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DELIBERAÇÃO Nº 012/2020 – CE-CAU/RS  

Esclarece e orienta as chapas a respeito de questões 
gerais do processo eleitoral, respondendo aos 
questionamentos feitos por e-mail a esta Comissão. 
 

A COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS, reunida extraordinariamente em sistema de deliberação remota, 
conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS nº 1155/2020, no dia 02 de setembro de 2020, no 
uso das competências que lhe confere o art. 10, VII, da Resolução nº 179/2019 (Regulamento Eleitoral), 
após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando os questionamentos remetidos por uma das chapas a esta CE/RS no dia 31/08/2020, via e-
mail;  
 
Considerando que as respectivas respostas desta CE/RS devem servir de parâmetro para a atuação de 
todas as chapas durante a campanha eleitoral, haja vista o princípio da isonomia e o princípio da lisura 
das eleições; 
 
Considerando o art. 18, I, do Regulamento Eleitoral, que estabelece que os candidatos a conselheiro 
titular e suplente de conselheiro do CAU/BR e de CAU/UF deverão possuir registro definitivo, ativo, e estar 
adimplente com as anuidades do CAU até o término do prazo do pedido de registro de candidatura, 
conforme estabelecido no Calendário eleitoral; 
 
Considerando que o calendário eleitoral prevê o período de 03 até 21 de agosto para o protocolo do 
pedido de registro de candidatura, sendo que até o término desse prazo os candidatos deverão ter 
cumprido todas as condições de elegibilidade (dentre elas a adimplência); 
 
Considerando o art. 51 do Regulamento Eleitoral, que trata da substituição voluntária de candidato; 
 
Considerando as disposições contidas nos artigos 54 e 58, §1º e §2º, que tratam, respectivamente, sobre 
a substituição de candidatos em virtude de impugnação ou de eventual indeferimento de registro de 
chapa; 
 
Considerando o art. 10, X, combinado com o artigo 28, VI, ‘b’, ambos do Regulamento Eleitoral; 
 
Considerando a previsão contida no Calendário Eleitoral no sentido de que os CAU/UF divulgarão, em até 
3 mensagens eletrônicas, aos arquitetos e urbanistas componentes do Colégio Eleitoral, as plataformas 
eleitorais e os endereços eletrônicos de propaganda eleitoral das chapas com pedido de registro de 
candidatura concluído; 
 
Considerando a Deliberação 002/2020-CE-CAU/RS, que aprova o plano de divulgação das eleições no 
âmbito do CAU/RS; 

PROCESSO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2020 
INTERESSADO CHAPAS 

ASSUNTO ESCLARECIMENTOS, ORIENTAÇÕES E RESPOSTAS REFERENTES A QUESTÕES 
GERAIS DO PROCESSO ELEITORAL 
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Considerando a determinação constante do art. 30 do Regulamento Eleitoral, no sentido de que não será 
permitida ao CAU/BR ou ao CAU/UF a divulgação de dados de cadastro de profissionais que compõem o 
colégio eleitoral para fins de divulgação de debates, propaganda eleitoral e demais assuntos relacionados 
à eleição; 
 
Considerando as disposições referentes aos atos de campanha eleitoral, previstas nos artigos 21 a 25 do 
Regulamento Eleitoral; 
 
Considerando as regras sobre o debate eleitoral, constantes nos artigos 26 e 27 do Regulamento Eleitoral, 
bem como a definição de “debate eleitoral’, constante no art. 1º, parágrafo único, VIII; 
 
Considerando as disposições contidas nos artigos 32 e 34 do Regulamento Eleitoral, que tratam dos 
critérios majoritário e proporcional para a eleição dos conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF, 
respectivamente; 
 
Considerando que o Regulamento Eleitoral prevê trâmites específicos e detalhados para a análise e 
julgamento de eventuais apresentações de impugnações e denúncias; 
 
 
DELIBEROU: 
 
1- Quando do julgamento dos pedidos de registro de candidatura, que irá ocorrer nos dias 10 e 11 de 

setembro, o SiEN irá repassar à CE/RS informações de candidatos que eventualmente possam estar 
inadimplentes (considerando-se como parâmetro para essa averiguação o dia 21 de agosto, que era a 
data limite para regularização). Com isso, recomenda-se aos componentes das chapas que, por 
cautela, verifiquem se eventualmente há algum registro de inadimplência, haja vista a possibilidade 
de substituição voluntária de candidatos até o dia 09 de setembro. Todavia, o Regulamento Eleitoral 
ainda prevê outras possibilidades de substituição, conforme artigos 54 (impugnação) e 58, §1º e §2º 
(indeferimento de pedido de registro de candidatura);   

2- Há previsão no Calendário Eleitoral no sentido de que os CAU/UF divulgarão, em até 3 mensagens 
eletrônicas, aos arquitetos e urbanistas componentes do Colégio Eleitoral, as plataformas eleitorais e 
os endereços eletrônicos de propaganda eleitoral das chapas com pedido de registro de candidatura 
concluído. Com isso, deve ficar claro às chapas que o CAU/RS não promoverá divulgação de materiais 
publicitários específicos das chapas, mas sim apenas indicará aos componentes do Colégio Eleitoral 
quais são os endereços eletrônicos nos quais se poderão buscar informações sobre as propostas de 
cada chapa. Recomenda-se às chapas a leitura da Deliberação 002/2020-CE-CAU/RS, que aprovou o 
plano de divulgação das eleições no âmbito do CAU/RS;  

 
3- O Regulamento Eleitoral não faz distinção entre os eleitores adimplentes e inadimplentes, bastando o 

registro ativo perante o CAU/RS para que possa votar, conforme disposição contida no art. 82; 
 

4- Conforme disposição expressa do art. 30 do Regulamento Eleitoral, não será permitida ao CAU/BR ou 
aos CAU/UF a divulgação de dados de cadastro de profissionais que compõem o colégio eleitoral para 
fins de divulgação de debates, propaganda eleitoral e demais assuntos relacionados à eleição; 

 
5- A CE/RS não possui atribuições para responder questionamentos atinentes ao Fórum das Entidades de 

Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul; 



 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800  
www.caurs.gov.br 

 
6- É recomendável que eventuais debates eleitorais ocorram de forma virtual/remota, justamente pelo 

estado de exceção causado pela pandemia de covid-19. Nos debates, as chapas somente podem ser 
representadas por seus componentes; 

 
7- Não há vedação no Regulamento Eleitoral quanto ao impulsionamento de propaganda eleitoral feito 

pelas chapas ou por seus candidatos (também não há vedação quanto à geração ou edição de 
conteúdo por pessoa natural). As chapas devem estar atentas às disposições contidas nos artigos 21 a 
24 do Regulamento Eleitoral; 

 
8- O conselheiro federal e seu suplente são eleitos pela chapa que receber mais votos (critério 

majoritário, conforme art. 32 do Regulamento Eleitoral), e não integram a contagem de composição 
do Plenário do CAU/RS (critério proporcional, conforme art. 34). Recomenda-se às chapas que estejam 
desde já atentas aos conceitos de quociente de representação e de quociente eleitoral, ambos 
descritos no art. 1º, parágrafo único, XX e XXI, do Regulamento Eleitoral; 

 
9- A CE/RS não pode responder às consultas cujo conteúdo venha a indicar dúvida de alguma chapa em 

relação às condutas adotadas por sua(s) concorrente(s), haja vista que tal situação exige trâmite e 
análise previstos expressamente no Regulamento Eleitoral (impugnações e denúncias). A chapa que 
vier a entender que alguma de suas concorrentes esteja eventualmente infringindo alguma norma do 
Regulamento Eleitoral pode dispor dos meios próprios para requerer à CE/RS a devida análise da 
situação, munidas de todas as provas que possam ocasionar a apreciação do caso concreto, sendo 
garantida à parte denunciada a ampla defesa e o contraditório; 

 
10- A realização de “lives” e “podcasts” pelas chapas devem atender às determinações contidas nos 

artigos 21 a 24 do Regulamento Eleitoral;    
 

11- Em síntese, as respostas aos questionamentos feitos por e-mail (abaixo transcritos) são as 
seguintes: 

 
 Segundo o art. 18 do Regulamento Eleitoral e Calendário Eleitoral: Existe alguma outra verificação 

da condição de adimplência de componentes das chapas para a regularidade dos registros de 
candidaturas? 
 
R: Está previsto para os dias 10 e 11/09 o Julgamento dos Pedidos de Substituição Voluntária de 
Candidato, dos Pedidos de Impugnação de Registro de Candidatura de Chapa e dos Pedidos de 
Registro de Candidatura de Chapa pela CE-UF ou CEN-CAU/BR (art. 55 a 58). Assim, o próprio SiEN 
irá informar à Comissão se algum candidato estava inadimplente na data de 21 de agosto de 2020. 

 
 Segundo o Art. 10, compete à CE-UF: X - autorizar publicidade institucional paga, no âmbito do 

respectivo CAU/UF. Questiona-se: Há previsão para a divulgação de conteúdos de campanhas das 
chapas? Quais os formatos ou tipos de arquivos a serem divulgados? Será encaminhado material 
de campanha das chapas para arquitetos e urbanistas eleitores inadimplentes? Por qual meio? Em 
que data será dado acesso à listagem de eleitores inadimplentes? 
 
R: A publicidade a que se refere o artigo 10, X (combinada com o art. 28, VI, ‘b’) está vinculada a 
atos, programas, obras, serviços e campanhas do CAU/BR ou dos CAU/UF, à exceção daquela que 
trate da divulgação do processo eleitoral em si, sendo vedada a publicação de nome e imagem de 
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candidatos em todos os casos. Todavia, há previsão no calendário eleitoral de que os CAU/UF 
divulgarão, em até 3 mensagens eletrônicas, aos arquitetos e urbanistas componentes do Colégio 
Eleitoral, as plataformas eleitorais e os endereços eletrônicos de propaganda eleitoral das chapas 
com pedido de registro de candidatura concluído. Todos os componentes do Colégio Eleitoral 
receberão essas mensagens eletrônicas. Não há diferenciação dos inadimplentes. Todos os 
arquitetos e urbanistas aptos a votarem estão relacionados no Colégio Eleitoral já divulgado, que 
será qualificado (homologado) no dia 1º/10. Além disso, o CAU/RS não poderá fornecer dados de 
cadastro de profissionais que compõem o colégio eleitoral para fins de divulgação de debates, 
propaganda eleitoral e demais assuntos relacionados à eleição, conforme disposição expressa do 
art. 30. 

 
 O Fórum das Entidades de Arquitetos e Urbanistas do RS, ainda que não seja um organismo do 

CAU/RS, é constituído por entidades do RS. Sobre composição e representação, expressa no GRUPO 
das entidades pelo WhatsApp (rede das representações, administrada pelo CAU/RS), questiona-se: 
Que tipo de entidade pode ser participante no Fórum? O que determina as representações das 
entidades no Fórum? Entidades podem ter mais de 1(um) representante no Fórum (e GRUPO)? 
Todos os participantes no Fórum (e GRUPO) devem representar entidades? (além dos 
coordenadores da CEP e CEF) Existe alguma regra para representantes de entidades que são 
candidatos neste GRUPO do Fórum? Tais questionamentos nos parecem pertinentes e oportunos, 
tendo em vista de que no GRUPO de WhatsApp do Fórum são divulgadas 
ações/promoções/iniciativas do CAU/RS, sendo que participam empregados do Conselho e alguns 
candidatos às atuais eleições.  
 
R: A CE/RS não possui atribuições para responder questionamentos atinentes ao Fórum das 
Entidades de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul.  

 
 Na existência de debates, uma chapa pode indicar participantes apenas entre os seus 

componentes, ou pode indicar outros que considerar também adequados? Os debates poderão ser 
feitos em rede social? 
 
R: O Regulamento Eleitoral estabelece no art. 26 as condições para a realização de debates. O art. 
1º, § único, inciso VIII, define o Debate Eleitoral da seguinte forma: “discussão sobre questão de 
natureza eleitoral em que os candidatos, por meio da representação de chapas, confrontam ideias, 
projetos e plataformas eleitorais de chapa, visando captar a simpatia do eleitorado, sob condições 
que preservem o princípio da igualdade entre os debatedores”. Com isso, as chapas somente 
podem indicar participantes que sejam componentes. É recomendável que os debates ocorram de 
forma virtual/remota, justamente pelo estado de exceção causado pela pandemia de covid-19. 

 
 Há previsão de divulgação de conteúdo das chapas pelas redes e cadastros do CAU/RS? Quais os 

formatos ou tipos de arquivos? Serão divulgados em quais redes sociais ou e-mails? 
 
R: Há previsão no Calendário Eleitoral no sentido de que os CAU/UF divulgarão, em até 3 
mensagens eletrônicas, aos arquitetos e urbanistas componentes do Colégio Eleitoral, as 
plataformas eleitorais e os endereços eletrônicos de propaganda eleitoral das chapas com pedido 
de registro de candidatura concluído. Com isso, deve ficar claro às chapas que o CAU/RS não 
promoverá divulgação de materiais publicitários específicos das chapas, mas sim apenas indicará 
aos componentes do Colégio Eleitoral quais são os endereços eletrônicos nos quais se poderão 
buscar informações sobre as propostas de cada chapa. 
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 O impulsionamento pago nas redes sociais é permitido pelo Regulamento Eleitoral? E se esse 

impulsionamento for efetuado por pessoa externa à chapa, e, portanto, sem o controle desta? 
 
R: Não há vedação no Regulamento Eleitoral quanto ao impulsionamento de propaganda eleitoral 
feito pelas chapas ou por seus candidatos (também não há vedação quanto à geração ou edição 
de conteúdo por pessoa natural). As chapas devem estar atentas às disposições contidas nos 
artigos 21 a 24 do Regulamento Eleitoral. 

 
 A chapa é integrada pelos conselheiros estaduais e federais, titulares e suplentes. Conselheiros 

federais devem ser considerados em percentuais a parte? 
 
R: O conselheiro federal é eleito pela chapa que receber mais votos (critério majoritário, art. 32 
do Regulamento Eleitoral), e não entra na contagem de composição do Plenário/UF (critério 
proporcional – art. 34). 

 
 Quais as regras a serem seguidas pela chapa para realização de ‘lives’ e ‘podcasts’? 

 
R: A realização de “lives” e “podcasts” pelas chapas devem atender às determinações contidas nos 
artigos 21 a 24 do Regulamento Eleitoral. 
 

 
Com os votos favoráveis dos membros titulares presentes Luciana Inês Gomes Miron, Renato Gilberto 
Gama Menegotto e Roberto Luiz Decó. 
 

 
Porto Alegre, 02 de setembro de 2020. 

 
 
 

Luciana Inês Gomes Miron 
Coordenadora da CE-RS 
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