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INFORMATIVO CER-MS 
 

Informações oriundas da Deliberação nº 044/2014 /CEF - Comissão Eleitoral 

Federal,  por ocasião do Seminário Eleitoral 2014, realizado nos dias 1º e  

02/09/2014, em Brasília-DF 

 

1. Visando à necessidade de assegurar a normalidade e a legitimidade das 

eleições, afastando os possíveis casos de vantagem ou prática de excesso de 

poder político ou econômico, a desincompatibilização se faz necessária para 

presidentes e diretores de entidades de classe e instituições de ensino superior, 

institutos, associações, sindicatos e etc. Nesses casos, a desincompatibilização 

deverá ocorrer até o dia 12 de setembro de 2014, mesma data final de registro 

de candidatura, devendo ser comprovada pelo candidato no ato de registro 

de candidatura, sob pena de ser considerado inelegível; 

 

2. Visando atender os princípios de isonomia do processo eleitoral e em analogia 

aos artigos 11 e 36, da lei 9.054/97, que estabelece normas gerais para as 

eleições, os candidatos poderão começar a propaganda eleitoral no dia 

subsequente ao dia do término do prazo para registro das candidaturas 

(12/09/2014), ou seja, em 13 de setembro de 2014; 

 

3. 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 obrigações o profissional 

que não possua débitos perante o Sistema Confea/Crea até 30 dias antes do 

pleito, ou seja, a data de 20/10/2014 é o limite para quitação de eventuais 

débitos. 
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