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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 12ª 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 a consulta realizada pelo candidato o Engenheiro Civil Evandro de 

Alencar Carvalho, através do protocolo 200067708/2017, sobre a possibilidade de utilização de 

material tipo Banner, em diversos locais bem como as dimensões, na campanha eleitoral do 

Sistema Confea/Crea/Mútua – 2017. 

 

Considerando o que dispõe a Resolução 1.021/2007 do Confea: 

 

Art. 62. É vedado aos candidatos:   

I - a divulgação de pesquisa eleitoral no período de quinze dias antes da data das 

eleições;  

II - o abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação, que pode se 

configurar por:   

(...)   

d) uso de bens imóveis e móveis pertencentes ao Sistema Confea/Crea, à Mútua, à 

administração direta ou a outros órgãos da administração indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou de serviços por estes custeados, em 

benefício próprio, ressalvados os espaços do Sistema Confea/Crea previstos no 

Regulamento Eleitoral;   

 

Considerando que não existe definição clara na Resolução 1021/2007 do Conselho 

Federal, Lei 9504/97 ou na Resolução 23.457/2015 do TSE, quanto à utilização de banner em 

campanhas eleitorais. 

 

DELIBEROU: 

  

1. Por unanimidade, pela vedação da utilização de material tipo banner na campanha 

eleitoral do sistema Confea/Crea e Mútua 2017, visando evitar a caracterização do 

abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação. Devendo, esta 

decisão, ser comunicada a todos os candidatos. 

 

2. Cientifique-se e cumpra-se. 

Recife, 20 de novembro de 2017. 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER-PE 
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Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito  

Coordenador 
 
 
 
 

 
Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

 
 

           Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 
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