
MANIFESTAÇÃO OFICIAL

Através deste, reafirmo que está MANTIDA a candidatura à 
presidente do Crea-RS 21-23, protocolada sob nº  
2020012036, do Edital Eleitoral Nº 02/220/CER-RS;

Obedecidas todas as instâncias administrativas de defe-
sa/recurso  encaminhados às Comissões Eleitorais Federal e 
Estadual;

Embora não tenha concordado com a decisão das Comis-
sões Eleitorais, respeitei seus membros e funcionários envol-
vidos no apoio administrativo e jurídico, fazendo todos os 
contatos pelos meios institucionais (e-mail corporativo e con-
tato telefônico em uma única ocasião realizado para o 
número fixo utilizado para a Comissão Eleitoral Estadual);

Sobre os motivos que levaram às 02 impugnações: 
 "Resol. Confea Nº 1,114/19,  Art. 26.  e) “ter vínculo associa-
tivo de três anos, no mínimo, contados da convocação da 
eleição, com entidades de classes registradas e homologa-
das no Sistema Confea/Crea”.

  Sou associada há mais de uma década na entidade asso-
ciativa - SEASE, inclusive com efetiva participação em ativi-
dades, dentre elas: a) as de representar a entidade no Con-
selho  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Esteio,  desde  2004  
e  conduzida  à  presidência  desse  Conselho  por  duas   
oportunidades,   na  gestão 2012-2013 e atualmente na 
gestão 2019-2020 (https://www.esteio.rs.gov.br/in-
d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & -
view=article&id=2258:prefeitura-realiza-conferencia-do-meio
-ambiente-e-chama-a-comunidade-para-elaboracao-do-codi
go-municipal-ambiental&catid=31&Itemid=213), sendo rele-
vante destacar que a lei municipal exige indicação anual dos 
representantes das entidades para compor dito Conselho, 
evidenciando que a minha recondução por longos anos está 
relacionada à sua capacidade e representatividade; b) no 
ano de 2015, representando a referida entidade, participou 
ativamente no ConCidade -Conselho da Cidade de Esteio, 
que tinha função de assessorar o executivo municipal na for-
mulação de políticas e diretrizes específicas voltadas ao de-
senvolvimento econômico e social do Município, produzindo 
indicações, propostas e acordos de procedimento, bem 
assim apreciar propostas de políticas públicas, de reformas 
estruturais  e  de  desenvolvimento  econômico  e  social, ob-
jetivando  a articulação das relações entre governo e socie-
dade civil organizada http://www.esteio.rs.gov.br/in-
d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & -
view=article&id=7695:posse-dos-conselheiros-da-cidade-te
m-debate-acalorado-sobre-as-enchentes&catid=20&Itemid=
191).
 
A falta de homologação da SEASE, até este momento, não 
interfere de maneira alguma nas atividades da entidade, tam-
pouco deprecia seu valor perante o Sistema. A única implica-
ção diz respeito ao exercício de uma prerrogativa da entida-
de; não de sua relação com os associados ou com as oportu-
nidades destes de adquirir experiência administrativa e de 
gestão.    Essa prerrogativa é a de ter Conselheiro represen-
tando-a no Plenário do CREA-RS exercendo a função de ins-
tância julgadora de processos conforme Regimento Interno 
do CREA-RS, e a este, não é exigido que tenha ou comprove 
esse tempo mínimo de vínculo com a sua respectiva entida-
de na qual representa quando se lança Conselheiro, tampou-
co isso faz parte de exigência regimental do CREA-RS; 
 
De outra parte, se a intenção por trás da exigência contida na 
referida alínea “e” tiver sido a de estabelecer cláusula de bar-
reira partindo de eventual presunção de que o tempo de vín-
culo associativo contribuiria para a experiência do inscrito 
que pretende concorrer à presidência, tal presunção é abso-
lutamente inconsistente, porquanto a comprovação de víncu-
lo não traz nenhuma garantia de qualificação ao candidato, 
uma vez que o mesmo pode ser associado por três, seis, ou 
maior número de anos e não ter participado ativamente re-
presentando a entidade em audiências públicas, conselhos 
municipais ou exercido qualquer função na diretoria ou presi-
dência da sua respectiva entidade. O critério, por lhe faltar 
efetividade, carece de razoabilidade. Estarei completando 
nesse ano os 03 anos de associativismo junto ao SENGE-
-RS, entidade esse que é considerada registrada e homolo-
gada perante o CONFEA. Porém, a candidata não participou 
de NENHUMA atividade que essa entidade tenha proporcio-
nado aos seus associados e não tem interesse em participar, 
uma vez que a mesma buscou o associativismo por conta 
apenas do plano de saúde para ela e sua família. Ao passo 
que, também nesse ano, estará completando 01 ano de as-
sociativismo junto a SERGS, entidade também registrada e 
homologada e participou nesse curto espaço de tempo de 
almoço do Conselho Deliberativo e Diretoria desta entidade, 
e como participante ouvinte de reunião ordinária da Comis-
são Temática de Meio Ambiente da SERGS realizada em 
16/12/2019.  
Na mesma linha demonstrativa da falta de razoabilidade, de-
corrente da falta de efetividade do que se exige, basta que se 
imagine o CONFEA ter inserido na mesma Resolução em co-
mento, cláusula de barreira mediante a exigência de compro-
vação, pelo candidato, de ter exercido função de Inspetor 
nas Inspetorias que compõem cada um dos 27 CREAs em 
todo o Brasil. Tal exigência não representaria qualquer ga-
rantia de aquisição de experiência, e sim apenas mais um 
critério excludente, sem razoabilidade, criado, pela primeira 
vez,  pela atual presidência do CONFEA exclusivamente 
para esse pleito. É sabido que há candidatos concorrendo a 
outros cargos do Sistema Confea/Crea e Mútua que não 
estão atendendo tal critério, mas para estes não é exigido ter 
vínculo associativo de três anos, no mínimo. Ao que parece, 
a Resolução supra, careceu de tratamento isonômico sobre 
a questão; 

 Em decisão recentíssima do juiz Eduardo de Assis Ribeiro 
Filho, ao deferir liminar em mandado de segurança para 
afastar a exigência dessa mesma alínea “e” do mesmo art. 
26, da mesma Resolução nº. 1114/19, discorre que “de 
acordo com o princípio da proporcionalidade, em seus 
subprincípios – adequação, necessidade e proporcionalida-
de em sentido estrito – tanto a insuficiência quanto o exagero 
de zelo no que tange à sindicabilidade do mérito dos atos ad-
ministrativos são ações disformes à necessária adequação 
ao direito aplicável”. 
E prossegue: “No caso, a fixação de critérios limitadores a 
disputa do pleito eleitoral não se mostra razoável nem pro-
porcional, uma vez que restringe a participação passiva no 
pleito eleitoral do Conselho sem justificativa que vise a prote-
ção da instrução ou vens públicos. Observa-se que nas Re-
soluções anteriores que disciplinaram Regulamento Eleitoral 
do Sistema Confea/Crea não foi previsto a exigência de 03 
anos de vinculação. Acrescento ainda que é possível a colo-
cação de condicionantes para as candidaturas, porém essas 
tem que ter relação com a probidade administrativa e regula-
ridade de inscrição, sob pena de se criar limitações casuísti-
cas e gredindo o direito de participação no pleito. Questão 
como o pouco tempo de inscrição, o que, a princípio, pode 
apontar par o desconhecimento profundo sobre o funciona-
mento e necessidade do conselho e ponto que tem que ser 
decidido pelos profissionais filiados dentro do pleito eleitoral 
e diante do amplo debate de idéias, sendo, portanto, desar-
radoada a condicionante aqui versada".

Gratidão pelo apoio recebido, e seguiremos firmes a cada 
desafio imposto, sempre preservando a imagem do Conse-
lho.

Abraço

Nanci Walter


