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Extraordinária Nº: 
Deliberação : CER/RJ nº 023/2022
Assunto : Defesa - veiculação de propaganda eleitoral
Interessado : Engenheiras Civis Iara Maria Linhares Nagle e Marlise de Matosinhos 

Vasconcellos / Engenheiro Civil Lucio Henrique Bandeira

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 18 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 a defesa apresentada pelas candidatas,  Engenheiras Civis Iara
Maria Linhares Nagle (titular)  e Marlise  de Matosinhos Vasconcellos (suplente),  com  pedido de
“reconsideração  e  anulação  da  deliberação  CER-RJ  021/2022”;  Considerando  a  declaração
apresentada pelo  Presidente  da Sobes-Rio,  Engenheiro  Eletricista  e  de Segurança  do Trabalho
Fernando  José  Corrêa  Lima  Filho,  assumindo  totalmente  a  responsabilidade  pela  iniciativa  da
publicação, alegando que foi com intuito de divulgar a atualização de dados no site do Crea-RJ e
divulgar as eleições do Confea, para Conselheiro Federal, modalidade civil  no Estado do Rio de
Janeiro; Considerando que embora a defesa apresentada pelas candidatas tende a desmerecer os
trabalhos  da  Comissão;  Considerando  ser  perfeitamente  possível  se  defender  utilizando
argumentos sólidos focados na matéria a ser atacada, não se justificando o uso de elementos de
críticas  a  Comissão,  para  buscar  o  convencimento  do  julgador;  Considerando  o  resultado  da
apreciação e discussão da defesa apresentada, notadamente levando em conta o fato de que a
realização de propaganda por parte da entidade de classe não significa, necessariamente, que a
candidata tenha solicitado ou tomado prévio conhecimento da sua veiculação; Considerando quanto
a preservação de todas as candidaturas para que os eleitores escolham o melhor representante;
Considerando que a CER já providenciou o comunicado às entidades de classe quanto a vedação
estabelecida no artigo 44 do Regulamento Eleitoral, DELIBEROU: 1 - acatar a defesa apresentada
pelas  candidatas,  Engenheiras Civis Iara Maria Linhares Nagle (titular) e Marlise de Matosinhos
Vasconcellos (suplente). 2 – Recomendar que as candidatas solicitem que a entidade de classe se
abstenha  de  realizar  campanha/propaganda,  em  razão  da  vedação  prevista  no  Regulamento
Eleitoral, evitando, desa forma, prejudicar a candidatura, que for objeto dela.
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Cientifique-se e cumpra-se.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2022

Enga Florestal Denise Baptista Alves
Coordenadora da CER-RJ
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