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I - Verificação do quórum.  

 
 

II – Execução do Hino Nacional.  
 
 

III – Execução do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul.  
 

 
IV – Discussão e Aprovação da Ata Sessão Plenária Ordinária n. 439 realizada 
no dia 17/4/2020, por teleconferência.  

 
 

V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  
 
 

VI – Comunicados 
a) Exposição: 

a.1 Do Presidente 
a.2 Da Diretoria 
a.3 Da Diretoria Regional da Mútua 

a.4 Do Conselheiro Federal 
a.5.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 

 
 
VII – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 
 

b) Solicitação de Excepcionalidade, manifestação das Câmaras: 
 
c) Relato de processos: 

c.1) Aprovados “Ad Referendum” do Plenário pelo Presidente; 
c.2) de Conselheiros; 

c.2.1 – Solicitação de vistas 
c.2.2 – Incumbidos de atender solicitação do Plenário 

c.2.3 - Relato de Processos: Auto de Infração 
c.3) Comissões; 

c.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 

 
 

VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  
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V – Leitura de Extrato de correspondências recebidas e expedidas.  

a) Correspondências Conhecimento;  
 

001C MENSAGEM ELETRÔNICA N. 06/2020 – CONP – CONFEA – 
P2020/067283-0.  
Encaminha cópia da Decisão PL-0512/2020, que aprova excepcionalmente 

no ano de 2020, a prorrogação dos prazos intermediários do cronograma 
de renovação do terço, em decorrência da pandemia de Covid-19, e dá 

outras providências.  
CEA-CECA-CEEEM-CEEST-PLENÁRIO 
 

002C DECISÃO N. 013/20 - CEA 
Decidiu por aprovar o Relatório de Atividades da CEA do mês de 

dezembro/2019.  
PLENÁRIO 
 

003C DECISÃO N. 014/20 - CEA 
Decidiu por aprovar o Relatório Anual de Atividades da CEA do Exercício 

de 2019.  
PLENÁRIO 
 

  
 

 
 

b) Correspondências Expedidas;  

 
001E OF. N. 021/2020-DAT – ENGENHEIRO CIVIL OSMAR BARROS 

JÚNIOR - VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO 
CONFEA.  
Comunica que o Plenário do Crea-MS em sua Sessão Ordinária n. 438, 

realizada em 13/03/2020, decidiu por aprovar as indicações dos nomes 
dos profissionais abaixo relacionados, para serem galardoados com a 

“Medalha do Mérito”, inscrição no Livro do Mérito e Menção Honrosa do 
Sistema Confea/Creas no ano de 2020: Medalha do Mérito: Processo C – 

3857/2020 – Engenheiro Agrônomo ADRIANO DA SILVA LOPES; Inscrição 
Livro do Mérito: Processo C – 3858/2020- Engenheiro Civil MÁRIO 
MÁRCIO FIGUEIREDO; Menção Honrosa: Processo C – 3856/2020- 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS.  
 

002E OF. N. 022/2020-DAT – ENGENHEIRO CIVIL JOEL KRÜGER - 
PRESIDENTE DO CONFEA.  
Encaminha para apreciação e pronunciamento, o Processo C – 3845/2020 

– Prestação de Contas do mês de Janeiro de 2020, acompanhado da 
Decisão PL/MS n. 047/2020, aprovada por ocasião da Sessão Plenária 

Ordinária n. 439, na data de 17/04/2020. 
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003E OF. N. 023/2020-DAT – ENGENHEIRO CIVIL JOEL KRÜGER - 

PRESIDENTE DO CONFEA.  
Encaminha para apreciação e pronunciamento, o Processo C – 3859/2020 

– Prestação de Contas do mês de Fevereiro de 2020, acompanhado da 
Decisão PL/MS n. 048/2020, aprovada por ocasião da Sessão Plenária 
Ordinária n. 439, na data de 17/04/2020. 

 
004E OF. CIRC. N. 004/2020-DAT – PRESIDENTES DE ENTIDADES DE 

CLASSE. 
Considerando a necessidade de afastamento social por conta da COVID 19, 
informa do cancelamento da realização da 6ª Edição do Seminário de Ética 

Profissional do Crea-MS previsto para o dia 28 de maio de 2020 no 
município de Dourados-MS. Informa ainda, que tão logo tenhamos nova 

data para o referido Seminário, entraremos em contato.  
 

005E OF. CIRC. N. 005/2020-DAT – PRESIDENTES DOS CREAS 

Considerando a necessidade de afastamento social por conta da COVID 19, 
informa do cancelamento da realização da 6ª Edição do Seminário de Ética 

Profissional do Crea-MS previsto para o dia 28 de maio de 2020 no 
município de Dourados-MS. Informa ainda, que tão logo tenhamos nova 
data para o referido Seminário, entraremos em contato.  

 
  

 
 
 

VI – Comunicados 
a) Exposição: 

a.1 Do Presidente, 
a.2 Da Diretoria, 
a.3 Da Diretoria Regional da Mútua, 

a.4 Do Conselheiro Federal, 
a.5.De Conselheiros – (ausências justificadas e outros) 

 
 

 
VII – Ordem do dia  

a) Assuntos de interesse geral: 

 
001P DECISÃO DA DIRETORIA N. 032/2020 D/MS 

Após apreciar a Portaria de n. 020/2020, de 2/4/2020, que estabelece 
medidas institucionais, administrativas e de procedimentos para trabalho 
presencial e teletrabalho (home office), em caráter temporário e 

excepcional para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – Crea-MS, emitida pelo 
Presidente “ad referendum” nos termos do inciso XIV do artigo 94 do 
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Regimento Interno, DECIDIU, por unanimidade, pela homologação das 

medidas adotadas e inseridas na referida Portaria e assim deverá ser 
submetida à apreciação do Plenário em sua próxima Sessão. 

PLENÁRIO 
 

002P DECISÃO DA DIRETORIA N. 033/2020 D/MS 

Após apreciar a Portaria de n. 024/2020, de 2/4/2020, que altera datas e 
horários das reuniões de Câmaras Especializadas e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas – COTC no mês de maio de 2020 em 
caráter temporário e excepcional para a mitigação dos riscos decorrentes 
da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – 
Crea-MS, emitida pelo Presidente “ad referendum” nos termos do inciso 

XIV do artigo 94 do Regimento Interno, DECIDIU, por unanimidade, pela 
homologação das alterações adotadas e inseridas na referida Portaria e 
assim deverá ser submetida à apreciação do Plenário em sua próxima 

Sessão. 
PLENÁRIO 

 
003P DECISÃO N. 1307/2020 - CEECA 

Decidiu por solicitar a realização de reunião extraordinária para o dia 

21/5/2020 à partir das 13h para análise do processo do curso de 
cadastramento do curso de Engenharia Civil, na modalidade EAD, da 

Universidade Anhanguera UNIDERP. 
 

 

 
 

c) Relato de processos: 
c.2) de Conselheiros; 

c.2.2 – Incumbidos de atender solicitação do Plenário. 

 

Conselheiro(a) 

Relator(a) 

Descrição do documento: 

 

 
1). VINÍCIUS DE 

OLIVEIRA RIBEIRO 
(Distribuído em 
7/2/2020) 

 
 

Processo n. 161.241/19  

Protocolo n. 1477503 
Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS – Ponta 
Porã-MS. 
Assunto: Curso de Tecnologia em Gestão do 

Agronegócio.  
 

Conclusão do Parecer:  
Considerando a análise detalhada dos autos e 
satisfeitas todas as exigências legais. Considerando 

Decisão da Câmara Especializada de Agronomia (CEA), 
sendo favorável pelo registro do curso em tela. Somos 
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de parecer FAVORÁVEL ao registro do curso de 

Tecnologia em Gestão do Agronegócio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso do Sul (IFMS), em modalidade presencial, 
campus de Ponta Porã/MS. Emitimos parecer que os 

egressos terão Título de TECNOLOGO EM 
AGRONEGÓGIOS (Código 312-29-00), conforme 
tabela de Títulos da Resolução n. 473/2002 do Confea. 

Terão atribuições pertencentes aos Artigos 3° e 4° da 
Resolução n. 313/1989 do Confea, podendo atuar 

com: Extensão, associativismo e em apoio à pesquisa, 
analise e experimentação, ensaio e divulgação técnica; 
Elaborar orçamentos relativos às atividades de sua 

competência, coleta de dados de natureza técnica 
relacionados ao cooperativismo; e Elaborar relatórios e 

pareceres técnicos relacionados ao associativismo, 
cooperativismo e empresas rurais. Os egressos terão 
restrição nas seguintes atividades: Emissão de 

Laudos Técnicos; Prescrição de receitas agronômicas; 
manejo florestal; inspeção/defesa sanitária ; 

Georreferenciamento; Levantamento topográfico 
planimétrico; Levantamento Batimétrico; Zootecnia; 
Biologia e Engenharia Genética; Tecnologia de 

transformação de produtos de origem vegetal, 
pecuária e pesqueira, produtos e subprodutos 

florestais; Biossegurança agropecuária e pesqueira; 
Bromatologia e zimotecnia; Construções, edificações e 
Instalações para fins agropecuários, aquícolas e 

florestais; Instalações elétricas, saneamento referente 
ao campo de atuação profissional agrossilvipastoril; 

Parques, jardins; Recuperação de áreas degradadas; 
Colheita florestal e anatomia da madeira; Gestão de 
resíduos; Qualidade da água; Projetos de irrigação e 

hidráulicos; e Outras atividades relacionadas à 
produção e controle da atividade agropecuária. 

 

 

 
2). VINÍCIUS DE 
OLIVEIRA RIBEIRO 

(Distribuído em 
13/3/2020) 

 
 

Processo n. 161.052/19 – Pastas 1 e 2  

Protocolo n. 1473929 
Interessado: FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ 
Assunto: Curso de Engenharia de Produção 

 
Conclusão do Parecer:  

Considerando a análise detalhada dos autos e 
satisfeitas todas as exigências legais. Considerando 
Decisão da Câmara Especializada de Engenharia 

Elétrica e Mecânica (CEEEM), sendo favorável pelo 
registro do curso em tela. Somos de parecer 
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FAVORÁVEL ao registro do curso de Engenharia de 

Produção da Faculdade Estácio de Sá, em modalidade 
presencial, em Campo Grande/MS. Emitimos parecer 

que os egressos terão Título de ENGENHEIRO DE 
PRODUÇÃO (Título Masculino), ENGENHEIRA DE 

PRODUÇÃO (Título Feminino), conforme tabela de 
Títulos da Resolução n. 473/2002 do Confea, em seu 
Grupo 1-Engenharias, modalidade 3-Mecânica e 

Metalurgia, nível de graduação - Código 131-06-00. Os 
egressos terão suas atribuições dadas pela 

Resolução Confea n. 218/1973, referentes aos 
procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e 
sequencias de produção industrial em geral e ao 

produto industrializado, seus afins e serviços 
correlatos. 

 

 

 
c.2.3 - Relato de Processos: Auto de Infração. 
 

MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração ao art. 1º da Lei n. 6.496, de 7 de Dezembro de 

1977 

“Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 

quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica sujeito à 

"Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).” 

 

 PROCESSO AUTUADO ASSUNTO CONSELHEIRO RELATO 

 

 

01 

2017001185 

VSW 

TELECOM 

LTDA - ME 

SF - PJ 
SÉRGIO VIERO 

DALAZOANA 

Este conselheiro mantém a multa 

em grau máximo. Também solicita 

que seja comunicado à autuada da 

necessidade de substituição da 

ART apresentada e contrate 

profissional habilitado para 

regularizar a falta.  

 
 

MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração a alínea “a” art. 6º da Lei n.  5.194, de 1966 

“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: A) a pessoa 

física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos 

profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais.” 

 

 PROCESSO AUTUADO ASSUNTO CONSELHEIRO RELATO 

 

 

02 2017000770 NELSON ZILLI SF - PF 

CARLOS 

EDUARDO 

BITTENCOURT 

CARDOZO 

Somos pela procedência da NAI 

2017000770 e consequente 

aplicação de multa prevista na 

alínea ´d´ do artigo 73 da Lei 

5.194/66, em grau máximo. 
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03 
2015002568 

JOSE 

HUMBERTO 

SILVA 

SF - PF 

DENILSON DE 

OLIVEIRA 

GUILHERME 

Manifestamo-nos pela procedência 

do auto de infração n. 

2015002568, bem como pela 

manutenção da multa prevista na 

alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 em grau mínimo.  

 

 

04 2016003269 

MANOEL 

ANTONIO 

BRANCO 

VIEIRA 

SF - PF 
ELAINE DA 

SILVA DIAS 

Somos pela procedência do auto 

de infração n. 2016003269 e 

consequente aplicação da multa 

prevista na alínea ´d´ do art. 73 

da Lei 5.194/66 em grau mínimo.  

 

05 

2016002791 

JOSÉ 

BENEDITO 

NEGRÃO 

SF - PF 
LUCIANA 

MACEDO SILVA 

Considerando que não houve 

regularização da falta, 

manifestamo-nos pela procedência 

do auto de infração n. 

2016002791, por infração ao 

artigo 6º, alínea ´a´ da lei n. 

5.194/66, e multa prevista no 

artigo 73 da mesma Lei, alínea ´d´ 

em grau máximo.  

 

 

06 

2017004327 

VALDECI 

BUENO 

SANTANA 

SF - PF 
LUCIANA 

MACEDO SILVA 

Considerando que a falta foi 

regularizada em data posterior à 

lavratura do auto de infração, 

manifestamo-nos pela procedência 

do auto de infração n. 

2017004327, bem como pela 

manutenção da multa prevista na 

alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 em grau mínimo. 

 
MANUTENÇÃO DOS AUTOS: Infração ao art. 59 da Lei n.  5.194, de 1966 

“Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, 

que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta 

Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos 

Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.” 

 

 
PROCESSO AUTUADO ASSUNTO 

CONSELHEIR

O 
RELATO 

 

 

07 
2015000209 

OSTETTO 

TERRAPLENAG

EM E 

LOCAÇÃO 

LTDA EPP 

SF - PJ 
RICARDO 

CAMPARIM 

Somos favoráveis pela manutenção 

da autuação expedida por infração 

da Lei n. 5.194/66, art. 59, com 

sansão prevista no art. 73, alínea 

´c´, desta mesma Lei, em seu 

grau máximo.  

 
 

CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração ao art. 1º da Lei n. 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 
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“Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 
profissionais referentes à Engenharia e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 

Técnica" (ART).” 

 

 PROCESSO AUTUADO ASSUNTO CONSELHEIRO RELATO 

 

 

08 2014001227 

CHRISTIAN 

LEONARDO 

TONTINI - 

EIRELI - ME/ 

AGROMAPITO 

SF - PF 

ANDREA 

SIMIOLI 

MACIEL 

MONTEIRO 

Manifesto-me pelo arquivamento 

do referido processo tendo em 

vista o pagamento da multa.  

 

 

09 
2017003518 

GILMAR 

MODESTO DA 

SILVA 

SF - PF 

ANDREA 

SIMIOLI 

MACIEL 

MONTEIRO 

Manifesto-me pelo cancelamento 

da multa e arquivamento do 

referido processo.  

 

 

10 

2017003314 

ALCINE & 

GOMES EPP - 

FUSOAIR 

SF - PJ 
ELAINE DA 

SILVA DIAS 

Somos pelo arquivamento do auto 

de infração e cancelamento da 

multa.  

 

 

11 

2017004288 
LUIS CARLOS 

PILGER 
SF - PF 

LUCIANA 

MACEDO SILVA 

Manifestamo-nos pela 

improcedência do auto de infração 

n. 2017004288, bem como 

cancelamento do auto de infração 

e arquivamento do processo, 

devendo autuar a empresa C. Vale 

cooperativa agroindustrial pela 

falta objeto da autuação. 

 

12 
I2019/063673-9 

C.F. 

BARBOSA & 

CIA LTDA 

SF - PJ 

LINCOLN DE 

ANDRADE 

PIZZATTO 

Ante o exposto, somos pela 

improcedência do AI n. 

I2019/063673-9 e conseqüente 

arquivamento do processo. 

 

 
CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração a alínea “a” art. 6º da Lei n.  5.194, de 1966 

“Art. 6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo: a) a pessoa 

física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos 

profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais.” 

 

 PROCESSO AUTUADO ASSUNTO CONSELHEIRO RELATO 

 

 

13 
2014003632 

LINO 

ALEXANDRE 

VIEIRA ORTIZ 

REVEL - 

PF 

ANDERSON 

SECCO DOS 

SANTOS 

Manifesto-me pela improcedência, 

consequentemente o arquivamento 

e cancelamento do auto de 

infração n. 2014003632.  

 

 

14 

2014004407 
CLAUDECI 

MONTANI 
SF - PF 

DENILSON DE 

OLIVEIRA 

GUILHERME 

Manifestamo-nos pela 

improcedência do auto de infração 

n. 2014004407, bem como 

cancelamento da multa prevista na 

alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 e arquivamento do 

processo.  



  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N. 440 - DATA 15/5/2020 
 

 

9 

 

 

 

15 

2015002977 

ELAINE 

CRISTINA 

ARASHIRO 

TAIRA  

SF - PF 

DENILSON DE 

OLIVEIRA 

GUILHERME 

Manifestamo-nos pelo 

arquivamento do auto de infração 

n. 2015002977, bem como pelo 

cancelamento da multa prevista na 

alínea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 e arquivamento do 

referido processo.  

 

 

16 

2016003393 

FABIANO 

CORREA 

MORENO 

SF - PF 

DENILSON DE 

OLIVEIRA 

GUILHERME 

Manifestamo-nos pelo 

arquivamento do auto de infração 

n. 2016003393, bem como 

cancelamento da multa prevista na 

línea ´d´ do art. 73 da Lei n. 

5.194/66 e o arquivamento do 

referido processo.  

 

 

17 

2017003999 

FUNDACAO 

TERCEIRO 

MILENIO 

SF - PJ 
DENILSON O. 

GUILHERME 

Manifestamo-nos pelo 

cancelamento do auto de infração 

n. 2017003999, bem como da 

multa prevista na alínea ´d´ do 

art. 73 da Lei n. 5.194/66 e 

arquivamento do referido 

processo. 

 

 

18 
2017001769 

JOSE PAULO 

JULIETI 

BARBIERI 

SF - PF 
LUCIANA 

MACEDO SILVA 

Manifestamo-nos pelo 

cancelamento do auto de infração 

n. 2017001769, devendo ser 

autuado pela falta em referência o 

técnico em agropecuária Rui Carlos 

Rieger.  

 

 

19 
2009000794 

NKR 

INDÚSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA 

SF - PJ 

LUIZ MARCELO 

VERÃO DA 

FONSECA 

Somos pela nulidade da NAI n. 

2009000794 e consequente 

arquivamento.  

 

 

20 
2017003836 

MANOEL 

ANTONIO 

BRANCO 

VIEIRA 

SF - PF RUBENS DI DIO 

Manifesto-me pela improcedência 

do auto de infração n. 

2017003836, bem como seu 

arquivamento e cancelamento.  

 

 

21 
2015000346 

NELSON 

FERNANDES 

MUNHOZ  

SF - PF RUBENS DI DIO 

Manifesto-me pela improcedência 

do auto de infração n. 201500346, 

bem como pelo seu arquivamento 

e cancelamento.  

 

 
CANCELAMENTO DOS AUTOS: Infração ao art. 16 da Lei n.  5.194, de 1966. 

“Art. 16 – Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é 

obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome 

do autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os 

dos responsáveis pela execução dos trabalhos.” 

 

 PROCESSO AUTUADO ASSUNTO CONSELHEIRO RELATO 
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22 

2017003803 

ALBERTO DE 

SOUZA 

CARLOS 

SF - PF 

MARCELO 

AUGUSTO DE 

SOUZA BEXIGA 

Sou pelo cancelamento e posterior 

arquivamento do AI n. 

2017003803. 

 

 
 

c.3) Comissões; 
c.3.1 – Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC 
 

PROCESSO C - ASSUNTO: 

C – 3860/2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/20 

 
 

 
c.3.2 – Comissão Regional Eleitoral – CER 

 
001 DELIBERAÇÃO  N. 028/20 - CER 

Deliberou por tomar conhecimento da decisão judicial que em sede de 

pedido de reconsideração concedeu a liminar ao interessado nos autos do 
Mandado de Segurança em epígrafe, com o seguinte teor a saber: “ A 

liminar, em mandado de segurança, somente será concedida se, de início, 
forem verificados tanto a probabilidade de existência do direito vindicado, 
por meio de fundamento relevante (fumus boni iuris), quanto a 

imprescindibilidade de concessão da tutela provisória, sob pena de 
perecimento do bem da vida pleiteado (periculum in mora). São os 

dizeres do art. 7º, III da Lei nº. 12.016/09. Pois bem, os fatos novos 
trazidos aos autos demonstram a existência de periculum in mora. O 
documento de ID 30837091 dá conta de que o impetrante, de fato, teve 

sua candidatura indeferida pelo Conselho Regional Eleitoral (CER) do 
CREA/MS, restando, para todos os fins, excluído do processo eleitoral. E 

tal exclusão – embora não obste a campanha eleitoral (art. 40, § 1º da 
Resolução) – repercute em todo o pleito, sobretudo em vista da 

proximidade das eleições, que ocorrerão em 03.06.2020. Quanto ao 
fumus boni iuris, de logo, vale esclarecer que as eleições para os cargos 
de Presidente de CREA são reguladas pela Lei nº 8.195/91, a qual 

estabelece requisitos de elegibilidade para os respectivos candidatos (art. 
1º) e delega a atos normativos infralegais o estabelecimento de 

procedimentos eleitorais (art. 1°): Art. 1° Os Presidentes dos Conselhos 

Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia serão eleitos pelo 

voto direto e secreto dos profissionais registrados e em dia com suas obrigações 

para com os citados conselhos, podendo candidatar-se profissionais brasileiros 

habilitados de acordo com a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Art. 2° O 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia disporá, em resolução, 

sobre os procedimentos eleitorais referentes à organização e data das eleições, 

prazos de desincompatibilização, apresentação de candidaturas e tudo o mais que 

se fizer necessário à realização dos pleitos. Em análise perfunctória da 
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questão posta, parece-me que a mencionada Lei não delega ao CONFEA a 

competência para dispor sobre condições de elegibilidade de candidatos à 
Presidência de CREA, mas tão Somente, para delinear procedimentos 

eleitorais. Nesse sentido, em princípio, a imposição, por resolução, de 
novo requisito de elegibilidade (não previsto em lei) para o cargo de 
Presidente de CREA, desborda das atribuições regulamentares do CONFEA 

em matéria eleitoral. De outro giro, não se pode olvidar de que o requisito 
de elegibilidade veiculado no 26, “e” da Resolução CONFEA nº1.114/2019 

guarda relação com a manutenção de vínculo associativo com entidade de 
classe registrada junto ao conselho profissional. Art. 26. São condições de 

elegibilidade:  [...] e) ter vínculo associativo de três anos, no mínimo, contados 

da convocação da eleição, com entidades de classes registradas e homologadas 

no Sistema Confea/Crea, localizadas na unidade federativa do seu domicílio 

eleitoral, para os cargos de Presidente dos Creas e do Confea e Conselheiro 

Federal representante dos grupos profissionais; e ...De pronto, percebe-se 

que, no que tange ao cargo de Presidente de CREA, trata-se de requisito 
de elegibilidade inédito, o qual não encontra correspondente na revogada 

Resolução CONFEA nº 1.021/07 (vide art. 39 de seu Anexo I). Verifica-se, 
então, que a Resolução 1.114/09 inova ao estabelecer que os candidatos, 

já nas eleições do ano seguinte (2020), deveriam contar com vínculo 
associativo de três anos, em entidades de classe. Em vista do exposto, ao 
menos em sede de cognição sumária, entendo que a Resolução 1.114/09 

não oportuniza aos candidatos a regularização de sua elegibilidade, pois 
impõe a existência de vínculo associativo em período anterior a sua 

vigência. Acrescente-se a isso que o mencionado art. 26, “e” da indigitada 
Resolução exige, para fins de candidatura à Presidência de pessoa jurídica 
de direito público (STF, MS 28.469), associação, por longo período, em 

entidade privada. O que, aparentemente, vai de encontro ao art. 5º, XX 
da CF, cuja redação transcrevo: “ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou a permanecer associado”. Nessa seara, vale frisar que o 
indeferimento da candidatura do impetrante teve por fundamento, 
precisamente, o referido art. 26, “e” da Resolução CONFEA 1.114/09 (ID 

30837285 e ID 30837300). Nesse passo, entendo pela presença de 
fundamento relevante a embasar a pretensão mandamental. Em vista dos 

fatos novos deduzidos pelo impetrante, recebo o pedido de 
reconsideração e, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de 
liminar para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de 

exigir do impetrante, para fins de aferição da elegibilidade para o cargo de 
Presidente do CREA/MS, vínculo associativo de três anos, em entidade de 

classe registrada e homologada junto ao sistema CONFEA/CREA, 
conforme disposto no art. 26, "e" da Resolução CONFEA nº 1114/2019 c/c 
item 3.2.5 do Edital de Convocação Eleitoral nº 01/2020. Em tempo, 

defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Por oportuno, importa destacar 
que, quando de sua propositura, o presente mandamus detinha caráter 

preventivo. No entanto, sobrevindo o indeferimento do registro da 
candidatura do impetrante, a pretensão mandamental adquire notas 
repressivas. Nessa toada, intime-se o impetrante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, incluindo no polo passivo da 
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presente demanda a autoridade que indeferiu sua candidatura, a saber, 

Coordenador da Comissão Eleitoral Regional (CER) do CREA/MS. Intimem-
se as autoridades impetradas desta decisão, para cumprimento”. Deste 

modo, após ciência da decisão supracitada, manifestamo-nos a dar 
cumprimento à presente determinação judicial, bem como por dar ciência 
a todos os candidatos e à CEF acerca do teor desta Deliberação. 

 
002 DELIBERAÇÃO  N. 030/20 - CER 

Considerando o disposto nos artigos 56 e 57 da Resolução n. 1.114/19 do 
CONFEA, na qual diz que presidente da mesa, obrigatoriamente, deve ser 
profissional registrado no Sistema Confea/Crea, Deliberou por solicitar à 

Presidência que seja submetida a presente deliberação à 
aprovação do Plenário, deste Conselho, conforme disposto nos 

artigos 56 e 57 da Resolução n. 1.114/19 do CONFEA, a 
composição das mesas receptoras e escrutinadoras de votos para a 
realização das eleições de Presidente do Confea, Crea-MS e Diretor Geral e 

Administrativo da Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA-MS que 
acontecerá em 15 de julho de 2020, anexa à presente deliberação. 

 

 

c.3.3 – Comissão de Renovação do Terço - CRT 
 

001 DELIBERAÇÃO N. 001/20 - CRT 

Deliberou por informar que foi eleito como Coordenador Adjunto da 
Comissão de Renovação do Terço – CRT o Conselheiro Engenheiro Civil 

Sergio Viero Dalazoana. 
 

002 DELIBERAÇÃO N. 002/20 – CRT - P2020/039003-6 

(Ref. Processo n. 144.496/13. Interessado: FACSUL. Assunto: 
Representatividade no Plenário do Crea-MS, na modalidade 

Engenharia.) 
Deliberou por aprovar a solicitação de representatividade no Plenário do 
Crea-MS, na modalidade Engenharia, da Faculdade Mato Grosso do Sul – 

FACSUL, para indicação de representante, conforme disposto nos artigos 
6º e 7º da Resolução n. 1.070/2015 do Confea. 

 
003 DELIBERAÇÃO N. 003/20 – CRT  - P2020/066274-5 

(Ref. Processo n. 161.240/19. Interessado: IFMS. Assunto: 

Representatividade no Plenário do Crea-MS, na modalidade 
Agronomia.) 

Deliberou por aprovar a solicitação de representatividade no Plenário do 
Crea-MS, na modalidade Agronomia, do Instituto Federal de Mato Grosso 

do Sul – IFMS, para indicação de representante, conforme disposto nos 
artigos 6º e 7º da Resolução 1.070/2015 Confea. 
 

 
VIII – Proposta do Presidente e/ou da Diretoria.  
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO PLENÁRIO QUE AINDA NÃO FORAM 

ENTREGUES: 
 
 

Conselheiro(a) 
Relator(a) 

Descrição do documento: 

 
 

1). VIRGILIO 
BARBOSA BALLE 

(Distribuído em 
8/11/2019) 

 

 

CI N. 205/2019 – DAR-ART 
Protocolo n.  2019/1011331-0 

Interessado: RCS ENGENHARIA LTDA 
Assunto: Solicitação de Baixa de ART com Registro de 

Atestado dos profissionais: Engenheiro Eletricista 
RAFAEL FERNANDO TAVARES CARDOSO e Engenheiro 
Mecânico THOMAS RIETHER AZOUBEL VIZIOLI – 

Protocolos 2019/031969-5 e 2019/0319717, 
indeferidos (seguem originais dos atestados). 

 
Conclusão do Parecer:  
 

 


