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PORTARIA CER/CRF-MS Nº 002/15 

 
 

A Presidente da Comissão Eleitoral Regional do Conselho Regional de 
Farmácia de Mato Grosso do Sul – CRF/MS no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regulamento Eleitoral (Resolução CFF nº 604/14); 

 
Considerando a necessidade de organizar o processo de registro de 

candidatura, garantindo a agilidade e clareza dos procedimentos; 
 
RESOLVE: 
 Art. 1º - Para registro de candidatura dos profissionais farmacêuticos 
interessados, se faz necessário o pleno atendimento dos requisitos constantes no art. 11 da 
Resolução CFF nº 604 de 31/10/2014: 
 

a) Ser brasileiro; 
b) Estar 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; 

c) Não estar proibido ou suspenso de exercer a profissão; 
d) Estar quite com a Tesouraria do CRF, sem qualquer débito ou parcela vencida no ato da 

inscrição do candidato; 
e) Ter, no mínimo, 3 (três) anos de inscrição em CRF; 

 
 Art. 2º - O interessado em candidatar-se deverá comparecer à sede do 
CRF/MS, sito à Av. Rodolfo José Pinho, 66 – Jd. São Bento – Campo Grande/MS, entre os dias 
03 e 07 de agosto de 2015 no horário das 12h às 18h para efetuar o registro da candidatura, 
munido dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia da carteira ou da cédula de identidade profissional; 
b) Foto atual, frontal, colorida, impressa ou digitalizada (preferencialmente no formato JPG, 

com 170 x 230 pixels de largura e altura), constando nome completo e cargo pretendido. 
A foto digitalizada deverá ser apresentada salva em CD; 

c) Certidão da Justiça Estadual, Federal, Militar e Eleitoral, essa última fornecida pelas 
zonas eleitorais, pelos Tribunais Regionais Eleitorais ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
onde não conste sentença condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, ainda que não transitada em julgado, consoante ao previsto na Lei 
Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº 135/10;  

Estas são encontradas nos links a seguir: 
CERTIDÃO NEGATIVA JUSTIÇA ESTADUAL 
http://www.tjms.jus.br/sco/abrirCadastro.do  
>> WEB – Ação Cível em Trâmite (Primeiro e Segundo Graus) 
>>WEB – Ação Criminal em Trâmite (Primeiro e Segundo Graus) 
>>WEB – Ação de Crime Militar em Trâmite  
CERTIDÃO NEGATIVA JUSTIÇA FEDERAL   
http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp 
>>Certidão de Distribuição (Primeiro Grau) 
>> Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais (Primeiro Grau) 
http://web.trf3.jus.br/certidao/CertidaoJudicial/Solicitar   
>> Certidão de Distribuição (Segundo Grau) 
>> Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais (Segundo Grau) 
CERTIDÃO NEGATIVA JUSTIÇA MILITAR 
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa    



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia – CFF 
 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MS – CR F/MS 

 

Rua Rodolfo José Pinho, 66  –  Jardim São Bento – CEP 79004-690 – Caixa Postal 531 – 

Fone/Fax: (067) 3325 8090 – Campo Grande/MS www.crfms.org.br  

 

CERTIDÃO NEGATIVA ELEITORAL  
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes  
>> Crimes Eleitorais  
>> Quitação Eleitoral  
 

d) As Certidões da Justiça Estadual e Federal onde não conste condenação por improbidade 
administrativa, descritas na alínea “g” do Anexo I da Resolução CFF nº 604/2014, 
conforme consulta junto aos Tribunais competentes, serão supridas pelas respectivas 
Certidões de Distribuição já contempladas na alínea anterior deste artigo.  

e) Declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando que não tem qualquer 
outra causa de inelegibilidade, nos termos do Regulamento Eleitoral (Resolução CFF 
604/2014); 

  
Parágrafo único – O requerimento de inscrição para candidatura 

deverá ser protocolado pessoalmente pelo candidato ou por terceiro por meio de procuração com 
poderes específicos, pública ou privada com firma reconhecida, em 2 (duas) vias, conforme rege 
o art. 29 do Regulamento Eleitoral. 
 Art. 3º - A certidão de inscrição e regularidade financeira perante o 
CRF/MS deverá ser solicitada ao CRF/MS mediante preenchimento do requerimento 
padronizado, que encontra-se disponível no seguinte link de acesso 
http://www.crfms.org.br/eleicoes/eleicoes-2015.  
 Art. 4º - O candidato que não estiver munido com a documentação 
completa impressa não terá o registro da candidatura realizado; 
 Parágrafo primeiro – O prazo para emissão das certidões requeridas é 
de até 01 (um) dia útil a contar da data de protocolo. 

Parágrafo segundo - O CRF/MS não emitirá as certidões supracitadas 
no ato do registro da candidatura. 
 Parágrafo terceiro – Em respeito à celeridade nas inscrições, o 
CRF/MS não realizará a abertura de e-mail do candidato para impressão de documentos e não 
realizará a impressão de documentos armazenados em pen drive ou dispositivo móvel. 
 Art. 5º - O registro da candidatura será realizado por ordem de chegada, 
sendo organizado por senha. 
 Parágrafo primeiro – A partir do momento que o candidato retirar a 
senha, o mesmo deverá permanecer no recinto e aguardar ser chamado; caso retire-se será 
atendido após a última senha presente; 
 Parágrafo segundo – Em caso de registro de candidatura por meio de 
procuração, será distribuída senha por procuração devidamente apresentada, deste modo, o 
número da candidatura estará condicionado ao número da senha; 
 Art. 6º - Esta portaria entra em vigor nesta data. 

 
Campo Grande/MS, 28 de julho de 2015.  

 
(original assinado) 

MARIA TEREZA FERREIRA DUENHAS MONREAL 
Presidente CER/CRF/MS 

Deliberação CRF/MS nº 5.364/15 (DOE 01/06/15) 
Acórdão CFF nº 23.271 (DOU 18/06/15) 

 
  


