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1. Verificação de Quórum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Titulares: Emanuel Araújo Silva – Coordenador; 

Virgínia Lucia Gouveia e Silva – Coord. Adjunta;  Rildo Remígio Florêncio; e, Kleber Rocha Ferreira 

Santos.  

Suplentes: Alexandre José Magalhães Baltar Filho; Emundo Joaquim de Andrade; André da Silva 

Melo; Jarbas Morant Vieira; e, Nilson Oliveira de Almeida. 

2. Justificativas de faltas. 

Jorge Roberto Oliveira da Paixão – Licenciado desde o dia 02/09/2020. 

3. Ordem do dia. 

3.1. Manifestação apresentada pelo candidato Waldir Duarte Costa Filho, referente à anulação da 

votação ocorrida no dia 1º de outubro de 2020.  

Constatado o quórum regimental, o Coordenador da CER-PE Eng. Emanuel Araújo Silva iniciou a 

reunião registrando que pela primeira vez desde o início dos trabalhos, estavam presentes todos os 

membros da Comissão Eleitoral Regional de Pernambuco, excetuando-se apenas o conselheiro Roberto 

Paixão, uma vez que o mesmo apresentou licença do cargo em 02/09, por motivo de saúde.  

Em seguida, comentou que o objetivo da reunião era a apreciação da manifestação apresentada pelo 

candidato Waldir Duarte Costa Filho, no qual no dia 07/10 requereu à anulação da votação ocorrida no 

dia 1º de outubro de 2020. Na reunião, o Coordenador Emanuel Araújo fez a leitura na integra do 

documento enviado pelo citado candidato, projetando-o para que todos também acompanhassem. 

Concluída a leitura, acrescentou que no mesmo dia em que a CER recebeu o manifesto, o mesmo foi 

enviado para os candidatos citados diretamente para apresentação de defesa, em obediência ao 

princípio do contraditório, assim como aos demais candidatos participantes do pleito para se 

posicionarem caso desejassem, tendo sido concedido o prazo de 48 horas. Porém, apenas o candidato 

Adriano Antonio de Lucena enviou em 9/10 sua contrarrazão. Conseguinte, usando a mesma 

metodologia, expôs o conteúdo recebido. 

Findada aquela parte, o senhor coordenador expressou que, entendendo a gravidade do assunto, 

solicitou um parecer à assessoria jurídica da CER, o qual foi emitido em 11 páginas e também foi lido 

em completo no momento da reunião, sendo projetado e acompanhado por todos os participantes. 

Após leitura dos três documentos, o Coordenador Emanuel Araújo abriu o debate, pedindo que todos os 

membros da CER se posicionassem, mesmo sendo suplentes, contudo, conforme consta no regimento 

interno, só teria direito a voto os membros titulares.  

Com a palavra, o conselheiro Jarbas Morant, o qual é suplente, quis fazer um alerta aos membros 

titulares que iriam julgar a situação, enfatizando que para o caso exposto, seria necessária uma resposta 

firme, porque o que fosse decidido pela CER naquele momento iria afetar diretamente a imagem do 

Crea, bem como a lisura do processo eleitoral poderia ser questionada pelos engenheiros, caso a 
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Comissão não agisse firmemente. Concordando com o proposto pelo parecer jurídico. 

O Conselheiro Kleber Santos indagou quanto ao que de fato poderia ser deliberado, uma vez que havia 

considerável distinção entre o que foi pedido pelo requerente (anulação da votação) e o que foi 

sugerido pelo Jurídico (anulação de 2 urnas). Concedida a palavra a Assessora Jurídica Nathália 

Amorim, a mesma esclareceu que com base no que foi apresentando na acusação e pela defesa, a CER-

PE pode decidir pelo provimento, pelo não provimento ou pelo provimento parcial. O coordenador 

corroborou exemplificando o pedido anterior que o mesmo candidato tinha feito no dia da apuração dos 

votos em separado, que consistiu em suspender a apuração e entrega da cópia das atas das mesas 

eleitorais, tendo sido o pedido deferido parcialmente, entregando apenas cópia das atas das mesas 

eleitorais, negando a suspensão da apuração dos votos em separado. 

O Conselheiro André Melo, em complemento ao que fora questionado pelo Conselheiro Kleber, 

perguntou se juridicamente era possível o provimento parcial, pois o pedido foi para anulação geral e 

não em parte. A Assessora Jurídica respondeu que no parecer foi opinado pelo atendimento parcial, 

porque as provas apresentadas são direcionadas a apenas duas urnas, não afetando as demais. No 

entanto, o conselheiro André Melo discordou com o que fora dito, pois, ao seu entender, o pedido foi 

para a anulação geral e não parcial, não havendo previsão legal para o provimento parcial. Nesse 

momento, o Conselheiro Rildo Remígio interviu ressaltando que em petições, é comum o requisitante 

pedir tudo, mas o órgão decisório não é obrigado a conceder tudo o que se pede. No caso em 

apreciação, a CER já tinha ouvido ambas as partes restando apenas deliberar, conforme o que é mais 

coerente na visão da Comissão.  

O Conselheiro Kleber Santos ressaltou a gravidade dos fatos e que na sua opinião, o ocorrido irá 

ocasionar grandes transtornos e que, infelizmente só será solucionado na esfera judicial.  

O Conselheiro André Melo explanou que estava presente na sede quando foi consultado se poderia ou 

não verificar os cadernos, e que na ocasião, o coordenador após consultar a CEF informou da 

impossibilidade, contudo, não presenciou o registro em ata. Já em relação à urna do Município de 

Caruaru, o mesmo entendia que não havia provas do alegado pelo Candidato Waldir Filho, que o fato 
do fiscal ter feito ligações, não implica dizer que foi para eleitores e mesmo se assim fosse, não teria-se 

garantia de sua efetividade.   

O Conselheiro Rildo Remígio expressou que a CER 2020 sempre recebeu criticas, por alguns dos seus 

membros possuírem cargos ligados à gestão atual. Porém, provou com suas atitudes que era totalmente 

imparcial. Discorreu ainda que as provas apresentadas demonstram claramente as más intenções dos 

fiscais envolvidos e que ficava triste por constatar, que na própria defesa do candidato suscitado, em 

determinada parte, houve certa confissão, sendo usada como justificativa que o fiscal não era do 

candidato a presidência do Crea e sim do candidato a diretoria geral da Mutua (não eleito). Por fim, 

ressalvou que a CER naquele momento iria deliberar, mas cabe tão somente a CEF acatar ou não o 

apresentado pela Comissão Regional. Manifestando seu voto favoravelmente ao proposto no parecer 

jurídico.  
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O Conselheiro Edmundo Andrade manifestou que ficou surpreso com a situação de Caruaru, pois é de 

conhecimento de todos, que em qualquer processo eleitoral não é permitido à utilização de celular para 

registro de voto, muito menos para fotografar caderno eleitoral. Enfatizou que as evidências são muitos 

fortes e que concordava com o parecer apresentado pela Assessoria Jurídica, por achar coerente anular 

apenas as urnas em que houve problemas, não a votação por completo. 

O Conselheiro Nilson Oliveira começou sua fala exemplificando que foi mesário das eleições gerais 

por muitos anos e é publicamente claro que apenas os componentes das mesas eleitorais possuem a 

permissão de manusear os cadernos eleitorais. Reforçou que não faria sentido algum deferir o pedido 

para anular toda a eleição, visto que os problemas aconteceram apenas em duas urnas. Complementou 

parabenizando a CER-PE pela imparcialidade na condução dos trabalhos. Felicitou também a assessora 

jurídica Nathalia Amorim, pelo embasado parecer elaborado, documento esse confeccionado 

unicamente com base nos fatos e provas apresentados, sem tomar partido de a ou b.  

O Coordenador Emanuel Araújo enfatizou a importância de todos manifestarem suas opiniões e que 

sempre concedeu o direito de voz para todos os membros da CER, independente de serem titulares ou 

suplentes. 

O Conselheiro André Melo corroborou atestando que ele, o conselheiro Jarbas e Nilson, bem como os 

outros suplentes, sempre obtiveram espaço para falar, participar dando suas opiniões e sendo ouvidos e 

respeitados, e que isso era muito importante. Parabenizou o coordenador Emanuel Araújo pela forma 

democrática com o que conduziu os trabalhos. 

O Conselheiro Alexandre Baltar informou que não era um assunto fácil, mas que gostaria que fosse 

registrado que a consideração apresentada pelo mesmo naquele momento levou-se em conta o 

pronunciamento de todo os membros da CER, inclusive os suplentes. Prosseguiu relatando que fez a 

leitura das manifestações dos candidatos e do parecer jurídico. Falou que não se tinha como provar que 

as folheações feitas pelos fiscais influenciaram no quantitativo de votos, bem como que se as ligações 

efetivadas foram para eleitores, muito embora que há um relato direto do presidente da mesa de 

Caruaru, que o fiscal folheou o caderno e fez ligações. Mas, mesmo não tendo como provar se as ações 
registradas nos autos ocasionaram interferência ou não no resultado final, houve uma mácula nas urnas 

eleitorais. Que as atitudes podem configurar além da quebra do sigilo do voto, uma boca de urna, pois a 

partir do momento que se sabia quem votou ou não, poderia ser exercida uma pressão para quem não 

votou, votasse. Adicionou ainda que a listagem disponibilizada aos candidatos era bem restrita, 

contendo apenas nome, titulação e e-mail, sem detalhar seus locais de votação. Diante dos fatos 

apresentados, era favorável ao parecer jurídico, pela mácula ocasionada nas duas urnas eleitorais.  

A Coordenadora Adjunta Virgínia Lúcia iniciou sua explanação parabenizando a Assessora Jurídica 

pelo belíssimo parecer confeccionado, pois o considerou muito bem elaborado, com as colocações 

apropriadas e coerentes, já antecipando seu voto favorável à sugestão apresentada no documento 

jurídico. Conseguinte, salientou em forma de questionamento retórico que, se não havia pretensão 

alguma, porque houve a ação de folhear? Frisou que os mesários exerceram um trabalho exaustivo e 

sobre muita pressão, tendo que lidar com eleitores que muitas vezes não eram tão pacientes, chegando 
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até se exaltar.  

O Conselheiro Kleber Santos afirmou que não há como negar que de fato houve problemas nas urnas, 

tanto que há registro fotográfico e em ata, que é um documento oficial, uma prova. Desta forma, 

incontestavelmente se tem a violação do sigilo das informações dos cadernos.  

O Coordenador Emanuel Araújo expressou que de fato houve acontecimentos que a CER só teve 

conhecimento após a realização da eleição, citando o ocorrido em Caruaru. Por fim, salientou que o que 

a CER-PE deliberar, será apenas uma decisão regional, sendo de competência da CEF e do Confea 

homologarem ou não. Por fim, concordou com o que já fora dito pelo Conselheiro Kleber Santos 

inicialmente, de que tudo isso é só o início de um longo processo que se estenderá para outras esferas, 

incluindo a judicial.   

Feitas todas as manifestações, o coordenador solicitou que todos os conselheiros apresentassem seus 

posicionamentos, assim como os votos dos titulares.  

Virgínia Lúcia: Favorável ao parecer jurídico. (voto) 

Rildo Remígio: Favorável ao parecer jurídico (voto) 

Kleber Santos: Favorável ao parecer jurídico, frisando que não optamos por execução extrema. (voto) 

Alexandre Baltar: Favorável ao parecer jurídico, por mácula nas folheações dos cadernos de votação. 

(voto). 

Frente à gravidade dos fatos e provas apresentados, a CER-PE deliberou, por unanimidade: 

1. Pelo provimento parcial do pedido de Anulação realizado pelo Sr. Waldir Duarte Costa 

Filho, para que sejam anuladas as votações ocorridas apenas na Inspetoria de Caruaru e 

Sede do Crea-PE - URNA 2; 

2. Reformular o mapa geral de apuração, anulando os votos das urnas citadas no item anterior, 

remetendo o novo resultado para análise e deliberação da CEF e posterior homologação do 

Plenário do Confea; 

3. Determinar que a alteração realizadas fossem incluídas da ata geral de apuração da CER-PE, 

a qual deverá ser ajustada e encaminhada à CEF juntamente com o mapa geral, com máxima 
brevidade;  

4. Dá conhecimento deste posicionamento a todos os candidatos do pleito em questão.  

4. Informes. 

Não houve. 

5. Extra Pauta. 
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6. Encerramento. 

Às 21h34min, o Coordenador Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva deu por encerrada a presente 

reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, secretária da Comissão Eleitoral 

Regional de Pernambuco e pelos demais membros desta Comissão. 
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Membro da CER 
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