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 Processo n. C 3878/2021 

 Protocolo n. 
2021/185116-1 

Outros: __________ 

 : Recebimento do registro da candidatura a Conselheiro Federal na 

Modalidade CIVIL: 02.01 Da tempestividade do registro de candidatura. 

Interessado : Engª. Civ. ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI – (Titular) 

Engª. Sanit e Amb. PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ – 

(Suplente) 

   

 
A Comissão Eleitoral Regional - CER/MS do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul – CREA-MS, reunida por 

vídeo conferência, no dia 23/8/2021, e após análise e discussão da tempestividade do 

registro de candidatura; 

 

DELIBEROU: 

 

Protocolo P2021/185116-1 da candidata titular Eng. Rocheli 
Carnaval Cavalcanti e Eng. Priscila Quevedo Monteiro Garcez (suplente) – como o 
pedido de registro se deu por meio eletrônico para o e-mail da CER-MS questiona-se 
o jurídico acerca da sua tempestividade, ao que foi explicado pela Procuradora 
Jurídica que: “nos termos do artigo 23 da Resolução n.1.114/2019 do Confea 
constam as condições gerais para os candidatos concorrem ao cargo de Conselheiro 
Federal, entre elas : 1) preencher as condições de elegibilidade (constante no artigo 
26), 2) não incidir em ilegibilidade (artigo 27), 3) apresentar tempestivamente o 
requerimento de registro de candidatura e 4) ter sua candidatura deferida.  Neste 
passo, quanto à tempestividade dos pedidos apresentados constata-se pelo 
Calendário Eleitoral e Deliberação n. 55/2021 da CEF que a candidata Rocheli 
Caranval Cavalcanti apresentou seu pedido de candidatura às 20h53min51ss, 
portanto, intempestiva uma vez o artigo 1º supracitada Deliberação traz em seu texto 
como a data limite para apresentação junto a CER do pedido de registro do candidato 
de forma digitalizada o dia 13/08/2021, podendo ser enviado nos e-mails das 
respectivas Comissões Eleitorais Regionais. Já o Artigo 2º da Deliberação CEF n. 
55/2021 trata de protocolo presencial observado seu horário regular de  
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funcionamento, qual seja às 18horas do dia 13/08/2021. O Artigo 1º não traz 
expressamente o horário limite do protocolo, sendo omisso quanto o horário de 
apresentação dos pedidos de registros, neste passo, entendemos que o protocolo 
deveria ter sido enviado até às 18horas do dia 13.08.2021 (horário limite do protocolo 
do Crea-MS e suas Inspetorias) e não até às 23h59min. Portanto, nos termos do 
artigo 23 da Resolução n. 1114/2019 do Confea e Deliberação CEF n. 55/2021 
entendemos como intempestivo o presente protocolo”. Colocado em votação quanto à 
tempestividade do pedido de registro de candidatura à Conselheiro Federal –
modalidade Civil votaram os membros desta CER-MS por unanimidade por sua 
tempestividade (pedido dentro do prazo). Aprovaram por unanimidade a presente 
deliberação os seguintes Conselheiros: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT 
CARDOZO, CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA, LUIZ CARLOS SANTINI JUNIOR, 
MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA e MARIA DA GLORIA VIEIRA 
LORENZZETTI. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Campo Grande, 23 de agosto de 2021 

 
 
 

ENG. AGR. CARLOS EDUARDO BITTENCOURT CARDOZO 
   COORDENADOR CER-MS 

 
 


