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Deliberação CER-MS n. 049/2017 
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 Protocolo n. 
1468932, 1468973, 
1469012 

Outros:  

Assunto : Representação contra o candidato DIRSON FREITAG, pela 
prática de abuso de poder econômico e político dos meios de 
comunicação 

Interessado : Eng. Civ. MARCO ANTÔNIO PAULINO MAIA e 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 22/12/2017, na sede desde Conselho, após análise e discussão 
do pedido em epígrafe através do protocolos de ns. 1468932 e 1468973, em que o 
candidato Engenheiro Civil Marco Antônio Paulino Maia, requer a cassação do candidato 
Engenheiro Agrônomo Dirson Artur Freitag, com fulcro no artigo 43 da Lei 9504/97 
alterada pela Lei 11.300/06 que dispõe acerca das Eleições Gerais, uma vez que o 
candidato denunciado publicou no dia do pleito propagandas eleitorais em dois jornais, 
sendo no Diário MS – Caderno 2 da cidade de Dourados e no Correio do Estado na 
cidade de Campo Grande;  

 
Considerando a defesa do candidato Dirson Artur Freitag protocolizada sob o n. 

1469012; após ouvida a Assessoria Jurídica e analisado os protocolos dos Denunciantes 
e do Denunciado, esta Comissão DELIBEROU da seguinte forma: 1). Cons. José 
Antonio Maior Bono e Juarez C. C. Clemente votaram favoráveis ao entendimento do 
Parecer Jurídico e o faz tendo por seus fundamentos nesta Deliberação. 2). Cons. 
Willian Zimi O. Padilha votou contrário ao Parecer Jurídico pelas razões que segue: Ao 
analisar a Resolução n° 1021/2007 em seu art. 62), inciso II, vislumbro a dúvida quanto 
à permissão ou não de campanha eleitoral no dia do sufrágio. Entendo a dúvida, quanto 
à possibilidade ou não da propaganda eleitoral em dia de sufrágio, como o resultado da 
omissão do prazo temporal por parte do legislador. Quando uma legislação não é 
incisiva e clara, gera interpretações dúbias, ao que as Deliberações do Confea orientam 
que em caso de omissão, subsidiariamente, deverá ser utilizada a lei das eleições 
gerais. Continuando a análise, o art. 40) da Resolução n° 1021/2007, indica como 
inelegível o candidato que infringir o art. 62), que ao meu ver é omisso em síntese, 
reportando-nos subsidiariamente, conforme orientação do próprio Confea à Lei Eleitoral 
n° 9.504/97, que em seu art. 43) proíbe campanha eleitoral a partir da véspera ao dia do 
sufrágio. Como penalidade, a lei supracitada indica a multa, entretanto, esta apenas 
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subsidia a Resolução n° 1021/2007, que em seu art. 40) é clara e define a penalidade de 
inegibilidade para o caso. Finalizo indicando que de fato a inegibilidade é uma 
penalidade exacerbada ao caso, contudo neste quesito a Resolução n° 1021/2007 não 
resulta omissa. 

Desta forma, esta Comissão, DECIDIU por dois votos a um, não acatar os 
termos das denúncias constantes nos protocolos de números 1468932 e 1468973, por 
dois votos; deliberou ainda no sentido de encaminhar as partes interessadas e, em caso 
de intenção de interposição de recurso administrativo contra à Deliberação proferida 
nesta data, deverá ser protocolada pelos interessados diretamente no CONFEA junto a 
CEF, nos termos do Regulamento Eleitoral. Aprovaram 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, 22 de dezembro de 2017 

 
 
 
 

ENG. AGRIM. Luiz Marcelo Verão da Fonseca 
COORDENADOR CER-MS 

 


