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Deliberação CER-MS n. 018/2017 
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  Processo n. 3199/17 

 Protocolo n. 1466676 

Outros:__________________ 

Assunto : 
Impugnação do registro de candidatura 

Interessado : Técnico em Mecânica Sebastião Edmundo de Araújo 

 

A Comissão Eleitoral Regional - CER/MS do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, 

reunida em Campo Grande, no dia 5/9/2017, na sede deste Conselho, após 

análise e discussão sobre o protocolo n. 1466676 de 31 de agosto de 2017, 

em que o Sr. Sebastião Edmundo de Araújo, CREA 16507-D requer a 

Impugnação do registro de candidatura do Engenheiro Ambiental Rodrigo 

Costa por infringência ao artigo 56 da Seção V da Resolução n. 1021/07, 

devido ao fato de ter sido publicada matéria no site do mídia max de 

25/08/2017 (cópia anexa), em que o candidato apresenta seu histórico 

profissional, faz manifestação negativa contra a atual administração do 

CREA-MS e por estar acompanhado por integrantes do movimento Inovar 

CREA-MS.  

A Impugnação foi interposta tempestivamente e a esta Comissão 

Eleitoral nos ditames da Resolução concedeu ao candidato Engenheiro 

Ambiental Rodrigo Costa o contraditório e ampla defesa frente ao protocolo 

supracitado, e em suas razões de impugnação expõe em suma que a matéria 

publicada no mídiamax, divulga as eleições renovação da diretoria do CREA-

MS e que se deu devido ao fato de ter sido a primeira chapa a protocolar 

pedido de registro. 

Citou ainda em sua defesa que houveram outras mídias noticiando 

as eleições e candidaturas, onde sequer houve menção ao seu nome.  E que a 

notícia de uma candidatura não posse ser considerada como uma 

propaganda eleitoral, conduta vedada na Resolução 1021/07. Além do diálogo 

no citado grupo de whats-app não constitui propaganda eleitoral, uma vez 

que o impugnado não é administrador do grupo, não se podendo censurar ou 

obstar diálogos entre os participes.  

Passamos à análise e inicialmente vejamos o que dispõe o artigo 

56 da Resolução 1021/07: “a partir da homologação do registro da 

candidatura, serão reservados a cada candidato espaço e condições iguais 

para divulgação do material de campanha eleitoral nos órgãos de 

comunicação oficial do Confea e do Crea, no âmbito de suas jurisdições, 

desde que atendidos os incisos I e II do Artigo 46. 

Nota-se que o Regulamento Eleitoral do Sistema Confea/Creas e 

Mútua não traz em seu bojo os conceitos de propaganda eleitoral antecipada, 

assim como não faz menção a modalidade de propaganda eleitoral negativa, 

desta forma, esta CER verificando que existem lacunas se valerá da legislação 

eleitoral brasileira, e neste termos, que esta Comissão após ouvidas as razões 

das duas partes, Impugnante e Impugnado,  
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DELIBEROU: 

 

Por unanimidade, consultado neste ato o Departamento Jurídico do 

CREA-MS,  que a matéria anexa ao pedido de impugnação se trata da 

liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento, asseguradas pelo 

artigo 220 da Constituição Federal, os meios de comunicação são livres para 

noticiar, bem como atualmente a promoção pessoal não é considerada pelo 

TSE como ilícita.  

Desta forma, nos termos da nova redação dada ao Artigo 

36-A da Lei 9.504/97pela Lei 13.165/15 temos que os termos dispostos na 

matéria não configuram propaganda eleitoral antecipada, senão vejamos:  

“Art. 36-A.  Não configuram propaganda eleitoral 

antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de 

voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das 

qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes 

atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação 

social, inclusive via internet: 

(...) 

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva 

distribuição de material informativo, a divulgação dos 

nomes dos filiados que participarão da disputa e a 

realização de debates entre os pré-candidatos; 

...................................................................................... 

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre 

questões políticas, inclusive nas redes sociais; 

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões 

de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de 

comunicação ou do próprio partido, em qualquer 

localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas 

partidárias. 

§ 1o  É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de 

rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da 

cobertura dos meios de comunicação social. 

§ 2o  Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são 

permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-

candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que 

se pretende desenvolver. 

Portanto, conforme a reforma eleitoral trazida pela Lei 13.165/2015 

somente nos itens expressamente elencados no art. 36-A, caput, incisos I a 

VI e parágrafos da Lei nº 9.504/1997, será possível sem caracterizar 

propaganda eleitoral antecipada:a) Fazer menção à pretensa candidatura;b) 

Exaltar as qualidades pessoais de um pré-candidato;c) Pedir apoio político;d) 

Divulgar que é pré-candidato;e) Divulgar as ações políticas desenvolvidas;f) 

Divulgar as ações políticas que se pretendem desenvolver. Ressalta-se desde 

que não se faça pedido de votos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art36a..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art36aiii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art36av.
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
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Resta claro da norma acima que para que ocorra propaganda 

eleitoral antecipada deve o candidato expressamente “pedir voto”, não 

havendo provas que houve este pedido não há que se falar em infringência ao 

artigo 56 da Resolução 1021/07-CONFEA.  

Ainda, quando a alegação de propaganda eleitoral antecipada 

negativa entendemos que não restou configurada, pois opiniões e/ou críticas 

podem existir, o que não pode acontecer é a configuração na divulgação de 

mensagens que determinada pessoa/candidato é desqualificada para o 

exercício do mandato, bem como expressar e pedir para os eleitores “não 

votar nela”. Se isto acontecer aí sim estará caracterizado a figura de 

propaganda eleitoral antecipada negativa, mas pelos documentos acostados 

na Impugnação em análise não existe na matéria veiculado no mídiamax 

“pedido” do Impugnado para que os eleitores “não votem” em seu (s) 

concorrente (s).  

Por todo o exposto esta Comissão entende que as razões 

constantes da presente impugnação devem ser indeferidas. Aprovaram por 

unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: JOSÉ 

ANTONIO MAIOR BONO, JUAREZ CASSER DA CUNHA CLEMENTE, LUIZ 

MARCELO VERÃO DA FONSECA e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA.-.-.-.-.-.-. 

 

Campo Grande, 5 de setembro de 2017 

 

 

 

 

 

Eng. Agr. Jorge Wilson Cortez 
COORDENADOR CER-MS 

 


