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Deliberação CER-MS n. 037/2017 
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  Processo n.________ 

 Protocolo n. 1468194 

Outros:_________________ 

Assunto : 
Solicita arquivamento de denúncia 

Interessados : 
Eng. Agr. DIRSON ARTUR FREITAG 

 

 

 

 

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 

7/11/2017, na sede desde Conselho, após análise e discussão da 

correspondência protocolada sob o n. 1468194 pelo Eng. Agr. Dirson 

Artur Freitag, que apresentou contrarrazões à manifestação do pedido 

formulado pelo candidato Marco Maia no Protocolo n. 1467985 à sua 

candidatura realizada em 25/10/2017 perante está CER-MS, decidiu 

pedir análise e parecer do Departamento Jurídico que se manifestou 

por sua Procuradora Jurídica Michelle Candia de Sousa Tebcharani que 

reiterou os termos do Parecer emitido na Deliberação n. 036/2017-CER, 

no sentido de que as razões de recurso protocolada sob o n. 

1467985 pelo Eng. Civil Marco Antonio Paulino Maia refere à 

interposição de recurso administrativo contra Deliberação n. 033/2017 

desta Comissão, que julgou pedido de impugnação da candidatura do 

Eng. Agr. Dirson Artur Freitag sob o protocolo n. 1467667 interposto 

pelos Senhores Engenheiro Ramão Edison Fagundes Jardim, Eng. 

Eletricista Vanderley Firmino Madia e Eng. Civil Cláudio Renato Padin, 

ou seja, o candidato Eng. Civil Marco Antonio Paulino Maia é pessoa 

sem legitimidade processual ativa para agir, por não ter feito parte da 

denúncia que posteriormente fora objeto da Deliberação n. 033/2017-

CER. E para que não haja prejuízo para as partes interessadas no 

presente pleito o processo deverá ser chamado à ordem processual e 

ser saneado para fins de ser analisado oportunamente  o protocolo do 

candidato Eng. Civil Marco Antonio Paulino Maia sob o n. 1467728 de 

16/10/2017, com direito ao contraditório e ampla defesa para o 

candidato impugnado e posteriormente ser encaminhado o processo 

para Deliberação desta CER, restando claro que após publicação abre-
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se novamente os prazos para recurso e contrarrazões de recurso à CEF. 

Deste modo, reitera-se que deve ser imediatamente o processo ser 

chamado a ordem processual, para propiciar legalidade aos atos 

administrativos, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O 

saneamento por si só trará a devida organização do processo e 

reordenará os atos praticados a partir dele, respeitando como dito o 

artigo 5º, LV da Constituição Federal/88 para as partes. É o 

entendimento S.M.J. Após a orientação está Comissão DELIBEROU, 

por unanimidade, por sanear o processo, dar tramite processual ao 

protocolo n. 1467728, respeitando o contraditório e ampla defesa das 

partes e deferir o presente pedido e arquivar do protocolo n. 1467985, 

bem como as contrarrazões de recurso anexa ao protocolo em ora em 

analise. 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, 7 de novembro de 2017 

 
 
 
 
 

ENG. AGR. JORGE WILSON CORTEZ 
COORDENADOR CER-MS 

 


