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Assunto: Impugnação de Registro da candidatura do Candidato Alvair Augusto Jacinto para o 

cargo de Diretor Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – Mútua/SE. 

 

A Comissão Eleitoral Regional do Crea-SE, instituída pela Decisão PL/SE Nº 

116/2017, usando das suas atribuições e de acordo com o previsto na Resolução nº 1.022, de 

14 de dezembro de 2007 – Regulamento Eleitoral, reunida na sede do Crea-SE, no dia 16 de 

outubro de 2017, analisando as impugnações de Registro de Candidatura do Candidato Alvair 

Augusto Jacinto no cargo de Diretor Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do 

Crea – Mútua/SE apresentadas pelo Senhor João Adriano Feitosa (Protocolo nº 1687815/2017) 

e pelo candidato José Raimundo Dias da Silva (Protocolo nº 1687819/2017), bem como as 

contrarrazões protocoladas pelo candidato Alvair Augusto Jacinto (1687858/2017 e 

1687859/2017).   

Considerando que o candidato Alvair Augusto Jacinto alega a nulidade do 

Edital nº 01/2017 – ERRATA afirmando não ter sido submetido à Comissão Eleitoral Regional, 

sendo ato unilateral do Coordenador da Comissão Eleitoral Regional; afirma que o Edital nº 

01/2017 – ERRATA foi publicado no site do Crea-SE e encaminhado diretamente à Mutua, 

criando uma distorção irremediável na isonomia dos candidatos; aduz que a Deliberação nº 

12/2017 da CER deliberou alterar o calendário onde consta o prazo de desincompatibilização e 

que a publicação de errata do edital 01/2017 não consta a exigência de desincompatibilização; 

Considerando que os Conselheiros participantes da Comissão Eleitoral 

Regional do CREA/SE, face o teor da Deliberação nº 056/2017 – CEF, acordaram acerca da 

alteração da data de eleição para o dia 27 de dezembro de 2017, na mesma data da posse do 

Presidente do CREA/SE, porém, na mesma data, após e-mail encaminhado pela CEF à CER do 

CREA/SE fora orientado a cumprir a Lei nº 8.195/91 no tocante a desincompatibilização 

também para o cargo de Diretor Financeiro da Mútua e, face a impossibilidade de designar 

reunião para tal fim, fora determinado pelo Coordenador da Comissão Eleitoral Regional a 

adequação da data de eleição de 27 para 29 de dezembro de 2017, incluindo o item 3 do 

Anexo da citada Deliberação; 

 

Considerando que a CER se reuniu no dia 05 de outubro de 2017, 

oportunidade na qual fora deliberado RATIFICAR a determinação do Coordenador que 

deliberou acerca da alteração da data de eleição para o dia 29 de dezembro de 2017, com 

consequente publicação da Deliberação nº 13/2017, cumprindo o disposto no art. 56 da 

Resolução nº 1022/07; 

 

Considerando que a CER promoveu publicidade de acordo com o art. 56 da 

Resolução 1022/07 o qual determina afixar em local visível e de acesso ao público, afixando no 

mural de avisos e site do CREA/SE e envio à Mútua onde está localizado o Núcleo de 

Interiorização e Descentralização do CREA/SE; 

 

Considerando que não há determinação legal de envio à Mútua ou demais 

entidades, conforme alegado pelo candidato Alvair Augusto Jacinto, uma vez que as Eleições 
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pertencem ao Sistema Confea/Crea, bem como dos membros da Diretoria da Caixa de 

Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua); 

Considerando que o candidato Alvair Augusto Jacinto não apresenta 

documento que comprove a devolução dos bens móveis pertencentes aos Sistema 

Confea/Crea; 

Considerando que o candidato Alvair Augusto Jacinto nas contrarrazões 

apresentadas não apresenta manifestação acerca da devolução dos bens móveis pertencentes 

aos Sistema Confea/Crea; 

Considerando que a CER encaminhou diligencia à Gerencia de Gestão e 

Infraestrutura com consequente resposta de ausência de devolução de Notebook que se 

encontra sob a responsabilidade do candidato Alvair Augusto Jacinto; 

Considerando que a ausência de devolução dos bens móveis pertencentes ao 

Sistema Confea/Crea torna inelegível o candidato com fulcro no art. 13, IX da Resolução nº 

1022/07, combinado com a letra d do inciso II do artigo 62 da Resolução 1.021, de 22 de 

junho de 2007; 

Considerando a ausência de ilegalidades nos atos da Comissão Eleitoral 

Regional do Crea-se.  

 

    Deliberou 

 

Conhecer as impugnações interpostas por João Adriano Feitosa e José 

Raimundo Dias da Silva, para no mérito, NEGAR PROVIMENTO à impugnação de João Adriano 

Feitosa e DAR PROVIMENTO à impugnação apresentada pelo Senhor José Raimundo Dias da 

Silva, INDEFERINDO o registro de candidatura para o cargo de Alvair Augusto Jacinto  para o 

Cargo de Diretor Financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea – Mútua/SE  
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