU/BR e dos CAU/UF, na forma da Resolução CAU/BR n'

179, de 2019, seguiram os trâmites previstos na regulamentação,com ampla participaçãodos
CAU/UF e da sociedade por meio da consulta púbica.

32.
Acolher sugestõesde alteração do Regulamento Eleitoral em momento diverso
daqueles previstos nas normas procedimentais para edição de resoluções, com o objetivo de aplica-las
já

nas Eleições de 2020, configura, para além das inconveniências apontadas nos parágrafos

anteriores,violação ao direito daquelesque legitimamenteparticiparamda construçãodas normas
eleitorais para as eleições do ano corrente.

33.
Acrescente-seo fato de que a legitimidadeda ResoluçãoCAU/BR n' 179,de 2019,
que aprovou o RegulamentoEleitoral CQma vedaçãovigente d-l: art. 82, decorreu de ampla
participação da sociedade e dentro dos próprios limites conferidos pela Lei n' 12.378, de 20 10, que, no

art. 28, 11,conferiu competênciaao CAU/BR para editar //or zrrse/e/raríris,e, no art. 26, $ 2',
es\ahe\eceu a obrigaloriettude do voto.

34.

Não há espaço,portanto,para alterar,nestemomento,a vedaçãodo art. 82 do

RegulamentoEleitoral a pretextode uma ilegalidadena previsãodo direito ao voto do profissional
com registro ativo e inadimplente, uma vez que tal dispositivo foi regulamentadodentro dos próprios
limites estabelecidos em lei(que definem a obrigatoriedade do voto). Descarte,justamente ao contrário
dos argumentos expendidas com intuito de alterar a composição do colégio eleitoral, a imposição, por
lei, da obrigatoriedade de voto aos arquitetos e urbanistas, mitiga a competência regulatória,

impedindo disposições normativas que afastem a participação de todos os inscritos no processo

eleitoral.J
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35.
E ainda, diversamentedo que está sendo apontadonas sugestõesde alteração do art.
82 do Regulamento Eleitoral, não há, na vedaçãoanual dessa norma, qualquer violação aos precedentes
jurisprudenciais. As decisões judiciais apresentadas trataram de questões diversas do objeto
contendido no caso, tratando tais decisões da vedação à imposição de multa aos ausentesno processo
eleitoral quando a tanto impedidos pelo fato de estarem inadimplentes, e nãoda obrigatoriedade ou não
de as normas eleitorais editadas pelo CAU/BR restringirem o direito de voto aos profissionais
inadimplentes.
36.
Nestes termos, não é correra a conclusão apresentada na proposição do FORUM DE
PRESIDENTES de que "a condição de inadimplência impede o profissional inscrito no Conselho de

Fiscalização Profissional de exercer o direito de votar e/ou ser votado" com fundamento na
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4' Região (TRF4). O julgado do TRF-4 versou sobre
outro aspecto, qual seja., o da incompatibilidade da imposição de multa eleitoral aos profissionais
conetores de imóveis inadimplentes, uma vez que, no Conselho de Corretores de Imóveis, esses
pronissiollais estariam impedidos de exercer o direito do voto.

36.1.
Significa dizer que o entendimentoassentadopela jurisprudência do TRF4 é no
sentido de que, nos conselhos em que os profissionais inadimplentes são iillpedidos de votar, é
incompatível a imposição de multa eleitoral aos inadimplentes. Ou sda, não se fimlou compreensão
judicial ge//ér/ca e aós/ra/a de que a inadimplênciado profissional,em seu respectivoconselho,o
impediria de votar e ser votado

37.

Da mesmaforma, não é correta a conclusãode que o STJ teria pacificado"o

entendimento sobre a obrigatoriedade de profissional vinculado à Conselho de Fiscalização estar quite
para que participe do processo eleitoral". No Recurso Especial (RE) n' 907868 foi analisada a
possibilidade de a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) restringir o direito de votar aosadvogados
inadimplentes, prevalecendo no julgado a coinpteensão de que a OAB teria legitimidade pala
restringir a participação de advogados inadimplentes no $Eg processo eleitoral. Nesse precedente não
foi fh-mada tese genér/ca e aós//'afa a ser aplicada aos processos eleitorais de todos os conselhos de
fiscal ização profissionais.

38.
Os precedentestrazidos a exame, a par de admitirem, em casos especíHtcos,a vedação
ao direito de participar das eleições aos inadimplentes, fazem isso de modo parcimonioso, de modo a
tolerar a proibição quando normativa, e não no sentido de obrigamque as normas eleitorais venham a
proibir o exercício de voto aos inadimplentes.

39.

Em outi=s searas,a admissibilidadeda vedaçãoao exercíciodo direito de voto aos

inadimplentes são no sentido de afastar a pretensão de conselhos profissionais de cobrarem multa por

ausênciaao processoeleitoral nos casosem que a própria participaçãodos inadimplentesestadia

normativamente
proibida.Vale dizer,o que os precedentes
judiciaiscolacionados
vedamé a
imposição de multa àquelesque faltam ao dever eleitoral quando tal falta é motivadajustamente na
vedação norlnatíva, de participação dos pleitos, dos profissionais inadimplentes.
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40.
Inexistindo norma diversa ou entendimento .jurisprudencial aplicável à
regulamentação das normas eleitorais do CAU/BR e dos CAU/UF, reitera-se a compreensão quanto à
plena legitimidade da Resolução CAU/BR il' 179, de 2019, que aprovou o Regulamento Eleitoral com
a vedaçãovigente do art. 82. Dito Regulamento Eleitoral foi aprovado com a participação da sociedade
e dentro dos próprios limites conferidos pela Lei n' 12.378, de 2010, que, no art. 28, 11,cona'eriu
competência ao CAU/BR

para editar

normas eleitorais, e, ilo art. 26, $ 2',

estabeleceu a

obrigatoriedade do voto.

41.

Por todasessasrazões,não há qualquernecessidade
de correçãono art. 82 do

Regulamento Eleitoral, sendo legítima a compreensão regulamentada pelo CAU/BR de que o arquiteto
e urbanista com registro ativo poderá votar mesmo estando inadimplente, em razão da inexistência de
vedação legal (a lei fala em obrigatoriedade do voto) combinada com a competência do CAU/BR de
editar normas eleitorais.

E como concluímos
Brasília, 3 1 de janeiro de 2020
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' Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
' Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. não se aplicando à eleição que
ocorra até l (um) ano da data de sua vigência.
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