
 
ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL-CAU/RJ

DATA: 03/11/2020 HORA: 14H as 15H LOCAL: Videoconferência

PARTICIPANTES
Adir Kauss (Coordenador) Sergio Nogueira - titular

Ivan Zanatta (Coordenador Adjunto) Celso Evaristo - titular

Bruno Farias - titular

ASSESSORIA:  Nanderson Pantoja 

PAUTA: Julgamento das denúncias.

1.   Denúncia n° 55:
1.1 Feita a leitura do relatório e voto fundamentado;
1.2  Após  debate,  por  3  votos  a  1,  foi  decidido  pela  improcedência  da  denúncia, 
acompanhando o voto do relator;
1.3 O voto contrário foi do Coordenador Adjunto Ivan Zanatta que alegou haver procedência 
na denúncia com identificação da infração apontada no artigo nº 24 do Regulamento Eleitoral 
que veta o uso de marca de entidade que não se enquadra como exclusiva de Arquitetos e 
Urbanistas.
1.4 O titular Celso Evaristo se absteve. 

2.   Denúncia n° 56:
2.1 Feita a leitura do relatório e voto fundamentado;
2.2 O Coordenador Adir Ben Kauss abriu divergênia votando pela improcedência conforme 
texto por escrito. (Anexo I)
2.3 O Coordenador Adjunto Ivan Zanatta acompanhou o voto do relator.
2.4 Sergio  Nogueira  sugeriu que sejam formuladas melhorias  no Regulamento Eleitoral  e 
entende  que  não  houve  faltas  graves  que  tivessem  alterado  o  resultado  das  eleições 
discordando do voto do relator.
2.5 Bruno Farias discordou do relator no mérito e das conclusões se posicionando contra a 
sansão proposta.
2.6 Após debate, por 3 votos a 2, foi decidido pela improcedência da denúncia.

3.   Denúncia n° 72:
3.1 Feita a leitura do relatório e voto fundamentado;
3.2 Após debate, por unanimidade, foi decidido pela improcedência da denúncia.
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4.   Denúncia n° 73:
4.1 Feita a leitura do relatório e voto fundamentado; o pleno entendeu que o caso se trata de  
teor de mesma natureza da denúncia nº 56
4.2 O Coordenador Adir Ben Kauss abriu divergênia votando pela improcedência conforme 
texto por escrito. (Anexo II)
4.3 O Coordenador Adjunto Ivan Zanatta acompanhou o voto do relator.
4.4 Sergio Nogueira entende que não houve faltas graves que tivessem alterado o resultado 
das eleições discordando do voto do relator.
4.5 Bruno Farias discordou do relator no mérito e das conclusões se posicionando contra a 
sansão proposta.
4.6 Após debate, por 3 votos a 2, foi decidido pela improcedência da denúncia.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020

Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros desta comissão e a  
implantação  de  reuniões  deliberativas  virtuais,  atesto  a  veracidade  e  a  autenticidade  das  informações  
prestadas.

Nanderson Pantoja
Assistente Administrativo CAU/RJ
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ANEXO I

VOTO DIVERGENTE DO VOTO DA RELATORIA DA DENÚNCIA 56

Adir Gama ben Kauss, arquiteto e urbanista, CAU Nº A1052-9, membro titular e 
coordenador da Comissão Eleitoral do CAU-RJ, apresenta seu voto divergente em 
relação ao voto do Relator da Denúncia 56.

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Hoje, no Brasil, o mundo jurídico se defronta com duas correntes do Direito 
Processual: a garantista e a punitivista.

A primeira defende a obediência ao devido processo legal, percorrendo todas as 
instâncias judiciais que a legislação garante. É acusada pelos punitivistas de permitir 
a procrastinação da sentença definitiva para aqueles que possuem recursos 
econômicos que podem levar à sua impunidade.

Já os punitivistas são acusados de acelerar o processo legal na busca de obter penas 
imediatas ao infrator e ir de encontro aos ditames constitucionais.

Nosso país vem enfrentando nos últimos anos esse debate jurídico que se reproduz 
em outros campos de atuação da sociedade. As correntes modernas do direito vêm se 
aproximando da compreensão de que antes da aplicação de medidas punitivas 
(conforme o caso) mais importante é a implementação de medidas educativas e 
motivacionais para que o agente do delito seja recuperado socialmente.

Esse conflito de entendimentos se comunica com os microuniversos que compõem a 
sociedade, como uma eleição de representação de um órgão normativo da profissão. 
Assim, uma punição só deve ser admitida se ocorrer a prática de um delito grave que 
tenha influído no curso ou no resultado de um processo eleitoral, o que não foi o caso 
das recentes eleições do CAU-RJ.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIMENTO ELEITORAL (RE) DO CAU

Como é salutar e natural, nos anos que precedem as eleições gerais do CAU o seu 
regulamento é discutido e aperfeiçoado, utilizando-se das experiências e das suas 
eventuais falhas ou omissões, de modo que a cada eleição o RE vá se atualizando.

Independentemente de esta eleição de 2020 ocorrer num momento excepcional que a 
humanidade vive — Pandemia Covid 19 — o que obrigou as campanhas a serem 
realizadas exclusivamente por meio da internet, o futuro certamente determinará que 
este será o meio de divulgação prioritário. As questões controversas geradas por esse 
meio de comunicação e divulgação não se restringem ao que ora prevê o art. 21 e 
seus parágrafos e incisos, que não dão conta de inúmeras interpretações subjetivas daí 
advindas.
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Será fundamental que no futuro se estabeleça um capítulo inteiro voltado para o uso 
da internet nas campanhas eleitorais, estabelecendo normas claras e específicas para 
cada tipo de infração, sua consequência, seus agravantes e atenuantes, de modo a 
minorar dúvidas e interpretações. Isto torna necessário um detalhamento preciso das 
sanções previstas nos artigos 72 a 79 em face das infrações que possam ser 
cometidas.

Outra questão que merece ser estudada com atenção é a revisão do art. 24 que 
preceitua que “a participação de pessoas jurídicas de direito público ou privado, com 
ou sem fins lucrativos em campanha e material publicitário, exceto as entidades 
exclusivas de arquitetos e urbanistas”.

Tal artigo teve por princípio impedir o uso de marcas e símbolos que representassem 
poder econômico e instituições sem qualquer vínculo com os problemas e questões da 
arquitetura e planejamento, para evitar assim sua participação no curso do processo 
eleitoral, influenciando os eleitores, de modo a garantir a isonomia em relação as 
demais participantes do pleito. Isonomia foi a palavra-chave usada nos treinamentos 
das equipes das comissões eleitorais estaduais (CE-UFs).

É evidente que o referido artigo necessita para os próximos pleitos sofrer 
modificações que garantam a todos os concorrentes apoiarem-se em instituições 
inquestionavelmente comprometidas com os problemas da nossa profissão, 
comprovado pela realização de seminários, debates, publicações, etc., o que só 
contribuirá para a valorização, divulgação e fortalecimento do exercício e do objeto 
da arquitetura, planeamento e atividades a fins.

III – ANÁLISE DO MÉRITO DA DENÚNCIA 56

Ao analisar a acusação e a defesa contidas na referida denúncia, como mostram os 
documentos anexados aos autos, vê-se que ambas as chapas — Denunciante e 
Denunciada — utilizaram-se de sítios de diversas pessoas jurídicas, com suas devidas 
marcas e símbolos divulgados e fizeram uso dessa prática para difusão de seus 
ideários — sem ofensas ou calúnias aos seus adversários — por meio de seminários, 
lives, depoimentos, etc.

Além de enriquecer o debate político-eleitoral, envolveram também outros segmentos 
formadores de opinião a se debruçarem sobre os problemas da arquitetura e 
planejamento que interessam fundamentalmente à sociedade como um todo. Vale 
frisar que o CAU, antes de ser um órgão normativo da profissão, como autarquia 
federal, é uma instituição a serviço dos interesses da sociedade brasileira.

IV - VOTO
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Considerando, enfim, tudo o que acima foi mencionado, verifico que os fatos trazidos 
pela Denúncia 56 não representam delito passível de receber nenhuma das sanções 
previstas no artigo 74.

VOTO, PORTANTO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA 
DENÚNCIA 56.

Em 03 de novembro de 2020

Adir Gama ben Kauss

Membro Titular e Coordenador

CE-RJ

ANEXO II

VOTO DIVERGENTE DO VOTO DA RELATORIA DA DENÚNCIA 73

Adir Gama ben Kauss, arquiteto e urbanista, CAU Nº A1052-9, membro titular e 
coordenador da Comissão Eleitoral do CAU-RJ, apresenta seu voto divergente em 
relação ao voto do Relator da Denúncia 73.

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Hoje, no Brasil, o mundo jurídico se defronta com duas correntes do Direito 
Processual: a garantista e a punitivista.

A primeira defende a obediência ao devido processo legal, percorrendo todas as 
instâncias judiciais que a legislação garante. É acusada pelos punitivistas de permitir 
a procrastinação da sentença definitiva para aqueles que possuem recursos 
econômicos que podem levar à sua impunidade.

Já os punitivistas são acusados de acelerar o processo legal na busca de obter penas 
imediatas ao infrator e ir de encontro aos ditames constitucionais.

Nosso país vem enfrentando nos últimos anos esse debate jurídico que se reproduz 
em outros campos de atuação da sociedade. As correntes modernas do direito vêm se 
aproximando da compreensão de que antes da aplicação de medidas punitivas 
(conforme o caso) mais importante é a implementação de medidas educativas e 
motivacionais para que o agente do delito seja recuperado socialmente.

Esse conflito de entendimentos se comunica com os microuniversos que compõem a 
sociedade, como uma eleição de representação de um órgão normativo da profissão. 
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Assim, uma punição só deve ser admitida se ocorrer a prática de um delito grave que 
tenha influído no curso ou no resultado de um processo eleitoral, o que não foi o caso 
das recentes eleições do CAU-RJ.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIMENTO ELEITORAL (RE) DO CAU

Como é salutar e natural, nos anos que precedem as eleições gerais do CAU o seu 
regulamento é discutido e aperfeiçoado, utilizando-se das experiências e das suas 
eventuais falhas ou omissões, de modo que a cada eleição o RE vá se atualizando.

Independentemente de esta eleição de 2020 ocorrer num momento excepcional que a 
humanidade vive — Pandemia Covid 19 — o que obrigou as campanhas a serem 
realizadas exclusivamente por meio da internet, o futuro certamente determinará que 
este será o meio de divulgação prioritário. As questões controversas geradas por esse 
meio de comunicação e divulgação não se restringem ao que ora prevê o art. 21 e 
seus parágrafos e incisos, que não dão conta de inúmeras interpretações subjetivas daí 
advindas.

Será fundamental que no futuro se estabeleça um capítulo inteiro voltado para o uso 
da internet nas campanhas eleitorais, estabelecendo normas claras e específicas para 
cada tipo de infração, sua consequência, seus agravantes e atenuantes, de modo a 
minorar dúvidas e interpretações. Isto torna necessário um detalhamento preciso das 
sanções previstas nos artigos 72 a 79 em face das infrações que possam ser 
cometidas.

Outra questão que merece ser estudada com atenção é a revisão do art. 24 que 
preceitua que “a participação de pessoas jurídicas de direito público ou privado, com 
ou sem fins lucrativos em campanha e material publicitário, exceto as entidades 
exclusivas de arquitetos e urbanistas”.

Tal artigo teve por princípio impedir o uso de marcas e símbolos que representassem 
poder econômico e instituições sem qualquer vínculo com os problemas e questões da 
arquitetura e planejamento, para evitar assim sua participação no curso do processo 
eleitoral, influenciando os eleitores, de modo a garantir a isonomia em relação as 
demais participantes do pleito. Isonomia foi a palavra-chave usada nos treinamentos 
das equipes das comissões eleitorais estaduais (CE-UFs).

É evidente que o referido artigo necessita para os próximos pleitos sofrer 
modificações que garantam a todos os concorrentes apoiarem-se em instituições 
inquestionavelmente comprometidas com os problemas da nossa profissão, 
comprovado pela realização de seminários, debates, publicações, etc., o que só 
contribuirá para a valorização, divulgação e fortalecimento do exercício e do objeto 
da arquitetura, planeamento e atividades a fins.

III – ANÁLISE DO MÉRITO DA DENÚNCIA 73
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Ao analisar a acusação e a defesa contidas na referida denúncia, como mostram os 
documentos anexados aos autos, vê-se que ambas as chapas — Denunciante e 
Denunciada — utilizaram-se de sítios de diversas pessoas jurídicas, com suas devidas 
marcas e símbolos divulgados e fizeram uso dessa prática para difusão de seus 
ideários — sem ofensas ou calúnias aos seus adversários — por meio de seminários, 
lives, depoimentos, etc.

Além de enriquecer o debate político-eleitoral, envolveram também outros segmentos 
formadores de opinião a se debruçarem sobre os problemas da arquitetura e 
planejamento que interessam fundamentalmente à sociedade como um todo. Vale 
frisar que o CAU, antes de ser um órgão normativo da profissão, como autarquia 
federal, é uma instituição a serviço dos interesses da sociedade brasileira.

IV - VOTO

Considerando, enfim, tudo o que acima foi mencionado, verifico que os fatos trazidos 
pela Denúncia 73 não representam delito passível de receber nenhuma das sanções 
previstas no artigo 74.

VOTO, PORTANTO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA 
DENÚNCIA 73.

Em 03 de novembro de 2020

Adir Gama ben Kauss

Membro Titular e Coordenador

CE-RJ
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