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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 
do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 
na Resolução 1.022/2007 do Confea. 

 
Considerando a consulta do Candidato à Presidência do Crea-PE, Engenheiro Civil e de 

Segurança do Trabalho Luiz Antônio de Melo, protocolo nº 200064916/2017, de 11/10/2017, 
acerca da possibilidade de utilização de publicidade patrocinada nas redes sociais (facebook, 
instagram, twitter e similares) durante a campanha eleitoral 2017 em Pernambuco. 

 
Considerando o Parecer nº 03/2017, elaborado pela Assessoria Jurídica da CER, cujo 

trecho transcrevemos a seguir: 
“A Resolução 1.021/2007 do Confea, que regulamenta o processo eleitoral para 
Presidente do Confea, Creas e Conselheiro Federal, em seu art. 54, disciplina as 
condutas vedadas aos candidatos, no entanto é silente quanto a propaganda paga em 
mídias sociais. Os Arts. 55 a 59, que disciplinam a campanha eleitoral, guardam igual 
silêncio. Sendo assim, utilizamos subsidiariamente a Lei 9504/97, que estabelece as 
normas gerais para eleições em nosso país, vejamos: Art. 57-C. É vedada a veiculação 
de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o 
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e 
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. 
Por análise do texto de lei supracitado é claro o entendimento de que é vedada a 
utilização de qualquer tipo de veiculação de propaganda eleitoral paga na internet 
(como regra geral), e em caráter de exceção, admite-se as publicações destinadas a 
impulsionamento de conteúdo. Originalmente, texto do art. 57-C da Lei 9504/97 vedava 
qualquer tipo de propaganda eleitoral na internet, sendo tal exceção introduzida 
recentemente (06 de outubro de 2017) pela lei 13.488/2017, não possuindo qualquer 
tipo de regulamentação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. Nesse contexto 
entende-se que a publicidade patrocinada nas redes sociais (facebook, instagram, 
twitter e similares), enquadra-se na regra geral contida no artigo supramencionado, 
sendo, portanto, vedada sua utilização”. 
 
 
DELIBEROU: 
  
1. Por unanimidade, acompanhar o parecer jurídico, devendo ser comunicado a todos os 

candidatos que a publicidade patrocinada nas redes sociais (facebook, instagram, 
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twitter e similares), enquadra-se na regra geral contida no artigo 57-C da Lei 
9504/97, que estabelece as normas gerais para eleições em nosso país, sendo, 
portanto, vedada sua utilização no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua 
2017. 
 

2. Cientifique-se e cumpra-se. 
Recife, 24 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 

Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 

 

 

 

 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 

 Coordenador Adjunto  

 

 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

 

 

           Eng. Civil Liliane B. M. de Albuquerque 

Maranhão 

 


