
Candidato à Presidência do Crea-PE 

Enquanto vimos trabalhando com honestidade e ética, dois candidatos, um a Presidência do Crea-PE e 

outro à Diretoria Geral da Mútua-PE, ambos de um mesmo grupo, que se intitula “para todos”, que critica 

artigos da Resolução que estabelecem critérios para participação como candidato e “defendendo” dema-

gogicamente o voto pela internet e até o cancelamento das eleições como forma de maior participação 

dos profissionais, na realidade, trabalharam por trás para “ganhar” essa eleição sem fazer força alguma, 

apenas no TAPETÃO, utilizando-se de uma ferramenta que deveria ser usada em casos factíveis, ten-

tando impugnar seus concorrentes através de factoides que eles próprios se enquadravam. Vejamos! 

Sobre o Fred Brennand, candidato à presidência 

do Crea-PE, o candidato opositor tentou sua im-

pugnação sob a alegação de que uma certidão 

apresentada, estava sem assinatura do funcionário 

do Cartório, mesmo a certidão estando com um 

carimbo do cartório e tal assinatura, na realidade, 

ser apenas uma rubrica ou visto do funcionário. 

O mais curioso nesse caso foi que, além de questi-

onar um documento oficial e carimbado, o candi-

dato estava com o Fred quando este tirou a certi-

dão no cartório, inclusive, pagou por uma delas. 

Ou seja, ele sabia da veracidade da certidão e, 

mesmo assim, questionou e tentou a impugnação. 

Sobre nós, primeiramente Waldir Costa, também 

candidato à presidência do Crea-PE, o candidato 

opositor tentou impugnar sob a alegação de que o 

documento de desincompatibilização não provava 

de fato a desincompatibilização, pois era um 

“simples e mero pedido” de desincompatibilização. 

Como é amplamente sabido até por leigos, a de-

sincompatibilização consiste no afastamento do 

cargo ou função ocupada, mediante a comunica-

ção ao órgão ou entidade, pois se trata de ato 

unilateral de declaração de vontade, tal qual a re-

núncia. (palavras da Comissão Eleitoral Federal 

em seu despacho final) 

Poderíamos até entender que, como leigo, o can-

didato impugnador poderia ter cometido esse 

“equívoco”, contudo, ressaltamos que a peça im-

pugnadora foi elaborada por seu corpo jurídico, 

inclusive, pasmem, tendo ele próprio apresentado 

documentos de desincompatibilização de duas en-

tidades às quais faz parte, da mesma forma do 

candidato que tentou impugnar. Isto mesmo, o im-

pugnador apresentou dois documentos de desin-

compatibilização nos mesmos termos que o candi-

dato que ele tentou impugnar também apresentou, 

denotando claro entendimento e má-fé! 

Não satisfeito com a decisão da Comissão Eleito-

ral Regional - CER, o candidato impugnador recor-

reu ainda à instância superior, também através de 

seus advogados, ou seja, à Comissão Eleitoral Fe-

deral - CEF, na tentativa clara de auferir vantagens 

indevidas, caracterizando afronta aos deveres do 

administrado perante a Administração, em es-

pecial os de "proceder com lealdade, urbanida-

de e boa-fé" e "não agir de modo temerário", 

constantes do art. 4º, da Lei nº 9.784, de 1999, 

segundo palavras transcritas da própria delibera-

ção da CEF, que, ainda, ADVERTIU o candidato 

impugnador por suas atitudes antiéticas. 

Já sobre a Roberta Meneses, seu candidato oposi-

tor também tentou sua impugnação, sob alega-

ções de que não teria apresentado certidões de 

seu domicílio eleitoral (Serra Talhada). Acontece 

que a Comarca não expedia tais certidões., sendo 

estas satisfeitas pelas estaduais já apresentadas. 

Vejamos na página e publicações seguintes parte 

das documentações comprobatórias mas você as 

encontrará de forma completa em nosso site 

(www.unidospelaengenharia.com.br/

impugnacoes.html). 

http://www.unidospelaengenharia.com.br/impugnacoes.html
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Deliberação 61/2020 da CEF que deferiu a candidatura de Waldir Costa à Presidência do Crea-PE: https://www.confea.org.br/midias/uploads-imce/Delibera%C3%A7%

C3%A3o%20CEF%20N%C2%BA%2061.2020%20-%20Recurso%20contra%20decis%C3%A3o%20da%20CER-PE%20-%20Waldir%20Duate%20Costa%20Filho.pdf 

Nas publicações seguintes 

temos as documentações 

comprobatórias dos casos 

de impugnação dos outros 

candidatos. 

Acesse o nosso site 

(www.unidospelaengenharia.

com.br/impugnacoes.html), 

e confira toda a documenta-

ção na íntegra. 
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