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A COMISSÃO ELEITORAL FEDERAL fixa entendimentos a respeito dos diversos 
questionamentos encaminhados pelas Comissões Eleitoral Regionais – CERs a 
respeito do processo eleitoral 2016. A CER-MS, após análise e discussão, tomou 

conhecimento dos questionamentos e ainda deliberou por solicitar à Assessoria de 
Comunicação que seja inserido no site do Crea-MS – link Eleições 2016, os 
seguintes itens:  
 
3). As vedações aos candidatos constam do art. 63, do Anexo II, da Resolução n° 
1.021/2007 — Regulamento Eleitoral. Nos termos do art. 58, do mesmo as ―formas de 
propaganda eleitoral serão realizadas sob responsabilidade do candidato e por ele 
paga, sendo vedado o seu uso no recinto de votação‖. Aplica-se, subsidiariamente a 
Lei n° 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições Gerais;  
 
4). A arregimentação de eleitor e a propaganda de boca de urna são proibidas, em 
função da aplicação subsidiária do art. 39, § 5°, da Lei n° 9.504/1997. Igualmente, 
nos termos do art. 39-A, da Lei ri° 9.504/1997 é permitida no dia das eleições, a 
manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por candidato, 
revelada exclusivamente pelo uso de broches, dísticos e adesivos, sendo vedada no 
dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado;  
 
7). Não será permitido o voto em trânsito, que se caracteriza pela possibilidade de o 
eleitor votar em qualquer mesa receptora em todo o território da jurisdição do Crea. 
Os eleitores somente poderão votar nas mesas receptoras em que estiverem 
previamente cadastrados, em listagens fechadas, ressalvados os casos de voto em 
separado previstos na Resolução n. 1.021/2007, Anexo II – Regulamento Eleitoral;   
 
8). Nos termos da Resolução n. 1.021/2007, Anexo II – Regulamento Eleitoral, o 
voto em separado somente é permitido em três situações: se houver previsão de 
mesa receptora e esta, por qualquer motivo, não se instalar (parágrafo único, do art. 
28), situação na qual os eleitores a ela pertencentes votarão na mesa receptora de 
sua preferência, no âmbito da jurisdição do Crea; se o nome do eleitor não constar 
da relação de votantes (art. 74, inciso VII, §2 e art. 78);  
 
9. Todo profissional registrado e em dia com as obrigações perante o Sistema 
Confea/Crea é eleitor, independente da modalidade profissional, inclusive os 
técnicos e tecnólogos. Considera-se em dia com suas atribuições o profissional que 
não possua débitos perante o Sistema Confea/Crea até 30 dias antes do pleito é o 
limite para quitação e ou parcelamento de eventuais débitos.‖ 
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