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 Reunião
: Ordinária Nº: 013

Extraordinária Nº: 
Deliberação : CER/RJ nº 022/2022
Assunto : Denúncia de propaganda eleitoral
Interessado : Engenheira Civil Iara Nagle/Eng. Civis Carmen Petraglia e Paulo Granja

A Comissão Eleitoral Regional – CER-RJ, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Rio de Janeiro – Crea-RJ, reunida em Sessão Ordinária presencial, no dia 11 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
respectiva representação encontra-se embasada no art. 44 da Resolução nº 1.114, de 2019, que
veda,  ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de
pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e oficiais ou hospedados por órgãos do Sistema
Confea/Crea e Mútua ou por entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos Municípios;  Considerando  que  a  respectiva  denúncia  de
mensagem eletrônica realizada pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro –
Senge-RJ,  transmitida  pelo  endereço  “apoioprofissional@serviços.sengerj.org.br  para:
hyaranagle@gmail.com, contendo um e-flyer no qual, ao divulgar a realização das eleições para o
cargo de Conselheiro Federal e alertar para os profissionais atualizarem seus dados cadastrais, em
seu rodapé, insere o nome dos candidatos ao cargo de Conselheiro Federal:“  Titular Carmen
Petraglia  e Suplente  Paulo  Granja,  com o slogan Muda Confea para defender  a Engenharia”;
Considerando que a denúncia é acompanhada da menagem eletrônica transmitida pelo Sindicato
dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, para a denunciante, na qualidade de associada do
respectivo Sindicato, e como se refere a envio de mensagem eletrônica aos associados, torna-se
infactível constatar que tal mensagem se deu encaminhada a todos os profissionais, mas o fato de
ter sido recebida pela denunciante, não serve para desvirtuar a sua comprovação; Considerando
que o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro é pessoa jurídica de direito privado,
voltado à defesa dos direitos e interesses da categoria profissional que representa, possuindo
representação no Plenário do Crea-RJ,  DELIBEROU:  1  - Acatar a denúncia apresentada pela
Engenheira Civil Iara Nagle, uma vez que a mensagem eletrônica que acompanha a presente
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denúncia, desatende ao estabelecido no art. 44 da Resolução nº 1.114, de 2019, que veda, ainda
que  gratuitamente,  a  veiculação  de  propaganda  eleitoral  na  internet  em  sítios  de  pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e oficiais ou hospedados por órgãos do Sistema Confea/Crea
e Mútua ou por entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.  2 -  Dar ciência à candidata Carmen Petraglia e ao candidato
Paulo Granja da denúncia e 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, a denunciante, candidata Engenheira Civil Iara Nagle deverá tomar
conhecimento  da  deliberação  desta  CER-RJ.  VOTARAM  favoravelmente  os  Conselheiros
Regionais, Eng.ª Florestal Denise Baptista Alves; Eng.ª Eletricista Regina Conceição Corrêa da
Silva Moniz Ribeiro; Eng. Civil José Schipper e Eng.º Mecânico e de Segurança do Trabalho Pedro
Paulo  Thobias  Ferreira  dos Santos.  Voto em contrário  com declaração de voto do Eng.º
Químico Abílio Valerio Tozini:  O Conselheiro Regional Engenheiro Químico Abílio Valério Tozini,
procedeu à declaração de voto, no sentido de que as denúncias apreciadas sejam aceitas como
alerta, motivado por ser a primeira ocorrência devendo, apenas, servir como advertência aos
candidatos, para que atentem para as vedações relativas a realização de campanha/propaganda
estabelecida  pelo  Regulamento  Eleitoral  e,  em  caso  de  reincidência,  poderá  ser  proposta  a
aplicação de penalidade. Acrescenta o conselheiro regional Abílio Tozini, que deverá ser elaborado
comunicado  para  todas  as  entidades  de  classe  com  representação  no  plenário  do  Crea-RJ,
informando-as  quanto  às  vedações  de  veiculação  de  propaganda  eleitoral,  ainda  que
gratuitamente, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Não houve abstenção.

Cientifique-se e cumpra-se.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2022

Enga Florestal Denise Baptista Alves
Coordenadora da CER-RJ
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