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a) Carteira de identidade para comprovar que é brasileiro (a);  

b) declaração ou certidão emitida pelo CRF/MG ou carteirinha profissional para comprovar que o 

candidato está com inscrição profissional principal e definitiva no quadro de farmacêuticos, aprovada 

pelo Plenário do respectivo CRF, até a data de encerramento do prazo de inscrição de candidatos;  

Disponível na área restrita do Farmacêutico – site do CRF/MG 

c) declaração ou certidão do CRF/MG informando que o candidato não está proibido ou suspenso 

de exercer a profissão;  

Disponível na área restrita do Farmacêutico – site do CRF/MG 

d) Declaração ou certidão de que o farmacêutico está quite com a Tesouraria do CRF, sem qualquer 

débito ou parcela vencida no ato da inscrição do candidato;  

Disponível na área restrita do Farmacêutico – site do CRF/MG 

e) Declaração de que o farmacêutico tem no mínimo 3 (três) anos de inscrição em qualquer CRF até 

o encerramento do prazo de inscrição;  

Disponível na área restrita do Farmacêutico – site do CRF/MG 

f) apresentação de certidão de quitação eleitoral; 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  

g) Certidão de nada consta da justiça eleitoral (crimes eleitorais) – TRE e TSE; 

http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/certidoes/crimes-eleitorais 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

h) Certidões negativas - nada consta da Justiça Estadual;  

http://rupe.tjmg.jus.br/rupe/justica/publico/certidoes/criarSolicitacaoCertidao.rupe?solicitacaoPublica

=true  

Sendo as seguintes certidões:  

1ª instância – Tipo Normal – Natureza Cível; 

1ª Instância – Tipo Normal – Natureza Criminal; 

2ª Instância – Tipo Para Fins Eleitorais – Natureza Cível; 

2ª Instância – Tipo Normal – Natureza Cível; 

2ª Instância – Tipo Normal – Natureza Criminal; 

2ª instância – tipo Para Fins Eleitorais – Natureza Criminal 
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i) Certidão Negativa - nada consta da justiça militar do STM e TJM; 

https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 

http://www.tjmmg.jus.br/certidoes  

j) Certidão Negativa - nada consta da justiça federal; 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/  

Dos órgãos: 

a) Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Sendo as seguintes: 

- Criminal; 

- Cível; 

- Cível e Criminal;  

- Eleitoral. 

b) Seção Judiciária de Minas Gerais 

Com abrangência Local e Estadual 

Sendo as seguintes para cada abrangência: 

- Criminal; 

- Cível; 

- Cível e Criminal;  

- Eleitoral. 

k) apresentação de certidão da justiça estadual e federal onde não conste sentença condenatória 

por improbidade administrativa transitada em julgado ou acórdão proferido por órgão judicial 

colegiado, ainda que não transitado em julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 

64/90 e na Lei Complementar nº 135/10;  

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 

Quando acessar o link acima, ao preencher os dados pessoais, clicar na opção ‘Todas as esferas”  

e depois clicar em GERAR CERTIDAO NEGATIVA 

h) apresentação de declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando que não tem 

qualquer outra causa de inelegibilidade, nos termos desta resolução.  

A declaração deve conter nome completo do candidato, data de nascimento, CPF, RG, data e 

órgão de expedição, estado civil, endereço de residência e domicílio e deve atestar que sob 
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as penas da legislação vigente, não tem qualquer outra causa de inelegibilidade, nos termos 

desta resolução a 660/2018. 

i) Documento assinado pelo candidato, em que o mesmo declare ter ciência acerca do cronograma 

eleitoral, além do recebimento do protocolo de inscrição (serão fornecidos pelo CRF/MG no 

momento da inscrição); 

j) Foto atual, frontal, colorida digitalizada salvo em formato JPEG, no máximo 500 KB, com as 

proporções 220 pixels por 340 pixels, constando nome completo e referência no verso ou no nome 

do arquivo do cargo e mandato pretendido;  

k) Ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF conforme anexos da Resolução 660/2018 do 

CFF, devendo o candidato, ou seu procurador com poderes específicos, assiná-la na presença do 

empregado do CRF designado pelo Presidente da CER; 

l) Procuração assinada por cada candidato, quando não estiver presente na inscrição da 

candidatura e da chapa, devendo ser apresentada pelo seu procurador com poderes específicos; 

m) Requerimento de inscrição em 2 (duas) vias, de todas as candidaturas (Chapa e Conselheiro) 

deve ser protocolado na sede do CRF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE (O)  

 

_________________ _________________________(Nome)____________, 

brasileiro(a), inscrito(a) no CRF/___, sob o nº ____, CPF nº ____________________, 

farmacêutico(a), e-mail ______________________, quite com a tesouraria do 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de ___________, bem como atendendo os 

demais requisitos impostos pelo Edital nº _____ de _____________________, 

publicado no DOE (jornal) de ___________________, vem requerer inscrição ao cargo 

de Conselheiro Regional do CRF/____, nos termos do Regulamento Eleitoral.  

 

Nome: ____________________________________  

Cargo: ____________________________________ 

Mandato:___________________________________  

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento.  

Data __________________________  

 
 
_________________________________________  
(assinatura do candidato a Conselheiro Regional)  

 

 

 

 



ANEXO III 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE (O) _____________  

___________________(nomes dos candidatos)________________, brasileiros(as), 

farmacêuticos inscritos(as) no CRF/___, respectivamente sob o nº ____, nº _____, nº 

_____, nº ____, CPFs nº _____________, ______________, ________________, 

_____________, e-mails: _________________, ____________________, 

___________________, ____________________, abaixo assinados, residentes e 

domiciliados em __________________________________, Estado de(o) ________ e 

em pleno gozo de seus direitos profissionais, requerem a V.S.ª que se digne inscrevê-

los como candidatos à Diretoria, para mandato de _________ a ________, na chapa 

assim composta:  

CHAPA Nº ________________ (para uso do Presidente da CER)  

 

NOME (se houver): ____________________________________ 

 
_______________________________________________  
Presidente  
 
 
______________________________________________  
Vi c e - P r e s i d e n t e  
 
 
__________________________________________  
Secretário(a) Geral  
 
_________________________________________  
Te s o u r e i r o ( a )  

 

Nestes termos,  

Pedem Deferimento.  

Data _______________________  

 

________________________________________ 



(assinaturas dos candidatos a Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e 
Tesoureiro) 

ANEXO IV 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE (O) _____________  

____________________(nomes dos candidatos)________________, brasileiros(as), 

farmacêuticos inscritos(as) no CRF/___, respectivamente sob o nº ____ e nº ____, 

CPFs nº _____________, ______________, ________________, _____________, e-

mails: _________________, __________________, ___________________, 

________________, abaixo assinados, residentes e domiciliados em 

__________________________________, Estado de(o) ________ e em pleno gozo 

de seus direitos profissionais, requerem a V.S.ª que se digne inscrevê-los como 

candidatos à chapa de Conselheiro Federal, para mandato de _________ a ________, 

assim composta:  

CHAPA Nº ________________ (para uso do Presidente da CER)  

NOME (se houver) ______________________________  

______________________________________ 
Conselheiro Federal Titular  
 
 
____________________________________________  
Conselheiro Federal Suplente  

 

Nestes termos,  

Pedem Deferimento.  

Data _______________________  

____________________________________  
(Assinatura do Candidato a Conselheiro Federal Efetivo)  
 
______________________________________  
(Assinatura do Candidato a Conselheiro Federal Suplente)  
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