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 Reunião : Ordinária Nº: 15

Deliberação : CER/RJ nº 025/2022

Assunto : Denúncia – Suposto vazamento de dados - LGPD 

Referência Processo 2022500990

Interessado : Engenheira Civil Iara Maria Linhares Nagle / SENGE-RJ 

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 27 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  a  Decisão
Plenária nº PL-0107/2022, que aprova o Calendário Eleitoral, fixando o dia 03 de novembro de 2022,
para a realização da eleição para o cargo de Conselheiro Federal e seu suplente, representante de
modalidade e dos grupos/categorias, por meio de rede mundial de computadores nos estados do Acre,
Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro e Rondônia, todos com mandato de 1º de janeiro de 2023 a 31 de
dezembro de 2025; 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  artigo  45  da  Resolução  1.114/2019  –
Regulamento Eleitoral e a  denúncia adjetivada de ilegalidade com possível cometimento de
crime de  interesse  da  Engenheira  Civil  Iara  Maria  Linhares  Nagle,  pelo  fato  de  ter  recebido
mensagem eletrônica  transmitida  pelo  Sindicato  dos  Engenheiros  no Estado  do Rio  de Janeiro  –
Senge-RJ,  com o objetivo  de realizar  pesquisa  de intenção  de voto para o cargo de conselheiro
federal;  Considerando  as  alegações  de que  recebeu  diversas  denúncias  de  profissionais  que
receberam a mesma mensagem,  sem que sejam associados  do  referido  Sindicato,  nominando  a
Engenheira  Civil  Marlise  de  Matosinhos  Vasconcelos,  consignando  acreditar  que  os  endereços
eletrônicos foram fornecidos ou retirados ilicitamente, ao tempo em que se reporta a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais;  Considerando que os pedidos da profissional  denunciante são todos
dirigidos  a  CEF,  pelo  que  não  nos  cabe  apreciar;  Considerando  a  leitura  do  texto  do  ofício
respondendo ao profissional denunciante; Considerando o resultado da discussão dos membros da
CER-RJ, DELIBEROU: Enviar Ofício à profissional denunciante,  Engenheira Civil Iara Maria Linhares
Nagle, informando  que:  1 -  Os  dados  cadastrais  de  todos  os  profissionais  com  registro  neste
Conselho,  mesmo anteriormente a edição  da Lei  nº  13.709,  de 14 de agosto  de 2018 – Lei  de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - não eram disponibilizados nem compartilhados com terceiros e,
assim continua,  sendo reforçado pela Lei  mencionada.  Que a única exceção se dava quando das
eleições para o cargo de Presidente dos Creas, cujo Regulamento Eleitoral, art. 49 da Resolução nº
1.114, de 2019, determinava que os Creas deveriam fornecer aos candidatos listagem atualizada dos
profissionais aptos a votar na sua circunscrição, sendo que a listagem era fornecida pelo Crea aos
candidatos ao cargo de Presidente do Crea-RJ. Em face da Lei de Proteção a Dados Pessoais, esse
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dispositivo encontra-se revogado, não tendo sido disponibilizado relação dos profissionais  aptos a
votar nesta eleição.  2 – Informar que o Sistema Informatizado do Crea-RJ não sofreu,  qualquer
ataque cibernético, o que elimina a crença da denunciante quanto à retirada ilícita de dados por parte
do  Senge-RJ  e,  por  parte  do  Crea-RJ  afirmar,  categoricamente,  que  não  foram  disponibilizadas
informações de dados cadastrais de profissionais sendo, portanto, infundadas as suspeitas levantadas
pela denunciante em face deste Conselho. 3 -  Quanto ao fornecimento de esclarecimento da posse
de  dados  de  profissionais  por  parte  Senge-RJ,  deverá  ser  obtida  junto  ao  próprio  Sindicato  dos
Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro - Senge-RJ, ratificando que este Conselho não fornece dados
pessoais de profissionais, inclusive o endereço eletrônico, por ser considerado dado pessoal. 4 - Com
relação a vedação de realização de pesquisa, aduzimos que o Regulamento Eleitoral, em seu art. 45,
veda aos candidatos a divulgação de pesquisa eleitoral.

. 

Cientifique-se e cumpra-se.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2022

Enga Florestal Denise Baptista Alves

Conselheira Regional

Coordenadora da CER-RJ

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER -RJ 2022

Coordenadora - Conselheira Regional, Eng.a Florestal Denise Baptista Alves

Coordenador Adjunto - Conselheiro Regional, Eng.o Químico Abílio Valério Tozini

Membros:  Conselheira Regional, Conselheira Regional, Eng.a Eletricista-Eletrônica Ligia Pessôa
de Azevedo

Conselheira Regional Eng.a Eletricista Regina Conceição Corrêa da Silva Moniz Ribeiro

Conselheiro Regional, Eng.o Mecânico e de Segurança do Trabalho Pedro Paulo Thobias Ferreira

dos Santos.


