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A Comissão Eleitoral Regional, em sua 14ª 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 os termos da Deliberação da CER-PE nº. 028/2017, de 20 de novembro de 

2017, que, por unanimidade, decidiu 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 

 

Considerando que, em 28 de novembro de 2017, o candidato ao cargo de Presidente do Crea-PE 

(triênio 2018/2020) Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho, protocolou, sob o nº 

200068290/2017, manifestação referente à suposta propaganda eleitoral irregular praticada 

pelos candidatos Luiz Antônio, candidato à Presidência do Crea-PE; Adriano Lucena, candidato 

a Diretor Geral da Mútua-PE; e Mauricio Viana, candidato a Diretor Administrativo da Mútua-

PE, tendo em vista a fixação de faixa nas grades das dependências da Chesf - Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco. 

 

Considerando que a CER encaminhou a referida manifestação em seu inteiro teor ao 

candidato Luiz Antônio de Melo, determinando a imediata retirada da faixa e concedendo o 

prazo de dois dias para apresentação de defesa, em consagração aos princípios constitucionais 

do contraditório e ampla defesa. 

 

Considerando que dentro do prazo determinado, o referido candidato apresentou defesa, 

protocolada em 1º/12/2017 sob o nº. 200068721/2017, comprovando a retirada da faixa, 

alegando que a Deliberação 028/2017 da CER, é nula de pleno direito, pois funda-se 

juridicamente na Resolução 1.021/2007, que supostamente estaria revogada pela Resolução 

1.093/2017, ambas do Conselho Federal. E ainda, que a referida propaganda eleitoral irregular 

não foi fixada por nenhum dos candidatos e sim por algum (ns) apoiador (es). 

 

Considerando o Parecer Jurídico 010/2017, elaborado pelo Assessor da Comissão 

Eleitoral, que apresenta a seguinte conclusão: 

“Frente ao exposto dada a utilização de material gráfico em descompasso com a 

Deliberação 028/2017 da CER, bem como restarem violados o art. 37 da Lei 9.504/97 e 
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o art. 62, II, “d” da Resolução 1021/2007 do Confea opino pelo encaminhamento da 
presente denúncia a Comissão de Ética Profissional deste Regional, com base no art. 

108 da Resolução 1021/2007 do Confea, para o devido processamento nos termos da 

Resolução 1004/2003 do Conselho Federal (disciplina o processo ético disciplinar) ”. 

 

Considerando que a Comissão acatou solicitação formalizada pelo Advogado dos 

“denunciados” e autorizou defesa oral do mesmo, ocorrida em 07/12/2017, na qual o defensor 

evidenciou, dentre outros detalhes, que a responsabilidade pelo ato considerado irregular não 

poderia ser imputada aos candidatos, pela ausência de provas materiais para tal. 

 

Considerando os entraves legais evidenciados nesta reunião, pelo fato da CER não poder 

asseverar o autor da fixação da faixa na CHESF, para então poder formalizar o envio da 

demanda para a Comissão de Ética Profissional, com vistas à abertura de processo ético 

disciplinar, conforme prevê o art. 62, II, “d” da Resolução 1.021/2007 do Confea, uma vez que a 

Resolução 1.004/2003 (que disciplina o processo ético disciplinar) determina que: 

 

Art. 7º (...) § 1º O processo poderá iniciar-se a partir de relatório apresentado pelo 

setor de fiscalização do Crea, após a análise da câmara especializada da modalidade 

do profissional, desde que seja verificado indício da veracidade dos fatos. 

Art. 8º Caberá à câmara especializada da modalidade do denunciado proceder a 

análise preliminar da denúncia, no prazo máximo de trinta dias, encaminhando cópia 

ao denunciado, para conhecimento e informando-lhe da remessa do processo à 

Comissão de Ética Profissional. 

 

 

DELIBEROU: 

  

1. A CER deverá encaminhar ofício à Comissão Eleitoral Federal-CEF solicitando 

orientações acerca da correto procedimento e embasamento legal para instauração de 

processo investigativo sobre a autoria e responsabilização da conduta vedada em 

discussão. 

  

2. Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 07 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 
Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 

Coordenador 
 
 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior 
Coordenador Adjunto 
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Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão Lapenda Eng. Liliane B. M. de Albuquerque Maranhão 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira  
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