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Reunião
: Ordinária Nº:

Extraordinária Nº: 01
Deliberação : CER/RJ nº 020/2022
Assunto : Impugnação à candidatura do Engenheiro Civil Lucio Henrique Bandeira ao

cargo de Conselheiro Federal
Interessado : Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho Fernando José Correa 

Lima Filho

A Comissão Eleitoral Regional – CER-RJ, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Rio de Janeiro – Crea-RJ, reunida em Sessão Extraordinária Virtual, no dia 06 de outubro de
2022, após verificação do quorum e de acordo com as suas competências  estabelecidas  no
Regulamento Eleitoral pela Resolução nº 1.114/2019 do Confea e no Regimento do Crea-RJ,
Considerando o inciso IV do art. 21 do Regulamento Eleitoral para as eleições de presidentes do
Confea e dos Creas e de conselheiros federais (Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019), que
estabelece competência da Comissão Eleitoral Regional - CER para atuar em âmbito regional
como  órgão  decisório,  deliberativo,  disciplinador,  coordenador,  consultivo  e  fiscalizador  do
processo  eleitoral,  assegurando  a  legitimidade  e  a  moralidade  do  processo  eleitoral;
Considerando que compete à Comissão Eleitoral Federal - CEF julgar recursos contra decisões da
CER, nos termos do art. 19, III, do Regulamento Eleitoral; Considerando o disposto no art. 19,
IV, do Regulamento Eleitoral, pelo qual compete à CEF “atuar em âmbito nacional como órgão
decisório, deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral,
podendo intervir nas Comissões Eleitorais Regionais, a qualquer tempo, de modo a assegurar a
legitimidade e a moralidade do processo eleitoral”; Considerando que o prazo para a impugnação
de candidatura para o cargo de conselheiro federal transcorreu em 22 de agosto de 2022 e o
teor  do  requerimento,  foi  o  mesmo apreciado  como denúncia  por  suposta  inobservância  as
regras  ditadas  no  Regulamento  Eleitoral  relativamente  à  realização  de  campanha  eleitoral;
Considerando  que  a  denúncia  encontra-se  motivada  pelo  fato  do  candidato  denunciado  ter
participado no Podcast Inova Rio, programa dedicado a falar sobre engenharia e inovação, sendo
entrevistado pelo Engenheiro Civil Miguel Fernandez Y Fernandez, atual presidente da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -ABES-Rio, no dia 9 de setembro de 2022, data
posterior à permissão do início da campanha eleitoral, fixada para o dia 6 de agosto de 2022;
Considerando que o conteúdo do áudio, disponibilizado pelo denunciante, resta constatado que o
condutor da entrevista inicia o Podcast apresentando o Engenheiro Civil Lucio Henrique Bandeira,
designando-o  como  convidado  especial,  bem como de  mais  dois  profissionais  presentes,  ao
tempo em que consigna agradecimentos  ao apoio  da Liderança Produções,  pela equipe  que
grava o programa, da Abes-Rio, Diário do Rio e Clube do Empreendedor, não sendo citado, em
nenhum  momento,  o  nome  da  Mútua,  como  suposta  patrocinadora;  Considerando  que  a
entrevista não se dá dedicada totalmente à propaganda eleitoral, como informa o denunciante, a
mesma aborda o novo marco legal de saneamento, destacando a experiência do entrevistado
nessa  área  da  engenharia,  por  ter  grande  parte  de  vida  profissional  dedicada  a  área  de
saneamento, tendo sido subsecretário de recursos hídricos e saneamento no Estado do Rio de
Janeiro;  Considerando que em dado momento o entrevistador  informa que o entrevistado  é
candidato ao cargo de conselheiro federal e informa que o mesmo deveria pedir votos, o que não
se deu verbalizado pelo denunciado, DELIBEROU: 1 - Não acatar a denúncia apresentada pelo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
CREA-RJ

Comissão Eleitoral Regional - Deliberação CER-RJ nº 020/2022

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho Fernando José Correa Lima Filho, em face do
candidato  ao  cargo  de  Conselheiro  Federal,  Engenheiro  Civil  Lucio  Henrique  Bandeira,
representante da modalidade Engenharia Civil,  pelo Rio de Janeiro, nas Eleições do Sistema
Confea/Crea e  Mútua  2022,  por  não  ter  sido  constatado  a  prática  de  conduta  vedada  pelo
Regulamento Eleitoral. 2 - Dar ciência ao denunciante da presente deliberação, informando que
poderá interpor recurso contra a presente decisão à CEF tendo, para tanto, o prazo de 02 (dois)
dias, a partir do conhecimento desta. 3 - Da mesma forma, o candidato Engenheiro Civil Lucio
Henrique  Bandeira  deverá tomar  conhecimento  da denúncia  e  da  deliberação desta  CER-RJ.
VOTARAM  favoravelmente os Conselheiros Regionais,  Eng.ª Florestal  Denise Baptista  Alves;
Eng.º Químico Abílio Valerio Tozini;  Eng.ª Eletricista-Eletrônica Ligia Pessôa de Azevedo; Eng.
Civil,  José Schipper e Eng.ª Eletricista Regina Conceição Corrêa da Silva Moniz Ribeiro. Não
houve voto em contrário. Não houve abstenção.

Cientifique-se e cumpra-se.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022

Enga Florestal Denise Baptista Alves
Coordenadora da CER-RJ
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