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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada na sede 
do Crea-PE, em Recife-PE, nesta data, de acordo com suas competências regimentais previstas, 
na Resolução 1.021/2007 do Confea. 

 
Considerando as solicitações apresentadas pelos candidatos Evandro Alencar, Luiz 

Antônio de Melo e Adriano Lucena, relativas ao fornecimento das listagens de eleitores por 
urna / local de votação. 

 
Considerando o que dispõe a Deliberação 035/2017 da Comissão Eleitoral Federal-CEF, 

sobre o tema: 
Considerando a manifestação jurídica do Procurador Jurídico do Confea, na qual 
conclui-se que “ante o exposto, tendo em vista a técnica da Ponderação de Interesses 
como resolução de conflitos principiológicos, levando-se em consideração o Princípio 
da Publicidade e a dicotomia com a proteção à privacidade e à intimidade, conclui-se 
pela possibilidade de se encaminhar orientação aos Creas no sentido de ser possível a 
disponibilização da base de dados dos profissionais registrados, em atenção ao 
procedimento democrático eleitoral, com exceção das informações de identidade, CPF, 
passaporte e endereço”, inclusive endereço físico e eletrônico, os quais não poderão ser 
disponibilizados; 
Item 21 - Orientar as Comissões Eleitorais Regionais que a disponibilização da base de 
dados dos profissionais registrados somente pode ser deferida aos candidatos 
homologados, mediante requerimento formalizado no Crea ou no Confea, conforme o 
caso, podendo ser disponibilizada por meio de listagem impressa e/ou digital, contendo 
tão somente o nome do profissional e o seu número de registro, sendo vedada a 
disponibilização de quaisquer outros dados, inclusive a informação se o profissional 
está apto ou não a votar; 
 
Considerando o prazo limite para pagamento de anuidade definido pelo Confea - 

15/11/2017, bem como a data de envio das listagens para o T.R.E.-PE - 17/11/2017. 
 
DELIBEROU: 
  
1. Por unanimidade, acompanhar a Deliberação da CEF, devendo ser fornecidas aos 

candidatos requerentes, somente após 17 de novembro de 2017, as listagens dos 
eleitores por urna/local de votação, contendo apenas o nome completo e o número de 
registro dos profissionais. 
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2. Cientifique-se e cumpra-se. 

Recife, 13 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 

 

 

 

 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 

 

 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

 

 

           Eng. Civil Liliane B. M. de Albuquerque 

Maranhão 

 


