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O QUE É UMA DENÚNCIA?
Ato por meio do qual é solicitada a apuração de irregularidades no 
processo eleitoral, relatando fatos e apresentando indícios ou 
provas das Irregularidades apontadas.

QUEM PODE FAZER?
Qualquer arquiteto e urbanista registrado no CAU.

QUANDO PODERÁ SER FEITA?
De 24 de agosto a 15 de outubro 2020.

Esse tutorial apresenta os passos para cadastrar uma denúncia acerca do processo 
eleitoral, conforme Resolução Nº 179/2019.

Este tutorial apresenta a seção:
• Como Cadastrar Denúncia.

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao179/


PASSO A PASSO



Para cadastrar uma denúncia, o arquiteto e urbanista registrado no CAU deve estar logado no seu 
ambiente do SICCAU e seguir os passos abaixo:

Clique no menu Eleitoral.



O sistema exibirá a página inicial do Sistema Eleitoral Nacional - SIEN. Para cadastrar denúncia, clique no 
menu Eleição, depois em Denúncia e clique na opção Cadastrar Denúncia. 



O sistema exibirá os dados do denunciante: nome completo, número de registro e e-mail conforme 
cadastrado no SICCAU. Caso queira fazer uma denúncia sigilosa, clique no botão Denúncia sigilosa. 

Denúncia sigilosa é aquela em que a identidade do denunciante ficará em sigilo e as informações inseridas só estarão disponíveis aos 
membros da Comissão Eleitoral e às partes interessadas (denunciante e denunciado). 



Escolha o Tipo de Denúncia: chapa, membro chapa, membro comissão eleitoral e outros (para 
denunciar ações de funcionários ou dirigentes do CAU, entre outras).



Caso a denúncia seja sobre uma Chapa, escolha o Estado (UF) a que esta eleição se refere e depois indique o 
número da chapa denunciada no campo Chapa.



Caso a denúncia seja sobre um membro de uma chapa ou membro de uma comissão eleitoral, escolha o 
Estado (UF) a que este pertence e depois indique seu nome ou número de registro no campo Membro. 

Caso não saiba o nome completo do denunciado, digite o primeiro nome e o sistema exibirá apenas os 
registrados no CAU do Estado selecionado que possuem o nome indicado.



Caso o tipo de denúncia seja Outros (funcionários, dirigentes do CAU etc), indique o Estado (UF) do 
denunciado.



No campo Narração dos 
Fatos, com limite máximo de 
dois mil caracteres, digite os 
relatos da denúncia – seu 
preenchimento é obrigatório. 
É possível copiar o relato de 
outro documento e depois 
colar diretamente neste 
campo. 

Caso queira anexar 
documentos, clique em 
Selecionar Arquivo. Essa 
etapa é opcional.

São permitidos até 5 arquivos de até 25mb, nos formatos pdf, zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, mp4, avi, mp3, wav, jpg, jpeg ou png.



Caso queira, adicione informações (nome completo, telefone e e-mail) de até cinco testemunhas. Para adicionar mais 
de uma testemunha, clique no botão +Adicionar Testemunhas. Para concluir o cadastro de denúncia, clique em 
Cadastrar Denúncia.



O sistema exibirá mensagem de confirmação de cadastro da denúncia e informará o número de 
acompanhamento. Pronto, denúncia cadastrada!

A denúncia será apreciada pela Comissão Eleitoral, que irá proceder ao juízo de admissibilidade em até 7 dias contados do recebimento do 
protocolo, respeitado o prazo limite do dia posterior à data das eleições, conforme estabelecido no Calendário Eleitoral.




