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 Processo n.  

 Protocolo n 2020/122683-3 

Outros:__________________ 

Assunto : 
Solicita dilatação do prazo para apresentar certidão.    

Interessado : 
Engenheiro Eletricista EDSON ALVES DELGADO 

 

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

Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – Crea-MS, em sua reunião por vídeo conferência 

realizada no dia 8/9/2020 e após análise do protocolo 2020/122683-3 através do qual o 

candidato ao cargo de Diretor Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MS 
o Engenheiro Eletricista EDSON ALVES DELGADO, solicita a CER –MS que conceda a 

dilatação do prazo para que possa apresentar a certidão de objeto e pé que é expedida pelo 

TJ/MS sob os argumentos abaixo descritos: 

 

No dia 28/8/2020 o candidato apresentou a Certidão Estadual Civil nº 005790673 
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em que constam vários processos de execução 

fiscal, conforme folhas ns. 28 e 29 do processo C n. 3865/2020; 

 

O interessado protocolizou neste conselho requerimento em 28/08/2020 sob o n. 

2020/122683-3,  através do qual informa que no dia 19/8/2020 solicitou a Certidão Estadual 

Civil no TJ/MS através da internet, conforme comprovante anexo às folhas ns. 32 a 33 do 
supracitado processo; 

 

 Após o candidato entrou em contato com o Fórum desta capital pelo telefone 

98407- 0618, e foi orientado a encaminhar mensagem via whatsapp, para maiores orientações, 

conforme documentos em anexo, folhas 32, bem como, para que encaminhasse e-mail para o 
endereço eletrônico cgr-cdistribuir@tjms.jus.br.  

 

Após o envio do e-mail o candidato interessado recebeu uma mensagem 

informando que deveria pagar os custo da emissão das certidões e, o fez conforme 

comprovantes do boleto pago (folhas 37) e do envio do comprovante de pagamento ao Cartório 

Distribuidor (folhas 38). 
 

Em ato contínuo o candidato interessado recebeu apenas a Certidão Cível e não 

recebeu a Certidão de objeto e pé, e por esta razão enviou e-mail ao Cartório informando deste 

fato e requerendo o envio da Certidão de objeto e pé (folhas 35).  

 
Junto ao pedido em apreço o candidato apresentou os seguintes documentos: e-

mail datado em 19/8/2020 e de  27/8/2020 (folhas 34  a 36) através do qual solicita a 

certidão de objeto e pé junto ao Cartório Distribuidor do TJ/MS e no dia 28/8/2020 o mesmo 

encaminhou via e-mail os seguintes documentos: comprovante de pagamento referente à 

Certidão de objeto e pé (folhas 37); solicitação novamente da certidão (folhas 38); 

http://www.creams.org.br/
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Eis o resumo do pedido do interessado e essa Comissão passa a sua análise, e 
solicita esclarecimentos quanto a possilidade de prorrogação do prazo, nos termos requeridos,  

ao Departamento Jurídico, através da Procuradora Jurídica que se faz presente nesta reunião, 

Dra. Michelle Cândia de Sousa Tebcharani,  que inicialmente explica o que é uma certidão de 

objeto e pé e seu objetivo, assim como, informa que encaminhou ao Assessor Técnico desta 

Comissão os andamentos atualizados de todas as ações judiciais em nome do interessado, 
junto ao TJ/MS, que constam na Certidão Civel carreada aos autos, e todas se referem as 

ações de execuções fiscais da municipalidade e todas se encontram em andamento.  

 

Neste passo, diante do caso concreto, a Procuradora apresenta duas possibilidades 

para apreciação e Deliberação desta Comissão, nos seguintes termos:  

 
1- Pelo INDEFERIMENTO do pedido de prorrogação do documento faltante (artigo 

29, §1  da Resoluçaõ 1.114/2019-Confea), qual seja, a Certidão de objeto e pé devidamente 

atualizada  para cada um dos processos indicados na Certidão Cível juntada aos autos (folhas 

28 e 29), com fulcro no Parágrafo único do artigo 30 da citada Resolução, em que na ausência 

de qualquer documentação obrigatória elencada no artigo 29, a Comissão Eleitoral 
comunicará o interessado acerca do (s) documento (s) faltante (s), concedendo-lhe o prazo 

improrrogável de 03 (três) dias para complementação.  

 

2-  Apreciado os documentos juntados ao pedido do interessado, bem como  dos 

fatos narrados e se estes estão devidamente comprovados documentalmente, essa CER-MS 

poderá formar sua livre convicção amparada pelo presente regulamento eleitoral, pela livre 
apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, 

atentando para circunstância ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas 

que preservem a legitimidade e moralidade do processo eleitoral, levando em consideração o 

artigo 11 da Resolução 1.114/2019- Confea.  

 
Desta feita, deverá esta Comissão verificar se os fatos alegados no pedido 

protocolado pelo candidato interessado estão devidamente comprovados documentalmente, 

assim como se o mesmo de alguma forma contribuiu pela não entrega da Certidão de objeto e 

pé na data deliberada por esta Comissão (28/08/2020) ou, se essa se deu única e 

exclusivamente por culpa do Cartório Distribuidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 

Sul, que por conta da pandemia COVID-19 está realizando atendimentos apenas virtuais por e-
mail ou whatssap.  

 

Se acaso entenderem que o candidato concorreu com culpa pela não entrega da 

Certidão o indeferimento deve ser apreciado pela CER-MS nos termos dispostos no item  

acima, mas se acaso o mesmo não concorreu com culpa e sim o Cartório distribuidor pela não 
entrega tempestiva da certidão, poderá essa Comissão levar em consideração a possibilidde de 

Deferimento do pedido, com fundamento no artigo 11 supracitado.  

 

Deste modo, essa CER-MS diante do  presente caso poderá formar sua livre 

convicção, pela possibilidade ou não de deferimento da prorrogação ora requerida, nos termos 

supracitados.   
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DELIBEROU: 

 

Deste modo, em ato contínuo os membros dessa CER-MS passam a análise do 

pedido do candidato, e após alguns debates DELIBERA por maioria de votos pelo deferimento 

do pedido, podendo o mesmo apresentar a Certidão de Objeto e Pé devidamente atualizada, 

para cada um dos processos indicados na (s) Certidão Cível (s) constante as folhas 28 e 
29 até o dia 17/9/2020 às 17h (horário do protocolo do Crea-MS). 

 

 

Aprovaram a presente deliberação por maioria os seguintes Conselheiros: RAFAEL 

ARAUJO BIANCHI, SERGIO VIERO DALAZOANA, JOSE ANTONIO MAIOR BONO, RODRIGO 
THOMÉ BAPTISTA e WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA.-.-.-.-.-.-  

 

 

 Campo Grande, 8 de setembro de 2020 

 
 

Eng. Civ. Rafael Araujo Bianchi 
             COORDENADOR CER-MS 
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