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Parecer nº 25/2022 

Procedência: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo  

 

 

I – RELATÓRIO  
 

Resumidamente, o Ilustríssimo Senhor o Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas Senhor Silvio Luiz Rodrigues da Silva, publicou edital de abertura de 

inscrições nº  EDITAL Nº 301/2021/SEGEP-GCP, sendo objeto do procedimento 

editalício a realização de processo seletivo visando a contratação temporária de   de 

profissionais de nível superior, nível médio técnico, nível médio e nível fundamental, 

para exercerem funções relacionadas à área de atuação da Secretaria e Escritórios 

Regionais - Processo Administrativo SEI nº 0069.144281/2021-50.  

Para o cargo de Arquiteto, divulgaram-se 11 (onze) vagas, exigindo-se, dentre 

outros requisitos, experiência comprovada mediante CAT (certidão de acervo 

técnico) por elaboração de projetos de arquitetura e urbanimo e/ou orçamentos de 

obras de construção civil voltadas para edificações superiores a 60m2 (sessenta metros 

quadrados), obrigatório CNH mínimo categoria B.  

Ocorre que, o item 6 cujo qual estabele sobre OS REQUISITOS MÍNIMOS, DA 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, dispõe 

no item 6.19 que não serão considerados, para efeito de pontuação, os 

documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o 

comprovante de autenticação digital.  

Com isso, tem-se que aqueles profissionais arquitetos e urbanistas que 

apresentarem tão somente o CAT sem a “devida autenticação digital” não 

poderão participar do processo seletivo.  

Contudo, é imprescindível destacar que a Certidão de Acervo Técnico – 

CAT é documento gerado eletrônicamente e que não faz-se necessária o 

acompanhamento do comprovante de autenticação para fins de veracidade do 

documento.  

Desta forma, é notório que tal previsão restringe o caráter competitivo do 

processo seletivo, gerando sérios vícios e prejuízos para a categoria dos profissionais 

de arquitetura e urbanismo. 

 Esse Conselho de Classe, procedeu administrativamente, por intermédio do 
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Ofício nº 05/2022 – CAU-RO – PRES, de 10 de fevereiro de 2022, requerendo 

esclarecimentos quanto à autenticação digitial da certidão de acervo técnico, contudo, 

até a presente data este Conselho sequer fora respondido.  

Ocorre que muito embora tenha se verificado a tentativa de diligência 

administrativa requerendo esclarecimento quanto a referida exigência, não houve 

qualquer manifestação dos referidos órgãos levando a publicação do resultado final do 

processo seletivo de forma equivocada, uma vez que há total cerceamento de direitos, 

já que a conduta destes órgãos implicam na restrição do caráter competitivo do 

certame.  

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

Os atos administrativos, em regra, são os que mais ensejam lesões a direitos 

individuais e coletivos. No caso em comento há notória supressão de garantia devida 

aos arquitetos e urbanistas.  

Como ditio acima, foi publicado edital de seleção para cargos temporários de 

arquitetos e urbanistas e funções afins.  

Contudo, o instrumento convocatório exclui a possibilidade da participação dos 

profissionais de arquitetura, uma vez que estão exigindo a autenticação digital do TAC, 

conduta esta absolutamente incontroversa, configurando ato ilegal e que deve ser o 

quão antes sanado.  

Vejamos resumidamente os requisitos para exercício das vagas:   
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Perceba que  para a comprovação da experiência profissional, não somente 

dos arquitetos, mas de todas as vagas do edital é exigido o CAT  - Certidão de Acervo 

Téncnico, no entanto, o item  6.19 dispõe de forma abusiva que aduz que:  

 

6.19. Não serão considerados, para efeito de pontuação, os 

documentos gerados por via eletrônica que não estejam 

acompanhados com o comprovante de autenticação digital. 

 

No entanto, cumpre trazer  à baila algumas considerações quando a Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) utilizada pelos arquitetos para concorrer ao processo seletivo 

EDITAL Nº 301/2021/SEGEP-GCP da Superintendência Estadual de Gestão de 

Pessoas – SEGEP.  

Preliminarmente, salienta-se que a  a Justiça Eleitoral, a Receita Federal, a 

Polícia Federal e outros órgãos públicos emitem eletronicamente certidões aos 

usuários por meio do seu site na internet. Essas certidões eletrônicas contêm um 

código de verificação que pode ser utilizado para conferência de autenticidade 

diretamente no próprio site do órgão público. É o caso, por exemplo, da Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) disponibilizado no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Essas certidões eletrônicas emitidas por órgãos públicos já são singularizadas 

e estabilizadas por força das normas próprias que lhe dão fé pública. Por exemplo, no 

caso da Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida no Sistema de Informação e 

Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU é acompanhada do 

comprovante de autenticação digital, conforme descrito na Resolução nº 93 do 

Conselho de Arquitetura e urbanismo do Brasil – CAU/BR, no art. 9º, in verbis:  

 

Art. 9° A CAT conterá as seguintes informações: 

I – número da certidão; 

II – nome do arquiteto e urbanista; 

III – título profissional e, se houver, complemento; 

IV – data de obtenção do título de arquiteto e urbanista, para os diplomados no 
Brasil, ou da revalidação do diploma, para os diplomados no exterior; 

V – número de registro do arquiteto e urbanista no CAU; 

VI – data de registro do arquiteto e urbanista no CAU; 
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VII – dados dos RRT que a constituem; 

VIII – local e data de expedição; e 

IX – código da certificação digital. 

 

Destarte, o referido  documento possui uma nota de rodapé na qual consta que 

a sua autenticidade e não autenticação digital (pois essa o documento já possui) pode 

ser consultada através do link descrito, reforçando a veracidade da sua emissão. 

A autenticação digital é o processo online pelo qual se consegue provar a 

identificação correta do autor por meio de um documento expedido de modo eletrônico, 

ou seja, sem a presença física da pessoa. Essa autenticação é feita por mecanismos 

variados como senha, token e, até mesmo, identificação por voz. Cada um desses 

mecanismos utiliza, a seu modo, um tipo de ferramenta para assegurar a veracidade da 

identidade de signatário. 

O documento que possui autenticação digital é emitido com uma chave de 

segurança e esse arquivo fica armazenado em um banco de dados para que sua 

veracidade seja comprovada a qualquer momento. No caso da CAT emitida no 

SICCAU, é gerada uma chave de impressão, essa é a sua codificação para 

confirmação de autenticidade, vejamos:  
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Nessas hipóteses, a autenticação-materialização poderá ser realizada a partir 

do arquivo digital contendo a certidão eletrônica do pertinente órgão público. Cabe, 

porém, aos avaliadores do processo seletivo previamente acessar o site do respectivo 

órgão para conferir a autenticidade da certidão por meio do código de verificação. Esse 

procedimento é fundamental, porque garante a singularidade e a estabilidade do 

documento digital a ser verificado. 

A legislação assegura a validade da CAT emitida no SICCAU, onde conforme a 

Lei 12.682/2012 no parágrafo 2º do artigo 2º diz que “O documento digital e a sua 

reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto nesta Lei e na 

legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original, para 

todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado”. 

Além disso, a Lei 13.726/2018 racionalizou atos e procedimentos 

administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências 

desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário 

como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude. Esta Lei ainda 

estabeleceu que o agente público (avaliador do processo seletivo) é quem deve 
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atestar a autenticidade dos documentos apresentados pelo particular (nesse caso 

os participantes do processo seletivo). 

À vista disso, verifica-se que o disposto no item 6.19 do edital não é coerente 

com o item 7.5.3 e seus subitens.  

Desta forma, ratificamos que a referida certidão atende ao solicitado no item 

6.19 do edital 301/2021-SEGEP/GCP, uma vez que possui autenticação digital, 

devendo ser verificada por meio da chave de impressão na sua nota de rodapé, não 

sendo necessária emissão de qualquer outro documento para comprovação de acervo 

profissional em razão da sua oficialidade já atestada pelo órgão competente. Qualquer 

negativa em face da veracidade da CAT fornecida pelo sistema deste Conselho não 

terá justificativa para, assim, fazê-la. 

Reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do concurso público". Essa 

máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em 

síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência 

ao edital (que não só é o instrumento que convoca os candidatos interessados em 

participar do certame como também contém os ditames que o regerão). 

 Esse princípio nada mais é que faceta dos princípios 

da legalidade e moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de sua 

importância. Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública 

para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo editado no 

exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e 

vincula, em observância recíproca, Administração e candidato. 

Assim, em atenção à legalidade, desta feita vislumbrada restritamente, não se 

admite que qualquer ato normativo editado pela Administração para reger o concurso 

traga imposições ou estabeleça distinções onde a lei não os fez.  

Ora, a Lei 12.682/2012 no parágrafo 2º do artigo 2º é clara ao dispor que o 

documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o 

disposto nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do 

documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder 

fiscalizatório do Estado”, assim, não há razões para que a Administração exija dos 

canditados autenticação digital dos referidos documentos, pois estes assemelham-se 

ao original.  
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Esse procedimento administrativo, embora seja simplificado, não pode 

prescindir da observância das regras legais, devendo respeitar os princípios 

constitucionais da isonomia, impessoalidade e competitividade. 

No caso, embora, não tenham sido realizadas provas objetivas para a seleção 

dos candidatos, a Administração estabeleceu critérios objetivos no ato convocatório 

para Análise Curricular e Documental, a fim de promover a escolha dos contratados, o 

que, em razão das peculiaridades do caso em exame, não atende os princípios da 

isonomia, impessoalidade, legalidade e eficiência, uma vez que exigir que o CAT seja 

devidademente autenticado é contuta contrária a lei da desburocratização.  

Dito isso, é notória a irregularidade contida no edital,  capaz de macular o 

certame, merecendo o resultado publicado na presente data ser revisto.  

III – CONCLUSÃO  

À vista do exposto, opina-se: 

a) Pela interposição de recurso administrativo face ao resultado final do  

processo seletivo de EDITAL Nº 301/2021/SEGEP-GCP , levando em conta que o CAT 

possui fé pública, além disso, a CAT contém número de controle e chave de 

autenticidade que podem ser conferidos via site do CAU/RO ou CAU/BR pela própria 

comissão de processo seletivo, em atenção ao disposto na Lei 13.726/2018.  

 

 

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Maria Luiza da Silva Piccoli 

OAB/RO  8916 

 

 Antonio Lopes Balau Filho 

Presidente do CAU/RO 
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