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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 
do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 
nas Resoluções 1.021/2007 e 1.022/2007, ambas do Confea. 

 
Considerando os questionamentos presenciais recebidos na última semana, relativos a 

matérias eleitorais e os termos e fundamentação das respostas aos mesmos, definidos nesta 
reunião. 

 
Considerando a necessidade de garantir a uniformização dos atos praticados nas 

respostas e orientações repassadas aos candidatos e demais entes envolvidos, visando manter a 
coerência e a legalidade do ato praticado, bem como da perfeita condução do processo eleitoral 
com foco nos princípios básicos da Administração Pública: moralidade, impessoalidade, 
finalidade e publicidade. 
 

DELIBEROU: 
 

1. Dar publicidade através deste ato às respostas dos questionamentos recebidos, 
conforme a seguir: 

 
1.1. Consulta presencial de Assessora do pré-candidato Luiz Antônio de Melo sobre a Certidão 
Negativa de Débitos - CND exigida no regulamento eleitoral, se a Certidão de Registro e 
Quitação - CRQ atenderia tal exigência. 
Resposta: A CRQ não atenderia, uma vez que a mesma restringe a informação apenas à 
anuidade, por citar, inclusive os artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66 e a CND é genérica, trata de 
qualquer débito existente, seja anuidade, autos etc. 
Conforme texto das mesmas abaixo transcritos: 
CND: Certificamos (...)encontra-se em dia com suas obrigações financeiras perante o Sistema 
Confea/Crea, até a presente data. 
CRQ: Certificamos (...) face aos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que o interessado não se 
encontra em débito com o CREA-PE.   
Todos os interessados em registrar candidatura deverão pautar-se pelo check list apresentado 
nos formulários de registro de candidatura elaborados pela Comissão Eleitoral Federal-CEF. 
 
1.2. Consulta verbal do Pré-candidato à Diretoria da Mútua-PE Augusto José Nogueira sobre a 
exigência de Certidão Negativa de falência ou concordata de empresas, mesmo que não tenha 
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sido sócio ou proprietário de nenhuma, exigida no formulário de registro de candidatura, do 
Confea. 
Resposta: a exigência tem fundamento e deve realmente ser apresentada, uma vez que a 
certidão extraída em varas de falências e concordatas permite identificar se a pessoa física, na 
qualidade de sócio de pessoa jurídica, tem decisão judicial que lhe imponha alguma sanção, 
razão pela qual se dá a exigência da referida certidão. A Vara deverá então certificar se a 
pessoa física participa ou participou de pessoa jurídica submetida a procedimento falimentar. 
E na impossibilidade de ser expedida a referida certidão, também deverá o interessado 
requerer que a Vara certifique tal impossibilidade, com o que se supre a exigência da 
Resolução Eleitoral. 
 
1.3. Consulta presencial do pré-candidato Evandro Alencar sobre a utilização do slogan e 
logomarca da atual gestão na campanha à reeleição. 
Resposta: A logomarca poderá ser utilizada na campanha à reeleição, mas deverá, 
independente da utilização ou não, ser retirada de todas as peças gráficas e veículos de 
comunicação do Crea-PE, a partir da data de registro de candidatura do mesmo, por constituir 
propaganda eleitoral, que infringe o princípio da impessoalidade, que rege a Administração 
Pública. A continuidade da veiculação poderia agravar os danos ocasionados pela conduta 
vedada e por comprometer o equilíbrio da disputa.  
Utilizaram como exemplo as campanhas aos cargos majoritários, e que nestas situações as 
logomarcas são retiradas e se passa a utilizar o brasão do estado ou da república, conforme o 
caso. E que tal recomendação deve ser formalizada tanto ao pré-candidato como à atual 
gestão. 
Nota: A suspensão do uso da logomarca do Governo Federal no período eleitoral decorre da 
vedação à publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos federais, ou das respectivas entidades da administração indireta (Lei 
nº9.504/97, art. 73, VI, b). Tal vedação se inicia em 5 de julho e vai até 5 de outubro de 2014, 
podendo estender-se até 26 de outubro de 2014, caso haja segundo turno nas eleições 
presidenciais. 
Durante o período de vedação, as publicações oficiais não poderão ser impressas com a 
logomarca do Governo Federal e as publicações já impressas não poderão ser distribuídas, 
salvo se as logomarcas forem cobertas. 
A vedação é ampla e impede a publicidade institucional de quaisquer atos, programas, obras 
serviços e campanhas dos órgãos públicos”.  
(Fonte: Cartilha: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições - Link: 
http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/legislacao/cartilha_-_perguntas_e_respostas_semina-
rio_secom-pdf.pdf ). 
Recomenda-se assim, que o uso de tal logomarca seja suspenso a partir da data de registro de 
candidatura, nas hipóteses abaixo descritas: 
a) Utilização da logomarca em veículos de comunicação de massa (televisão e jornal, inclusive 
diário oficial); 
b) Veiculação da logomarca nos sites institucionais do Sistema Confea/Crea (e de todos os seus 
órgãos e entidades), a qual deve ser evitada; 
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c) Uso em placas informativas de obras e eventos que venham a ser colocadas após a data de 
registro. 
d) Nas demais publicações, fascículos, informativos de órgãos e entidades, editais, avisos de 
licitação, ofícios e demais comunicações direcionadas ao público externo e que visem divulgar 
ato administrativo, serviço ou programa do Crea-PE produzidas após da data de registro. 
e) Nos anúncios, folders, painéis ou outdoors de eventos promovidos ou patrocinados pelo Crea-
PE, mesmo naqueles que sejam distribuídos pelas entidades privadas que realizem/patrocinem 
simpósios ou eventos; 
Nos casos anteriores, recomenda-se a substituição da logomarca pelo brasão oficial a República. 

 
1.4. Consulta verbal da Gerência de Políticas Institucionais do Crea-PE sobre a publicação de 
matérias com conteúdo/ações do pré-candidato, após seu licenciamento, nas mídias oficiais do 
Crea: 

 
Resposta: a orientação definida é pela não publicação, para que se evitem possíveis denotações 
de campanha indevida. 

 
Nota: A legislação eleitoral majoritária estabelece que os agentes públicos não podem 
autorizar propaganda institucional de atos, programas, obras e serviços nos três meses 
anteriores ao pleito, “ainda que tenham sido inseridas na rede mundial de computadores antes 
do período vedado, com o início deste, de lá deveriam ter sido retiradas”, exceto em caso de 
grave e urgente necessidade pública.  
(Fonte:https://tre-sp.jusbrasil.com.br/noticias/362093397/justica-eleitoral-determina-retirada-
de-propaganda-institucional-do-site-da-prefeitura-de-sao-paulo)  
 

2. Orientar os pré-candidatos, candidatos e demais entes envolvidos no Processo 
Eleitoral 2017, que todas as próximas consultas e ou orientações solicitadas à 
Comissão Eleitoral regional – CER, deverão ser encaminhadas formalmente por 
escrito via e-mail ou correio. 

 
3. Cientifique-se e cumpra-se. 

Recife, 16 de agosto de 2017. 
 
 

Eng. Eletricista Carlos R. A.de Brito 
Coordenador 

Eng. Mec. Alberto L. Peres Júnior 
 Coordenador Adjunto  

 
 

Eng. Civil Fernando A. B. Lapenda Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 
Eng. Civil Clóvis Arruda da Anunciação   
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