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Assunto : 
Denúncia, com supostas irregularidades cometidas pela CER - MS 

Interessado : 
CEF -  COMISSÃO ELEITORAL FEDERAL 

 

 

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 14/11/2017, na sede desde Conselho, após conhecimento dos termos da Denúncia 

protocolada em 10 de novembro de 2017 sob o n. 1468326 pela Engenheira Civil Sinara 

Brito da Silva, cabe-nos nos manifestar nos seguintes termos:  

 

Na denúncia em epígrafe não restou sequer indícios “de atos de conluio” praticados por 

esta Comissão quiçá de provas concretas e cabais dos fatos alegados pela Denunciante.  

 

Esta Comissão trabalha com  zelo, dedicação, moralidade, ética e eficiência, e seus atos 

são norteados pelos Princípios Constitucionais e Éticos Profissionais.  

A Denunciante alega que esta Comissão não deu publicidade da Deliberação n. 

203/2017-CEF, que cassou a candidatura do candidato Dirson Artur Freitag. Neste 

contexto, cabe-nos afirmar que no termos do Artigo 3o Decreto-Lei n. 4.657/42  (Lei de 

Introdução ao Código Civil) com nova redação dada pela Lei n. 12.376/2010- Lei de 

Introdução às normas do Direito ninguém se escusa de cumpri a lei, alegando que não a 

conhece. Nestes  termos, constata-se claramente que a Denunciante não tem 

conhecimento da legislação eleitoral do Sistema Confea/Crea’s, uma vez que COMPETE 

à Comissão Eleitoral Federal (CEF) nos termos do Artigo 18, inciso III e VII, 

respectivamente julgar recursos contra decisões da CER e cassar o registro de 

candidatura em caso de falta de condições de elegibilidade e/ou de inelegibilidade 

supervenientes;   

 

Neste passo, ainda nos termos do Artigo 105 da Resolução 1021/07-CONFEA é de 

COMPETÊNCIA da CEF e não da CER dar publicidade aos atos por ela praticados. Ou 

seja, a CEF que julgou o recurso interposto contra a decisão da CER, e DECIDIU pela 

cassação do registro do candidato Eng. Dirson Artur Freitag, conforme Deliberação n. 

203/17-CONFEA. A CEF cabe dar publicidade de seus atos. 

 

Cabe-nos ainda ressaltar que esta CER não recebeu nenhum email da CEF solicitando 
formalmente que a Deliberação n. 203/2017-CEF fosse afixada no mural deste 

Regional ou publicada em seu site. O que fora recebido no email da CER do CREA-MS 

no dia 01 de novembro de 2017 às 17h58min foi um email da CEF, que apenas foi 

recebido oficialmente pelo Assessor da CER em  06 de novembro de 2017 (primeiro dia 

útil subsequente após o feriado dos dias 02 e 03 de novembro) mediante o 

protocolado sob o n. 1468199 (cópia anexa- DOC. N. 01), e pode-se constatar do texto 

do email que fora encaminhado, cópia da citada Deliberação, sem quaisquer pedidos de 

providências por parte desta Comissão Regional. E a citada Deliberação apenas fora 

publicada no site do CONFEA em 06 de Novembro de 2017, conforme documentos 

anexos (Ata n. 001/2017-CEF e página do Processo Eleitoral- DOCS NS. 02 e 03).  
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Ou seja, o próprio CONFEA deu publicidade da Deliberação n. 203/2017 da CEF através 

da Ata n. 001/2017-CEF em 06/11/2017. Neste norte, cabe-nos ainda comprovar que a 

CER encaminhou a Deliberação n. 203/2017 para conhecimento do Plenário do CREA-MS 

em 08 de novembro de 2017 (dois dias após a publicação da mesma no site oficial do 

CONFEA- no link Processo Eleitoral), conforme comprova-se na PAUTA da Reunião 

Plenária Ordinária n. 412/2017  do CREA-MS - item 20-C – correspondência para 

conhecimento (DOC. 04 em anexo). 

 

Por fim, cabe-nos ainda ressaltar que desde 06 de novembro de 2017 a Deliberação n. 

203/2017-CEF se encontra publicada no sítio do CONFEA, uma vez que é de 

competência da CEF dar publicidade aos seus atos praticados, nos termos do citado 

Artigo 105 da Resolução n. 1021/07-CONFEA que assim dispõe: “Caberá à CEF fazer 

afixar no Confea e no Crea, em local visível e de acesso público, o mural eleitoral 

previsto neste Regulamento para publicidade dos editais e dos atos relacionados ao 

processo eleitoral”.Sendo assim, a Denunciante poderia acompanhar os prazos de 

manifestação da CEF por meio do site do CONFEA e não alegar infundadamente conluio 

e prática de atos antiéticos por parte desta Comissão, que apenas age em total respeito a 

legislação eleitoral e princípios éticos para o bom andamento do processo eleitoral. E 

ainda, como pode-se constar infundado é o pedido de abertura de processo de ética 

contra os membros desta Comissão, uma vez os membros não agem com nenhuma 

conduta que possa ferir o Código de Ética Profissional, nos termos da Resolução 

n.1002/02-     CONFEA.  

 

Por todo o exposto e pelas provas carreadas neste Ato requer à CEF o arquivamento da 

presente denúncia por ser medida de direito e justiça. 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, 14 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 
ENG. AGR. JORGE WILSON CORTEZ 

COORDENADOR CER-MS 
 


