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Deliberação CER-MS n. 026/2020 
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 Protocolo n. 2020/040784-2 e 
P2020/04906-9 

Outros:__________________ 

Assunto : 
Pedido de Impugnação  

Interessado : 
Engenheira Agrimensora Vânia Abreu de Mello       

 

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 
01/4/2020, na sede deste Conselho, e discussão sobre os protocolos tempestivos P2020/040784-2 
(impugnação da candidata Vânia Abreu de Melo em desfavor do candidato Marco Antônio Paulino 
Maia) e protocolo P2020/04906-9 (contestação a impugnação ao registro de candidatura). Em síntese a 
candidata Vânia Abreu de Melo impugna o candidato Marco Antônio Paulino Maia afirmando que o 
edital de convocação eleitoral n. 01/2020, em seu sub item 3.2.5. foi claro ao estabelecer como condição de 
elegibilidade o vínculo associativo de 3 (três) anos no mínimo, contados da data da convocação das 
eleições – com entidades de classe registradas e homologadas no Sistema Confea/Creas, localizada na 
Unidade Federativa do seu domicílio eleitoral, para cargos de Presidente do Creas, tudo em consonância 
com o artigo 26, alínea “e” da Resolução n. 1114/2019-CONFEA. Informa que teve notícias de que  na 
data de 03 de março de 2020 fora impetrado Mandado de Segurança em curso que está em trâmite na 2ª 
Vara Federal de Campo Grande-MS, sob o n. 5000934-89.2020.4.03.6000, com pedido liminar que visa a 
nulidade do inciso “e” do artigo 26 da Resolução CONFEA e alegando que tal exigência constituir 
cláusula de barreira para candidatura de candidatos à Presidência do Crea-MS. Afirma que o candidato 
Marco Maia, em sua inicial, confessa não preencher tal requisito. E pelo fato do mesmo não possuir tal 
requisito por si só já estaria inapto para a disputa deste pleito eleitoral. E ainda ao verificar o processo C-
3853 verificou que o candidato Marco Maia ao assinar formulário de requerimento de registro de 
candidatura (f.03) em que declara estar de acordo com os pressupostos de elegibilidade (f. 46) incorreu 
em uma ilegalidade,  uma vez que era conhecedor de que não possuía a condição de elegibilidade 
constante no artigo 26, “e”, ou seja, não tinha o vínculo associativo de 03 (três) anos, no mínimo, contados 
da convocação da eleição, em entidades de classes registradas e homologadas no Sistema Confea/Crea, 
localizadas na unidade federativa do domicílio eleitoral, para os cargos de Presidente dos Creas.  E que 
não obstante, posteriormente a juntada de Declaração de candidato (f. 46), em que reafirma que atende 
todas as condições de elegibilidade previstas no regulamento em 17 de março de 2020, momento 
posterior à impetração do mandando de segurança, ou seja, tendo plena consciência de que tal declaração 
não é verídica, deste modo incidido em falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Código Penal 
Brasileiro, uma vez que assinou a declaração ciente de que não atendia a alínea “e” do artigo 26 da 
Resolução n. 1.114/2019-CONFEA. Afirma ainda existir uma lacuna no Edital de convocação eleitoral n. 
2020 do Sistema Confea/Creas e Mútua, e por essa razão sugere que esta CER se reúna para fins de 
averiguação da necessidade de convalidação do edital em apreço, acrescentado a solicitação de 
documentos atinentes à comprovação da exigência feita no item 3.2.5 do edital, uma vez que as 
declarações apresentadas não constituem fé pública e podem estar dotada de inveracidades. E se tratando 
de caso omisso ao regulamento em vigor, sugere a comunicação à CEF, para que se resolva, conforme 
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preleciona o artigo 15 daquele.  Passando a análise da contestação à impugnação ao registro do candidato 
Marco Maia que em sua alega que a impugnante juntou de má-fé nos autos eleitoral apenas a petição 
inicial do mandado de segurança, deixando deliberadamente de esclarecer que a questão se encontra sub 
judice e que atualmente se encontra com decisão ordinatória datada de 20 de fevereiro de 2020 em que o 
juiz decidiu apreciar o pedido da liminar após estabelecimento do contraditório, uma vez que não 
vislumbrou risco de ineficácia da medida de urgência caso deferida após a manifestação da autoridade 
impetrada.  Devendo ser notificadas as autoridades impetradas para prestarem informações, no prazo 
legal (...) . E afirma que em caso de prejuízo, ou seja, ter indeferida sua candidatura, nada impede a 
apreciação do órgão jurisdicional para corrigir eventual ilegalidade ou abuso de autoridade coatora, do 
mesmo modo, afirma que não fez declaração inverídica ou falsa haja vista que a questão se encontra 
subjudice, e não impede de declarar que preenche todos os requisitos do edital, com exceção do ato 
impugnado.  Portanto, não há declaração com falsidade ideológica vez que ato nulo não gera efeitos na 
esfera jurídica e o Poder Judiciário não pode ser excluído da apreciação de lesão ou ameaça de direito. 
Afirma que o Edital de Convocação Eleitoral é abusivo e ilegal, uma vez a Resolução 1.114/2020 altera as 
regras eleitorais, como a condição de elegibilidade descrita na alínea “e” do artigo 26, e esta por sua vez 
inibe a concorrência. E por fim requer seja declarado a suspensão de possível inexigibilidade por estar o 
assunto em apreço em seara judicial.  Requer ao final envio do presente ao Ministério Público para 
intervir neste feito eleitoral. Após a análise das razões de ambos candidatos, Impugnante e Impugnado, a 
Cer: 

 
DELIBEROU: 

 
Por unanimidade, quanto ao pedidos item b da candidata Vânia Abreu de Mello  

informar que a CER através da Deliberação CER-MS n. 025/2020 (anexa) decidiu que o candidato 
Marco Antônio Paulino Maia incide em não atendimento de uma das condições de elegibilidade, 
conforme o artigo 26, “e” da Resolução 1.114/2019-CONFEA, uma vez que conforme documento 
careado ao Processo C-3853/2020 à f. 116 não fora localizado vínculo do candidato com nenhuma 
entidade de classe nos últimos 03 (três) anos, portanto, por essa razão o mesmo não se encontra 
elegível para poder participar do pleito eleitoral como candidato à Presidência deste Conselho. E 
conforme análise dos autos o candidato Marco Antônio Paulino Maia não incide em nenhum caso de 
inelegibilidade nos termos do artigo 27 da citada resolução.  Quanto ao pedido constante do item c do 
pedido da candidata cabe asseverar que os processos de registros das entidades de classe registradas e 
homologadas no sistema Confea/Ceras e Mútua restam arquivados neste Conselho (exercício 2017 a 
2019), e por esta razão o Departamento após verificação junto a competente Comissão de Renovação 
do Terço- CRT obteve informações acerca do tempo de vínculo de cada candidato. Além de que cabe a 
esta CER obediência aos normativos eleitorais, e a única oportunidade de complementação de 
documento se encontra elencada no parágrafo único do artigo 30 da Resolução 1.114/2019- CONFEA, 
que assim assevera: “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 
prazo improrrogável de 03 (três) dias para sua complementação.”.  Como podemos constatar o item 
constante da alínea “e” do artigo 26 não é documento que poderá ser posteriormente complementado, 
ao passo, que os documentos referentes as entidades de classe já se encontram arquivado neste 
Conselho. Razão pela qual, não é possível a CER-MS proceder quaisquer alterações no sentido de 
exigir documento comprovatório quanto ao item 3.5.2 que é justamente o documento referente a 
comprovação constante na aliena “e” do artigo 26 da supracitada Resolução. Quanto as razões 
apresentadas pelo candidato Marco Antônio Paulino Maia remeta-se a Deliberação CER-MS n. 
025/2020 (anexa) em que deliberou que  o mesmo incide em não atendimento de uma das condições 
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de elegibilidade, conforme o artigo 26, “e” do artigo 26 da Resolução 1.114/2019-CONFEA, uma vez 
que conforme documento careado ao Processo C-3853/2020 à f. 116 não fora localizado vínculo do 
candidato com nenhuma entidade de classe nos últimos 03 (três) anos, portanto, por essa razão o 
mesmo não se encontra elegível para poder participar do pleito eleitoral como candidato à Presidência 
deste Conselho. Quanto ao pedido de intimação do Ministério Público para intervenção no presente 
feito a CER delibera no sentido de que este ato não está dentre as atribuições desta Comissão. Por todo 
o exposto esta Comissão entende que as razões constantes do protocolo n. 2020/040784-2 foram já 
deliberadas quando da análise dos casos de elegibilidade e inelegibilidade, nos termos da Deliberação 
CER n. 025/ 2020, restando o seu pedido indeferido por causa de inelegibilidade, e quanto ao 
protocolo n. 2020/041906-9 devem ser indeferidas também nos termos da supracitada Deliberação. 
Aprovaram por unanimidade a presente deliberação os seguintes Conselheiros: RAFAEL ARAUJO 
BIANCHI, JOSE ANTONIO MAIOR BONO, SERGIO VIERO DALAZOANA, RODRIGO THOMÉ 
BAPTISTA e VIRGILIO BARBOSA BALLE.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
 

Campo Grande, 01 de abril de 2020 

 

 

 

Eng. Civ. Rafael Araujo Bianchi  
COORDENADOR CER-MS 
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