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ATA 5 - DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPAS - CRT-01  

  
Aos oito dias de dezembro de 2018, às 09h00min, no endereço SCS Quadra 02, Bloco D, 

9º andar, Edifício Oscar Niemeyer, CEP: 70.316-900, Brasília-DF, sala reservada para a 

Comissão Eleitoral Regional – CER, reuniu-se a Comissão Eleitoral Regional – CRT-01, 

Presentes os membros o Técnico em Edificações Fabrício Ferreira Costa - Coordenador, Técnico 

em Edificações Francisco - membro e Técnico em Telecomunicações Pedro Paulo Oliveira Silva 

- membro, a reunião foi aberta pela Coordenação Eleitoral Regional o Técnico Industrial Fabrício 

Ferreira Costa, com a pauta do cumprimento do artigo 30 do Regulamento Eleitoral, esta 

comissão recebeu por e-mail da candidata Claudiane Santos da Costa, 1) “...Não se trata, in casu, 

de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, praticada ilegalmente ou com abuso de poder. 

A questão refere-se ao direito de participação devido ao vínculo com CFT e CREA, quando na 

verdade não foram explicitas como desconsideração a participação de profissionais com outras 

atribuições além das descritas no Art.24 Inciso VI da Resolução CFT N°31/2018, ao qual a 

apelante cumpriu todas as condições de elegibilidade e nenhuma condição de inelegibilidade 

descrita no Art.23 da Resolução CFT N°31/2018 para a participação para o cargo ao qual a 

impetrante realizou inscrição...”  “Como bem salienta o r. julgado a quo, a presente ação não 

preencheu os requisitos da exordial de mandado de inelegibilidade. A impetração está desfalcada 

da prova do ato tido por lesivo ao pretenso direito da impetrante, não logrando a mesma 

demonstrar inequivocamente que foram preteridos na participação da eleição candidatos com as 

mesmas condições e inscritos na mesma eleição para a Primeira Diretoria Executiva dos 

Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais deste ano vigente. Candidatos das Chapas 01 e 

04 que também possuem atribuições pelo sistema Confea/CREA e tiveram o requerimento de 

registro deferido Luís Roberto Dias (Engenheiro Agrimensor), Ronaldo Alves de Oliveira 

(Engenheiro Civil), Adilson Luiz Facco (Engenheiro Civil) neste mesmo edital do ano de dois mil 

e dezoito”. 1.1) Em relação ao deferimento do candidato a presidente CHAPA 01 – LIBERDADE 

E TRABALHO Luís Roberto Dias, encontra-se regular perante ao CREA e CFT, foi apresentado 

a Certidão de Registro e Quitação fornecida pelo CREA n° 18962/2018-INT com validade até 

31/03/2019 e também Certidão de Registro e Quitação n° 20181101, emitida pelo Conselho 
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Federal dos Técnicos Industriais, Art. 24, item V do regimento eleitoral, foi enviada com sua total 

regularidade descaracterizando o pedido de impugnação, estando apto ao pleito. 1.2) Em 

relação ao deferimento do candidato a presidente CHAPA 04 – COMPROMISSO, Técnico em 

Eletrotécnica Ronaldo Ferreira do Santos, encontra-se regular perante ao CREA-DF, conforme 

apresentado a Certidão de Registro e Quitação fornecida pelo CREA-DF, Certidão de Registro e 

Quitação n° 20181101, em pesquisa ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, encontra-se 

inscrito e regular, atendendo o artigo 22, Inciso II, primeira parte combinado com o Inciso V do 

mesmo artigo do Regulamento Eleitoral, Observamos ainda que as condições de elegibilidade do 

artigo 22, inciso II do Regulamento Eleitoral RE, são duas: ser profissional registrado como 

Técnico Industrial, repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e devidamente ser quites com o 

CFT/CRT especificamente este ano, dado a migração entre os órgãos fiscalizadores, também no 

sistema CONFEA/CREA, foi enviada com sua total regularidade descaracterizando o pedido de 

impugnação, estando apto ao pleito. 1.3) Em relação ao deferimento do candidato a presidente 

CHAPA 01 – LIBERDADE E TRABALHO, Técnico em Eletroeletrônica e Eletrotécnica Ronaldo 

Alves de Oliveira, realizamos as pesquisas e não encontramos nenhum registro na formação da 

engenharia civil, mas, encontra-se regular perante ao CREA-DF, conforme apresentado a 

Certidão de Registro e Quitação fornecida pelo CREA-DF, Certidão de Registro e Quitação n° 

14968/2018-INT, e conforme pesquisa ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, encontra-

se inscrito e regular, atendendo o artigo 22, Inciso II, primeira parte combinado com o Inciso V do 

mesmo artigo do Regulamento Eleitoral, por não ter o seu registro no CFT. Observamos ainda 

que as condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do Regulamento Eleitoral RE, são duas: 

ser profissional registrado como Técnico Industrial, repisar-se no CFT/CRT (lei 13.639/2018) e 

devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este ano, dado a migração entre os 

órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA, foi enviada com sua total 

regularidade descaracterizando o pedido de impugnação, estando apto ao pleito. 1.4) “Coube a 

Apelante o cargo como Presidente de Chapa lugar entre os concorrentes durante a eleição e não 

o indeferimento de cadastro. Houve erro material no documento descrito na ata Ata de 

Encerramento de Registro de Chapas CRT01, onde cita exclusividade no pagamento de 

anuidade, cabendo aos Órgãos e Conselhos em questão a responsabilidade de direcionar o valor 
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pago pela Apelante para o ano vigente de dois mil e dezoito para a atribuição única e 

exclusivamente como Técnica em Edificações, não sendo gerada anuidade deste mesmo ano 

como Engenheira Civil pelo CREA. Plenamente aceito pela Autora, como se prova pelos 

documentos em Anexos deste mesmo documento, tanto que tal argumento foi gerado através do 

atendimento online pelo sistema CREA e acrescido também de registro de pessoa física gerado 

pelo Sistema CFT protocolado e finalizado em doze de outubro de dois mil e dezoito, em quatorze 

de outubro de dois mil e dezoito e em sete de novembro de dois mil e dezoito, respectivamente, 

sob n° de Protocolo 01111827BDE , Protocolo 07111832D9D. Mesmo que a Apelada tivesse 

logrado classificar-se em registro em transição, não teria sido indeferida porque não houve 

inelegibilidade para o qual se habilitou a concorrer, ou seja Presidente da Chapa 02 – CRT-01”. 

A Comissão Regional Eleitoral seguiu todos os prazos exigidos pelo Edital! Com referência a 

pedidos de Prorrogação do prazo para análise das documentações de 

impugnação/indeferimento, no RE não há previsão de dilação de prazo, apenas o parágrafo 

primeiro, definindo que o requerimento de registro de candidatura apresentado 

intempestivamente ou com a documentação incompleta será indeferido pela CER, ainda que não 

tenha havido impugnação, sendo expressamente vedada a abertura de prazo para a juntada de 

documentos, sendo assim a CHAPA 02 - OROMAI, foi indeferida, a candidata a presidente da 

chapa CLAUDIANE SANTOS DA COSTA, não atende o artigo 22, Inciso II, primeira parte 

combinado com o Inciso V do mesmo artigo do Regulamento Eleitoral, por não ter o seu registro 

no CFT, não atende a condição de elegibilidade, ressaltamos “o profissional como Técnico 

Industrial, desde 27 de março de 2018, nos termos da lei 13.639/2018, deve ter seu registro 

cadastrado no conjunto CFT/CRT para requerer a condição de candidata ao cargo pleiteado. 

Observamos ainda que as condições de elegibilidade do artigo 22, inciso II do Regulamento 

Eleitoral RE, são duas: ser profissional registrado como Técnico Industrial, repisar-se no 

CFT/CRT (lei 13.639/2018) e devidamente ser quites com o CFT/CRT especificamente este ano, 

dado a migração entre os órgãos fiscalizadores, também no sistema CONFEA/CREA. O fato da 

profissional possui título de engenheira e não está registrado no Conselho Federal de Técnicos 

Industriais – CFT, mas apenas no sistema CONFEA/CREA impede sua condição de elegibilidade, 

visto que sem registro no órgão de classe no qual pretende dirigir, não é possível ser elegível. 
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Outro fator relevante os prazos do RE são curtos por causa do lapso temporal até a eleição, 

conforme disponibilizado no site do CFT, não estando apto ao pleito. Após análise da 

impugnação e contestação essa comissão entendeu, a luz do regulamento, que a impugnação 

não está fundamentada nos itens V e VI, do artigo 24, por esta razão e fundamentos acima a 

CER-01 decidiu pelo INDEFERMIENTO do pedido da candidata Claudiane Santos da Costa, está 

MANTIDO o registro das chapas: CHAPA 01 – LIBERDADE E TRABALHO e CHAPA 04 – 

COMPROMISSO; e INDEFERIR o registro das Chapas: CHAPA 02 – OROMAI e CHAPA 03 – 

NOVO HORIZONTE PARA OS TÉCNICOS. Para constar, eu Fabrício Ferreira Costa, lavrei o 

presente ATA as 17h00mim, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, e pelos 

demais membros da CER, para que produzam os efeitos legais. 

 
 
 

Fabrício Ferreira Costa 
Coordenador CER-DF 

 
 
 
  

 


