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D  E  C  I  S  Ã O
 
 

  

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP contra decisão proferida pelo MM. Juízo “a
quo” que concedo a tutela de urgência para suspender a Deliberação nº 27 da Comissão Eleitoral Regional do
CREA/SP, que deferiu a candidatura de Vinícius Marchese Marinelli. 

O agravante narra que o ato administrativo impugnado foi praticado em respeito à legalidade, à moralidade
administrativa, diante do poder regular do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, ao qual
estão vinculados o CREA/SP e a sua respectiva Comissão Eleitoral Regional – CER/SP.

Aduz que os atos normativos que foram atacados na decisão vergastada foram emitidos há mais de 01 (um)
ano, não havendo qualquer alteração súbita, não previsível tampouco nova que tenha o condão de alterar a
realidade posta.  

Afirma que o CONFEA agiu dentro das prescrições da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 8.195/91 e,
consequentemente, estando o ato impugnado repousado nas normas do Regulamento Eleitoral, não há que se
falar em qualquer tipo de ilegalidade.

Consigna que a decisão vergastada não preenche o requisito de reversibilidade, pois, ao extirpar a viabilidade
de manutenção de terceiro que agiu em conformidade com os atos normativos editados pela Administração
Pública, coloca em risco todo o processo eleitoral democrático conduzido pelo CONFEA, ferindo
nitidamente o princípio da segurança jurídica, mormente, sob o prisma da confiança legítima.

Ressalta que nem o CREA/SP, nem sua Comissão Eleitoral Regional, tampouco, o então candidato Vinicius
Marchese Marinelli, o Presidente do CREA/SP, muito menos, a Diretoria do CREA/SP possuem poderes,
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ingerência ou capacidade, sequer são consultados ou participam de qualquer forma do processo normativo de
edição de quaisquer Resoluções do Conselho Federal.

Adverte que as alegações do autor são envoltas em má-fé, arquitetadas visando unicamente beneficiar-se pelo
cerceamento da democracia, exclusão de candidatos adversários e macular o pleito eleitoral.

Registra que a legalidade e validade das normas jurídicas, seja sob o prisma da anualidade eleitoral ou pela
legalidade da previsão contida no §1º do artigo 25 da Resolução nº 1.114/2019, já foram objeto de pelo
menos 05 processos judiciais, tendo pelo menos 05 decisões, inclusive em 2º grau, quanto à legalidade das
Resoluções e, igualmente, a legalidade do ato administrativo que pretende ver anulado o Autor, havendo
quatro decisões administrativas e quatro decisões judiciais que atestam a legalidade, regularidade e validade
do ato administrativo que confirmou o registro de candidatura do Sr. Vinicius Marchese Marinell.

Esclarece que a ação aqui intentada faz parte de um conjunto de ações que vêm sendo protocoladas, sempre
repetindo os mesmos pedidos, desde 12 de março de 2020, quando o candidato José Manoel Ferreira
Gonçalves protocolou a ação popular de n. 5004015- 37.2020.4.03.6100, distribuída à 19ª Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo e já sentenciada desfavoravelmente àquele autor.

Anota que o concerto entre os autores das diversas ações que pleitearam a anulação do ato administrativo que
deferiu o registro de candidatura do candidato Vinicius Marchese Marinelli é nítido, pois as petições iniciais
foram protocoladas sucessivamente, sendo inaugurado um novo feito a cada vez que um feito anterior
fracassava, sempre submetidas à distribuição por sorteio, na tentativa de driblar o princípio do juiz natural,
prática conhecida por forum choice.

Informa que, além da já citada ação popular e do  processo originário, foram ajuizadas na Justiça Federal do
Distrito Federal, ainda, as ações de n. 1031791-86.2020.4.01.3400, 1026180-55.2020.4.01.3400 e
1030953-46.2020.4.01.3400, todas direcionadas, por prevenção, à 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, e todas com as antecipações de tutela indeferidas.

Alega que a aludida prevenção foi gerada pela ação de n. 1038515- 43.2019.4.01.3400, distribuída em
19/11/2019, àquele Ilmo. Juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Salienta que a má-fé e a deslealdade processuais são claras, pois, além do rodízio de autores, as iniciais ora se
propõem apenas contra o CREA-SP, ora contra o CONFEA e ora contra uma das duas autarquias e o
candidato objeto da perseguição política, o Eng. Vinicius Marchese Marinelli, tudo no intuito de despistar os
sistemas eletrônicos de captação da prevenção.

Assinala a omissão (dolosa) pelo autor quanto à superação da deliberação objeto de impugnação neste
processo, eis que, oposto recurso administrativo, este julgado no mérito, tendo decisão do CONFEA,
confirmando o registro de candidatura (tema que será objeto de apresentação em tópico próprio).

Assevera que, tendo em vista que o feito de n. 5004015- 37.2020.4.03.6100 já se encontra sentenciado, em
atenção ao art. 58 do CPC, mister se faz a revogação da liminar concedida, face à incompetência do juízo
federal bandeirante, e a remessa dos autos para a 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
para julgamento conjunto com as ações que lhes são conexas, de n. 1031791-86.2020.4.01.3400, 1026180-
55.2020.4.01.3400 e 1030953-46.2020.4.01.3400.

Destaca que duas ações foram movidas pelo candidato à presidente do Crea/SP, Sr. José Manoel Ferreira
Gonçalves, ambas tramitam perante a 22ª Vara Federal do Distrito Federal (ação popular nº
1026180-55.2020.401.3400 e ação de obrigação de fazer nº 1030953-46.2020.401.3400).

Sustenta que o mesmo autor – José Manoel Ferreira Gonçalves, ingressou com mais uma demanda, sob nº
1030953- 46.2020.4.01.3400 (doc. 2), em curso perante a 22ª Vara Federal do Distrito Federal, cuja decisão
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negou provimento ao pedido e confirmou a legalidade dos atos administrativos do CONFEA e,
consequentemente, a manutenção do registro de candidatura do Sr. Vinicius Marchese Marinelli.

Relata que o Sr. Marco Antonio Silva de Faveri, igualmente candidato ao pleito de presidente do CREA/SP,
ingressou com ação popular sob nº 1031791-86.2020.4.01.3400, com base nos mesmos fundamentos e
pedidos de rejeição da candidatura do Sr. Vinicius Marchese Marinelli, tendo sido foi igualmente indeferida.

Frisa que o pedido de anulação do ato administrativo que deferiu o registro de candidatura de Vinicius
Marchese Marinelli é postulado de maneira repetida em, pelo menos, 4 processos, a saber:
5004015-37.2020.403.6100 (oriundo da 19ª vara federal de São Paulo/SP; 1026180-55.2020.401.3400;
 1030953-46.2020.401.3400 e 1031791-86.2020.4.01.3400, sendo estes três últimos em curso perante a 22ª
Vara Federal do Distrito Federal com decisão judicial que confirma a legalidade das Resoluções e,
consequentemente, declaram a legalidade do ato administrativo que confirmou a candidatura do Sr. Vinicius
Marchese Marinelle.

Explica que a causa de pedir é sempre a mesma, ou seja, o grupo político age de forma articulada e
meticulosa, tratando o Poder Judiciário como um jogo da sorte, requerendo a declaração de nulidade do art.
25, §§1º e 2º, da Resolução 1.114/19 e do art. 3º, §1º, da Resolução 1.115/19 do CONFEA para retirar
adversários políticos do pleito.

Adverte que o perigo de dano é reverso, uma vez que a manutenção da decisão vergastada tem o condão de
afastar candidato que se encontra regularmente inscrito no pleito desde o dia 06 de março deste ano, ou seja,
há mais de 06 meses, e as regras foram definidas desde abril de 2019 pela Resolução nº 1.114/2019, há mais
de ano, tendo o Edital Eleitoral com a definição das regras sido exarado em 03/02/2020.

Conclui que a Administração Pública manteve o registro de candidatura do referido candidato, conforme
decisão da Comissão Eleitoral Regional de 10/03/2020, do processo administrativo de registro de
candidatura, onde constou que “não foi identificada a ausência de qualquer documentação obrigatória
elencada no artigo 29, do citado Regulamento Eleitoral, a Deliberação CER-SP nº 027/2020, que julgou as
impugnações ao registro de candidatura, e deferiu o registro de candidatura, a Deliberação da Comissão
Eleitoral Federal – CEF nº 056/2020, que manteve o deferimento do registro de candidatura de Vinicius
Marchese Marinelli, em 30/04/2020 e a Decisão do Plenário do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – CONFEA, sendo proferida por 14 (quatorze) votos favoráveis e 03 (três) contra, em favor da
candidatura do Sr. Vinicius Marchese Marinelli – PL Nº 0543/2020, PROFERIDA EM 21/05/2020.

Pondera que não havia urgência na tutela pleiteada, pois, os atos administrativos são públicos há mais de 06
meses, sendo o último proferido há 04 meses atrás, confirmado judicialmente os referidos atos
administrativos em pelo menos 04 (quatro) decisões judiciais.

Ressalta que a situação e o processo de origem, ao contrário do alegado pelo autor, é que denuncia o
casuísmo e oportunismo do autor e de correligionários políticos que pretendem, novamente, tumultuar o
pleito eleitoral, que se diga já foi adiado por 02 oportunidades.

Frisa que, conforme as decisões judiciais proferidas, o ato administrativo – Resolução nº 1.114/2019 foi
exarado em abril de 2019, como bem apontou o juízo da 22ª Vara Federal do Distrito Federal.

Afirma que não há justificativa para, às vésperas do dia do pleito (01/10/2020) ter o autor ingressado com
medida, sob a pecha de suposta “urgência”, visando retirar candidato de oposição que registrou sua
candidatura em conformidade com os normativos eleitorais, com risco iminente de dano irreparável para a
administração e à coletividade, uma vez que, a exclusão de candidato pode macular a livre manifestação do
sufrágio e tornar nulo o procedimento eleitora.
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A Resolução Eleitoral foi igualmente alvo de ação judicial, já sentenciado pelo juízo da 16ª Vara Federal do
Distrito Federal (processo nº 1008977-80.2020.4.01.3400), exarada no dia 01/06/2020, onde confirmou-se
que foi obedecido à anualidade eleitoral.

Anota que, quando da decisão acima, o pleito estava previamente designado para o dia 03/06/2020, o qual foi
posteriormente prorrogado para o dia 15/07, tendo sido, por conta da pandemia remarcado para o dia
01/10/2020, estando a Resolução Eleitoral vigente com a antecedência de 1 ano e 06 meses antes do pleito,
motivo pelo qual não se mostra, minimamente, qualquer resquício de surpresa, seja para os eleitores ou
candidatos.

Informa que não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado pelo autor, vez que os atos
administrativos atacados foram editados conforme sua norma de validade, ou seja, a Resolução nº
1.114/2019, a qual foi ratificada pelo Poder Judiciário, pelo menos em sede de cognição sumária em pelo
menos 05 processos judiciais, sendo 04 decisões em razão da legalidade da previsão do §1º do artigo 25, em
atenção ao artigo 2º da Lei nº 8.195/91 e uma sentença em virtude do cumprimento da anualidade eleitoral,
restando descaracterizado, igualmente, o requisito do perigo da demora haja vista a ausência de urgência na
concessão da tutela.

Registra que a magistrada singular, em sua decisão liminar, não observou a expressa redação do artigo 300 do
Código de Processo Civil, mais especificamente seu parágrafo 3º, que versa sobre a Tutela de Urgência.

Anota que a decisão ora impugnada suspendeu a Deliberação 27 da Comissão Eleitoral Regional da
Requerida e determinou a exclusão do nome do candidato Vinicius Marchese Marinelli da cédula eleitoral,
impedindo, com isto, que possa ele participar do pleito.

Adverte que a proibição, por decisão liminar, da participação de candidato do processo eleitoral torna a
exclusão definitiva, sem possibilidade de nova realização de sufrágio caso seja cassada a liminar ou julgada
improcedente, no mérito, a demanda.

Entende que, no caso de haver a cassação da r. decisão recorrida e mantido incólume o ato administrativo
vergastado, o pleito do próximo dia 01/10/2020 poderá ser realizado sem maiores intercorrências, e sua
eventual anulação traria prejuízos, tão somente, ao profissional/candidato por ele tutelado, não havendo em
que se falar em qualquer custo ou prejuízo adicional à administração.

Afirma que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região possui entendimento pacífico no sentido de que,
estando presente o risco da irreversibilidade, a Tutela de Urgência não poderá ser concedida, como ocorreu
“in casu”.

Lembra que a invalidação do ato administrativo indicado (Deliberação n. 27 da Comissão Eleitoral Regional
do CREA-SP) é medida que se revela absolutamente inócua, eis que tal deliberação foi objeto de um primeiro
recurso administrativo, à Comissão Eleitoral Federal do CONFEA, com provimento negado, e, esta
deliberação, novamente posta ao escrutínio da autarquia de fiscalização profissional, através de um segundo
recurso administrativo, cujo provimento foi negado, em decisão terminativa, pelo Plenário do CONFEA
(Decisão Plenária PL-0543/2020).

Destaca que é inexequível a liminar deferida, porquanto a inclusão do candidato impugnado na cédula
eleitoral se faça por ordem de decisão dada no plenário do CONFEA, não mais pela Comissão Eleitoral
Regional do CER-SP.

Adverte que inexequibilidade a medida, pois as cédulas eleitorais são emitidas pelo CONFEA, não pelos
CREAS.
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Assevera que a deliberação posta em litígio foi exarada no curso de um procedimento administrativo (que é
formado por uma sequência de atos administrativos distintos, que sobrepõem-se uns aos outros), sendo
inviável atacá-la em juízo após a sua superação na própria via administrativa, eis que substituída pela última
manifestação de vontade do ente público (a decisão plenária), esta sim passível, em tese, de questionamento
judicial.

Salienta que, não obstante a previsão na resolução eleitoral vigente (art. 31, parágrafo único), para
formulação de impugnação administrativa ao registro de candidatura, o agravado não apresentou qualquer
oposição nos termos do que dispõe o normativo próprio, seja no âmbito desse CREA-SP, ou junto aquele
CONFEA, não havendo, pois, a pretensão resistida.

Entende que por se tratar de procedimento eleitoral, operou a preclusão, não havendo, assim, interesse de agir
do autor.

Adverte que o agravado não passa de mero profissional/eleitor, que não se inscreveu para nenhum dos cargos
no processo eleitoral em questão, razão pela qual não tem legitimidade ativa para requerer a anulação
pretendida.

Alega que, de acordo com as regras do Direito Eleitoral brasileiro aplicável ao caso, por analogia, sequer se
cogita da legitimidade dos eleitores para impugnar registro de candidatura, mandato eleitoral ou mesmo
resultado de eleições.

Salienta que não tem competência para adotar qualquer medida normativa com relação à normatização das
eleições, a despeito de, em seu arrazoado, explicitar que os Regulamentos Eleitorais e Resoluções foram
editados pelo CONFEA, a quem verdadeiramente deveria ter sido dirigida a demanda originária.

Frisa que a competência legal para a regulação do procedimento eleitoral foi delegada pela Lei nº. 8.195/91
ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, que possui legitimidade para responder a ação
originária..

D E C I D O

Não na análise que procedi da documentação lançada aos autos e das alegações das partes, a plausibilidade
do direito invocado.

A decisão judicial vergastada foi sensivel ao principio regente do direito eleitoral que é a inelegibilidade
daqueles  que, exercendo mandato eleitoral por um periodo em decorrencia de sucessão ou substituição, se
candidatem para obterem pelo sufrágio, um novo mandato.

Assim é o texto constitucional, que disciplina essa materia de ordem pública, insculpido o texto normativo no
§ 5º do art. 14, CF..

Esse texto por certo, é de conhecimento quer do CER, quer do  CONFEA, e não poderia ser interpretado de
forma diversa dp quanto ali estabelecido.

Nada obstante se cuide expressamente de cargos do Executivo das pessoas politicas constitucionalmente
parificadas, essa disposição é válida para qualquer eleição, inclusive das Autarquias profissionais.

A ideia da renovação nesses Conselhos, o pluralismo de idéias, tem sua fonte na cidadania, eis que o pleito
eleitoral,qualquer que seja dá àqueles autorizados legalmente a votarem, a dimensão da dignidade
profissional. E não é bom, que se transformem essas Autarquias Profissionais em cabide de sustentação
hereditária, a servir a interesses subalterno.
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Na verdade me parece legítima a insurgencia do agravado, inclusive como bem lançado em suas
contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, há legislação restritiva à ampliação dos mandatos.

Assim é que a Lei nº 5.914/66, preceitua no art. 81,"verbis":

Art. 81- NENHUM PROFISSIONAL PODERÁ EXERCER FUNÇÕES ELETIVAS EM CONSELHOS
PROFISSIONAIS POR MAIS DE DOIS PERIODOS SUCESSIVOS.

 É o bastante para a decisão transeunte do agravo de instrumento, que não deve jamais percutir o mérito da
ação principal, presidida pelo d. Juizo agravado.

Demais disso insta acentuar que a decisão agravada fundamentou e decidiu de forma equilibrada e com apoio
no melhor direito pelo que a adoto como razão de decidir, extraindo da mesma o seguinte excerto

"Da análise dos autos, verifico assistir razão ao autor quando afirma que as Resoluções nºs 114/19 e 115/19 
trazem insegurança jurídica, já que alteraram o processo eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de
Engenharia e Agronomia, de forma súbita e com aplicação imediata.

As referidas Resoluções forma editadas em maio de 2019 para imediata aplicação às eleições seguintes, ou
s e j a ,  p a r a  o  m a n d a t o  d e  2 0 2 1 / 2 0 2 3 >
Por meio das mesmas, foi alterada a definição de " periodo" para fins do art,81 da Lei nº 5.194/66, que, antes
era considerado qualquer fração de tempo, a fim de impedir a reeleição dos Presidentes e dos Conselheiros
por mais de dois mandatos.

Assim,tais alterações permitiram que o atual Presidente do CREA/SP fosse registrado como candidato à
Presiencia. Do contrário,a candidatura do mesmo estaria impedida por ele ter sido presidente no mandato de
2015/2017, por cerca de 15 meses, e no mandato de 2018/2020.

Assim decidindo, não vejo razão de ordem tecnico-jurídica , para moficar da decisão agravada, pelo que
mantenho-a.

Int. e Comunique-se, dando-se publicidade a esta decisão.

                                                                         São Paulo,25 de setembro de 2020
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