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Outros:  

Assunto : 
Pedido de cassação de candidato  

Denunciantes : 
Engenheiros EDIMILSON VOLPE, FREDERICO SANTOS 

BELCHIOR DOS REIS E SEMY ALVES FERRAZ.  

Denunciado : 
Eng. Civ. MARCO ANTÔNIO PAULINO MAIA 

 

 

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 5/12/2017, na sede desde Conselho, após análise e 

discussão em atenção aos protocolos de ns. 1468654 e 1468730, temos a 

informar: 

 

Fora recepcionado neste Conselho no dia 29 de novembro de 2017 o 

protocolo n. 1468654, pedido de cassação da candidatura do Engenheiro Marco 

Antônio Paulino Maia, pelos denunciantes Edimilson Volpe, Frederico Santos 

Belchior dos Reis e Semy Alves Ferraz, em suma descrita nos seguintes termos :  

 

“(...) É passível a cassação de candidatura quando o candidato abusa 

de poder político, econômico e utiliza funcionários do Sistema Confea/Creas em 

atividade de campanha, nos termos da Resolução 1021/07, arts. 18, inc. VII, e 

62, inc. II e alínea “f”.  

No caso os denunciantes ficaram sabendo que o Denunciado para 

suas atividades de campanha, planejamento, assessoria, obtenção de 

informações de eleitores e angariação de voto conta com o concurso ostensivo 

do Analista Técnico do CREA/MS, EDIR SOARES DA CUNHA, que já ocupou 

cargo gerencial, ou seja, possui projeção no CREA-MS. 

Inclusive, o Denunciado convocou uma reunião de campanha para o 

dia 01.11.2017 ente as 15:00 horas e 17:00, nas dependências da empresa 

Técknica Engenharia, cujo proprietário é o ex-presidente do CREA-MS, 

Engenheiro Civil Jary Castro. 

O Denunciado fez questão da presença e participação do referido 

funcionário, que para atender a exortação do Denunciado mentiu que faltaria o 

trabalho naquela tarde para realizar consulta médica, quando na verdade era 

para assessoramento e fazer proselitismo eleitoral no evento acima citado.  

(...) 

Inclusive, em redes sociais o referido funcionário atendo os propósitos 

do Denunciado, como por exemplo, na ocasião em que exortou os integrantes 

de um grupo a entrar e convocar a familiares e amigos para acessarem o blog 

do jornalista Marco Eusébio no facebook, para manifestar preferência ao 

Denunciado e “dar um upgrade nessa pesquisa”.  

Ressalta-se que EDIR SOARES CUNHA não fala em nome próprio ou 

pessoal, mas em nome do Denunciado e séquito político, razão pela qual utiliza-
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se da expressão “PRECISAMOS”, conforme comprova incluso “print” de grupo 

de WhatsApp. 

Se não bastasse isso, em evidente abuso de poder e influência com 

quebra do princípio constitucional da isonomia e “paridade de armas” entre 

contendores, encontra-se evidente que o Denunciado conseguiu que se 

extraísse do sistema do CREA-MS todas as informações dos inscritos, com 

endereço, telefone e e-mail.  

(...) 

Por tudo isso, requer a instauração de processo administrativo em 

face do Impugnado e, pelos fatos expostos e por tudo que essa insigne CER-MS 

vier a apurar, seja cassada a candidatura do Denunciado”. 

(...)  

 

O candidato Denunciado Marco Antônio Paulino Maia, apresenta 

defesa através do protocolo tempestivo sob o n. 1468654, e em suma alega 

que:  

 Preliminarmente a ilegitimidade ativa dos denunciantes, entendendo 

que ao presente caso se aplica o artigo 22 da Lei 64/90.  

Passamos a descrever partes da defesa do Acusado:  

MÉRITO-  Não são verdadeiras as acusações feitas ao Denunciado.  

Não é verdade que o denunciado abusa do poder econômico. Não é 

verdade que o Denunciado utiliza funcionário do sistema CONFEA/Crea e Mútua 

em atividade de campanha (Resolução 1021/07-CONFEA). 

(...) Não violou o ora denunciado a Resolução 1021/2017, arts. 18, VII 

e 62, II “i”.  

A Denúncia, acompanhada de documentos são desprovidas de 

credibilidade, como mensagem de WhatsApp do Sr. Edir Cunha, em que não 

há a participação do ora denunciado, não há anuência deste, sequer há a 

comprovação de que o denunciado tenha conhecimento da referida mensagem. 

Não traz a mensagem do WhasApp dia, destinatário, sem, portanto, valor 
jurídico. CASSAR UMA CANDIDATURA COM UM “WHATSSAP” APÓCRITO É 
UMA PRETENSÃO QUE NÃO PROCEDE.  

Aos fatos também não comprovam as alegações da inicial. Não há 

sequer alusão ao dia, hora. Igualmente não mostram participação, anuência 
do ora denunciado. CASSAR-SE UMA CANDIDATURA COM FOTOS SEM 
DATAS, COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO CANDIDATO, NÃO PROCEDE A 
PRETENSÃO DOS DENCUCIANTES.  

Os diálogos juntados do site www.marcoeusebio.com.br 

IGUALMENTE NÃO É PROA DE QUE O ORA DENUNCIADO ESTÁ UTILIZANDO 
FUNCIONÁRIOS DO CREA/MS NA CAMPANHA ELEITORAL.DIAOLOGOS 
SEM APONTAMENTO DE DATA, SEM A ANUÊNCIA DO CANDIDATO 
DENUNCIADO NÃO É PROVA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E 
ECÔNOMICO. 

(...) Além de se tratar de uma afirmação sem o mínimo suporte 

probatório “ficaram sabendo”, não é verdade que o ora denunciado esta 

contanto como “concurso ostensivo do Analista Técnico do CREA/MS, EDIR 

SOARES DA CUNHA” em suas “atividades de campanha, planejamento, 

assessoria, obtenção de informação de eleitores e angariação de voto”.  

O fato do Sr. EDIR SOARES DA CUNHA ter ocupado um cargo 

gerencial não é motivo para CASSAR UMA CANDIDATURA QUE SEQUER É DE 

EDIR. (...)”  

http://www.marcoeusebio.com.br/
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O denunciado junta em sua defesa jurisprudência eleitoral acerca da 

exigência de provas robusta de autorização direta do candidato denunciado (fls. 

6/7). 

Continua o Denunciado em sua defesa: “(...) em relação à reunião de 

campanha do dia 01/11/2017 entre as 15 e 17 horas, é inverídica a alegação 
de que o denunciado convocou reunião fazendo questão da presença e 
participação do Sr. Edir Cunha! 

(...) Ademais reitera o candidato denunciado que não convocou o Sr. 

Edir Cunha, sendo inverídico ainda que tenha exigido a presença e participação 

deste na reunião, NÃO É VERDADE QUE O DENUNCIADO FEZ QUESTÃO DA 
PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DO REFERIDO FUNCIONÁRIO.  

 

(...) Todavia, dizer, como os denunciantes fizeram que o Sr. Edir 

“atende os propósitos do Denunciado” isso é uma inverdade, até porque as 

fotos relativas aos comentários apontados a EDIR não traz a concordância do 

ora denunciado, ou seja, mais uma suposição infundada.  

(...)  

O denunciado repudia veemente a infundada acusação (...) sendo 

equivocada a postura de se chamar a Comissão Eleitoral para decidir se a 

palavra PRECISAMOS é passível de CASSAR O CANDIDATO, quando em 

nenhuma parte dos documentos carreados se verifica autorização do candidato, 

aliás como a própria jurisprudência citada pacificou, autorização direta. 

(...)  
Não são verdadeiras as alegações. Não houve abuso de poder e 

influência não houve quebra do Princípio da isonomia e “paridade de armas” 

“entre os contendores”.  Dizer que o denunciado “conseguiu que se extraísse 

do sistema do CREA-MS todas as informações dos inscritos, com endereço, 

telefone e e-mail. A afirmação é inverídica.  (...). ALIÁS, A DENÚNCIA LIMITA-
SE A ACUSAR, SEM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO, ATÉ PORQUE 
NÃO HOUVE INGERÊNCIA DO CANDIDATO DENUNCIADO.  

Em relação aos documentos juntados, esta defesa se pronunciou 

sobre os mesmos, no sentido de que não provam a participação do ora 

denunciado, não têm referidos documentos credibilidade. (...)” 

  

Ao final requer o Denunciado a extinção do procedimento por 

ilegitimidade ativa dos denunciantes, e no mérito julgada improcedente a 

denúncia e que o ônus da prova é da parte Autora.   

 

Solicitado a manifestação do Departamento Jurídico através da 

Procuradora Jurídica Michelle Candia de Sousa Tebcharani que após exame da 

denúncia e da defesa, assim opinou nos termos do Parecer n. 080/2017-DJU: 

  “Quanto a tese de ilegitimidade passiva invocada pelo Candidato 

Marco Antônio Paulino Maia, uma vez que todos os profissionais do Sistema 

CONFEA/Creas são legítimos para apresentar denúncias, as quais serão 

apreciadas pela CER. A aplicação do artigo 22 da Lei 64/90 no presente caso 

não se aplica ao presente caso. E nas eleições gerais qualquer cidadão pode 

procurar a Procuradoria Regional Eleitoral do estado em que ocorreu a 

irregularidade ou entrar em contato com o promotor eleitoral do seu município 

as ações serão propostas pelo Ministério Público Eleitoral e julgadas pela 

Justiça Eleitoral. Quando se trata de matéria constitucional - caso das 

inelegibilidades - cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Nas 
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eleições que são de âmbitos federal e estadual, as ações devem ser propostas 

pelos procuradores regionais Eleitorais ao Tribunal Regional Eleitoral. Os 

promotores eleitorais podem receber a denúncia, fazer a investigação, ouvir 

testemunhas e coletar provas, mas devem encaminhar os documentos ao 

procurador regional para propor a ação ou formular a denúncia por crime 

eleitoral. A exceção fica por conta da propaganda irregular, que é apurada pela 

Comissão de Fiscalização de Propaganda Eleitoral. Neste caso, o julgamento em 

primeira instância é feito pelos juízes auxiliares.  

 

No presente caso, como podemos vislumbrar a denúncia com pedido 

de cassação fora realizada por três profissionais do sistema, desta forma, no 

que se refere a preliminar invocada pelo Denunciado não merece acolhida.   

 

Passamos a análise da utilização de funcionário do CREA-MS pelo 

candidato denunciado para fins de atividades em campanha eleitoral.  

 

Deste modo, assim dispõe o artigo 63, alínea “f”:  

Art. 63. É vedado aos candidatos: 

(...) 

II - o abuso de poder econômico, político e dos meios de 

comunicação, que pode se configurar por: 
f) a utilização de funcionários do Sistema Confea/Crea e Mútua em 

atividades de campanha eleitoral. 

Parágrafo único. Os candidatos que incidirem nas faltas acima 

descritas deverão ser representados perante o seu respectivo Crea, para fins de 

apuração da conduta sob o aspecto ético-disciplinar.“ 

  Confrontando o texto legal com as provas carreadas aos autos 

entendemos que não houve comprovação clara e precisa de que o Candidato 

denunciado utilizou-se do funcionário Edir Soares da Cunha para trabalhar em 

atividades de sua campanha eleitoral, não há provas cabais de que o candidato 
denunciado utilizou-se do citado funcionário, reitera-se, em sua campanha, 
desta forma, desconfigurada a tese de abuso de poder econômico, político e 
dos meios de comunicação. 

 

Cabe-nos ainda alertar que os documentos apresentados ao presente 

pedido de Cassação de Candidatura (fotos, conversa pelo whatsApp a priori do 

celular particular do funcionário e conversa no endereço eletrônico 

www.marcoeusebio.com.br) além de não conter data, sequer estão 

acompanhados da Ata Notarial devidamente registrada em Cartório competente, 

para que haja validade jurídica, e mesmo se houvesse, seu teor não traz provas 

de que o funcionário Edir Soares da Cunha age com autorização do candidato 

denunciado.  

 

Devemos separar a pessoa do candidato denunciado e do funcionário 

que é profissional do sistema, pois a vedação contida na norma é clara ao 

atribuir esta vedação ao candidato.  

 

Em que pese os argumentos constantes da denúncia, não resta 

configurada a prática do ato vedado ao candidato denunciado nos termos do 

artigo 63, alínea “f” da Resolução 1021/07-CONFEA. 

 

http://www.marcoeusebio.com.br/
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Além de que a citada vedação é direcionada ao CANDIDATO, e reitera-

se, não ao funcionário do Sistema Confea/Creas e Mútua. Não existem vedação 

neste sentido com o objetivo de cassar determinada candidatura nem na 

Resolução 1021/2007-CONFEA e nem na Lei 9504/ 77. 

 

Pelas provas existentes nos autos a priori temos que o funcionário 

Edir Soares da Cunha, profissional do sistema, exerce seu direito de optar por 

um determinado candidato, além de que não existem vedações legais ou 

regimentais que impeçam o funcionário do Sistema participar de evento, 

pronunciar apoio, pedir votos ou congêneres, desde que manifeste sua opinião 
pessoal, deixando claro que não se trata de opinião institucional ou na 
qualidade de Analista Técnico do CREA-MS, neste sentido abaixo 
transcreveremos algumas Deliberações da CEF.  

 

Neste sentido cabe-nos tecer algumas considerações do Direito 

Eleitoral e Constitucional acerca do direito do voto e sufrágio universal que é 

cabível no caso em apreço e deve ser analisado extensivamente, em que a 

Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 1º, I como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania. Para que a 

soberania esteja em conformidade com a democracia deve ser exercida de 

forma popular, ou seja, poderes são atribuídos ao povo a fim de que este se 

manifeste, prevalecendo, contudo, a vontade da maioria. 

 

A Carta Magna ao ser produzida pelos representantes do povo a fim de que 

fosse instituído o Estado Democrático de Direito, como bem denota seu 

preâmbulo, admite a ideia do poder soberano nas mãos do povo que compõe o 

Estado. Tal soberania será exercida nos termos do art. 14, da CF/88, no capítulo 

dos direitos políticos. 

 

Os direitos políticos são meios de tutela da soberania popular, os quais 

garantirão o exercício do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, mediante 

o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. No caso do sistema 

CONFEA/Creas /Mútuas será apenas mediante o voto secreto dos profissionais 

do sistema. 

 

O sufrágio universal e o voto direto e secreto, além de direito e garantia 

fundamental instituídos pela Lei Maior, são princípios fundamentais do Direito 

Eleitoral e mola propulsora para o estabelecimento da Democracia.  

 

Na doutrina, o melhor e mais didático meio de entender o que é o sufrágio 

está descrito como “o direito de votar e ser votado”. Contudo, e mais além que 

isso o sufrágio para a democracia deve revelar-se como a vontade do povo (leia-

se a vontade dos profissionais do Sistema CONFEA/Crea’s), a verdadeira 

participação da sociedade na vida política e nas decisões tomadas pelo governo, 

não existindo limitações fundadas em descriminações sociais, raciais, 

intelectuais, de sexo, cor e/ou idade.  

 

Porém, esta participação política apesar da ideia de amplitude contida na 

nomenclatura da palavra “povo”, é restrita aos denominados cidadãos. E quem 

são os cidadãos? Seriam aqueles detentores de direitos políticos. No caso do 

Sistema Confea/Crea’s e Mútua, os profissionais devidamente registrados no 
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Sistema com anuidade quitada até 30 dias antes do pleito, que se dará dia 

15/12/2017, nos termos do Artigo 5°, §1º da Resolução 1021/2007 do CONFEA.  

 

Para o doutrinador Pedro Lenza, em seu livro Direito Constitucional 

Esquematizado, a definição de direitos políticos é “o instrumento por meio do 

qual a Constituição Federal garante o exercício da soberania popular, atribuindo 
poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa pública seja 

direta, seja indiretamente”. 

 

Destarte, no sentido stricto sensu, a cidadania é garantida aos que 

exercem os seus direitos políticos na forma da capacidade eleitoral ativa, 

podendo votar e escolher seus governantes, ou por meio da capacidade eleitoral 

passiva que é a capacidade de ser eleito, de concorrer a um cargo eletivo e 

político. 

 

Enfim, o sufrágio universal é o direito de votar e ser votado inerente a 

todos os indivíduos da sociedade, desde que respeitadas às restrições trazidas 

pela Constituição Federal com o intuito apenas de garantir a mínima capacidade 

possível para aqueles que participarão do processo eleitoral, os chamados 

cidadãos. No caso em apreço, reitera-se são os profissionais do sistema.  

 

Passamos a análise da Deliberação n. 200/2017 da CEF que dispõe acerca 

de entendimentos da Campanha Eleitoral, conforme item 2 abaixo:  

 

“2- Os Presidentes  de Creas, Conselheiros Federais, Conselheiros 

Regionais, poderão manifestar seu apoio a candidato de sua preferência, 
informando que essa escolha é pessoal, não caracterizando uma posição 
oficial do CREA ou do CONFEA. Fica vedado a manifestação por parte dos 
Conselheiros membros da CERs e CEF. 

 

Deste modo, não tratando a Resolução 1021/07-CONFEA acerca do tema, 

realizamos a interpretação extensiva da Deliberação n. 200 da CEF, item 2 ao 

presente caso, ou seja, se o CONFEA através da CEF, deliberou no sentido de 

permitir aos Presidentes, Conselheiros Federais e Regionais a possibilidade de 

manifestarem seu apoio a candidatos de sua preferência, ressaltando que este 

apoio deve ser ato pessoal desvinculado da posição oficial do CREA ou do 

CONFEA.  Porque não poderá um funcionário do CREA que é profissional do 

Sistema ter a mesma faculdade de poder optar e manifestar seu apoio a 

candidato de sua preferência, nos termos da citada Deliberação. Da mesma 

forma que os sujeitos ativos constantes da Deliberação acima possuem a citada 

permissão não vislumbro óbices legais ao funcionário Edir Soares da Cunha 

também exercer essa faculdade, pois assim como os Presidentes e 

Conselheiros o Sr. Edir Soares da Cunha também é um profissional do 
sistema, com direito a escolha e voto.  

  

E quando o mesmo (Sr. Edir) opta por esta faculdade de escolha e apoio 

como um ato pessoal seu não significa que é a pessoa do candidato denunciado 

que está infringindo a alínea “f” do Artigo 63 da Resolução 1021/07-CONFEA. 

 

Quanto a afirmação dos Denunciantes que o funcionário Edir Soares da 

Cunha “mentiu que faltaria o trabalho naquela tarde para realizar consulta 
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médica, quando na verdade era para assessorar e fazer proselitismo eleitoral no 

evento citado na denúncia”, cabe-nos informar que o mesmo apresentou na 

forma legal nas normas trabalhista Atestado Médico no dia 01/11/2017.   

 

Reitera-se que o fato do funcionário Edir Soares da Cunha comparecer no 

dia 01/11/2017 na reunião de campanha eleitoral do candidato denunciado não 

caracteriza que o fez sob ordem do candidato denunciado, e como dito 

anteriormente, este ato não restou comprovado no protocolo n. 1468654.  
  

Cabe-nos ainda mencionar a Deliberação n. 214/12017-CEF de 21 de 

novembro de 2017, em que houve manifestação da Assessoria Jurídica 

contratada para auxiliar a CEF, para se manifestar sobre o tema de 

impedimentos e suspeições de conselheiros, sendo exarado o Parecer n. 

134/2017/CEF/CONFEA que assim dispôs:  

 

“opina esta assessoria pelo seguinte:  

1. Não há vedação legal ou regimental que imponha óbice à Conselheiro 
ou Presidente em participar de evento, pronunciar apoio, pedir votos 

ou congêneres, desde que não receba qualquer auxílio financeiro do 

Sistema Confea/Crea e que manifeste sua opinião pessoal, deixando 
claro que não se trata de opinião institucional ou na qualidade de 
conselheiro/presidente;  

(...) “  

 

2.2) Capacidade Eleitoral Ativa:n 

Como podemos constatar tanto a Deliberação 200 como a 214/2017 

da CEF firmaram entendimento de que não existem vedação nos termos acima 

descritos, e utilizando-se da interpretação extensiva, uma vez que a norma que 

rege a eleições do sistema Confea/Creas/Mútua é omissa neste ponto, além de 

que as citadas Deliberações carecem de amplitude, cabe-nos entender que as 

mesmas podem ser utilizadas também ao presente caso, que se trata de 

funcionário e profissional do Sistema.  

 

Por fim, o fato do funcionário Edir Soares da Cunha comparecer a 

reunião de campanha eleitoral do candidato não comprova de que o 
denunciado estava utilizando-se do mesmo em suas atividades de campanha 

eleitoral, nem de abuso de poder e influência, nem abuso de poder econômico, 

político e dos meios de comunicação, não configurando desrespeito ao Princípio 

da Isonomia entre os candidatos ao pleito à Presidência do CREA-MS.   

 

Por todo exposto, este Departamento Jurídico opina pelo 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CASSAÇÃO DO CANDIDATO Marco Antônio 

Paulino Maia, com fulcro no Artigo 63, alínea “f” c/c com as Deliberações ns. 

200 e 214/2017 da CEF.  

 

Este é o entendimento, S.M.J, que submetemos à apreciação desta d. 

Comissão Regional Eleitoral. 

 

Após ouvida a Procuradora supracitada e analisado os protocolos dos 

Denunciantes e do Denunciado, esta Comissão DELIBEROU por unanimidade 

pelo Indeferimento do pedido de Cassação da candidatura do Engenheiro Civil 
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Marco Antônio Paulino Maia, tendo por seus fundamentos a manifestação 

jurídica em epígrafe, bem como parcialmente os argumentos de defesa do 

Impugnado (protocolo n. 1468730), uma vez que a preliminar requerida fora 

indeferida e no mérito a defesa fora acatada. 

 

Deliberou ainda no sentido de ser não ser necessária a sustenção oral 

do patrono do candidato Denunciado.  

 

Publique-se e notifique-se as partes interessadas, para querendo no 

prazo legal apresentarem razões de recurso (Denunciantes) e contrarrazões 

(Denunciado), para encaminhamento ao CONFEA (CEF). 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 dezembro de 2017 

 

 

 

 

 
ENG. AGR. JORGE WILSON CORTEZ 

COORDENADOR CER-MS 

 


