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Sua participação faz a diferença. 

Para o registro de chapas de inspetores do Crea-MG nas Eleições do Sistema 
Confea/Crea e Mútua, é necessário que os candidatos sejam profissionais de 
engenharia, agronomia e geociências que atendam aos critérios de 
elegibilidade e não incorram em nenhum dos critérios que os tornem 
inelegíveis, conforme o Edital de Convocação Eleitoral 2020 
http://  bit.ly/edital2020confeacrea  

O registro das chapas pode ser feito até o dia 6 de março de 2020 e o 
candidato deve comparecer a uma das unidades do Crea-MG e apresentar os 
documentos necessários para a candidatura. Não serão aceitos requerimentos 
de registro de candidatura por e-mail ou fac-símile. 

Para auxiliar os candidatos, o Crea-MG preparou este guia com as certidões 
que precisam ser apresentadas quando do registro de chapa. A iniciativa está 
em conformidade com os objetivos da CER-MG 2020 de conduzir as eleições 
com lisura e transparência, garantindo a legitimidade dos processos eleitorais e 
o livre exercício do direito de voto da comunidade profissional para a escolha 
dos seus representantes, a fim de fortalecer a democracia. E, também, em 
conformidade com sua meta de promover uma atuação institucional ética e 
imparcial, voltada ao interesse público, com base nos princípios que norteiam a 
Administração Pública, em especial o da eficiência, e para a busca contínua da 
melhoria da segurança dos procedimentos eleitorais. 

Cabe ressaltar que as informações contidas neste guia não dispensam a leitura 
das resoluções e deliberações acerca do processo eleitoral, disponíveis no site 
do Crea-MG, na área Eleições 2020, nem eximem os envolvidos do 
cumprimento das leis, sob a alegação de que não a conhecem. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Eleitoral Regional 
(CER-MG) pelo email cer@crea-mg.org.br ou pelo telefone (31) 3299.8735, 
de segunda à sexta, das 9h às 17h. 

http://bit.ly/edital2020confeacrea


Todos os documentos devem ser entregues até a data-limite, que é 
06 de março de 2020.

Atenção! Não deixe para o último dia. Algumas certidões podem 
demorar até 10 dias úteis para serem emitidas.



CERTIDÃO REGISTRO E QUITAÇÃO CREA-MG

Para solicitar a Certidão de Registro e Quitação do Crea-MG, você deve acessar o 

AtendeWeb, interface de serviços online do Crea-MG. Por ser uma área restrita, caso 

seja a primeira vez que esteja utilizando o ambiente, é necessário cadastrar uma 

senha.

Link: www.crea-mg.org.br

http://www.crea-mg.org.br/




CERTIDÃO DE INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS

Para solicitar a emissão da certidão, procure uma das unidades de 
atendimento do Crea-MG. 

Confira os locais nos links abaixo:

http://www.crea-mg.org.br/index.php/institucional/crea-minas/
unidades-de-atendimento-do-crea-minas

http://www.crea-mg.org.br/index.php/institucional/crea-minas/unidades-de-atendimento-do-crea-minas
http://www.crea-mg.org.br/index.php/institucional/crea-minas/unidades-de-atendimento-do-crea-minas


CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL:

A certidão de quitação eleitoral é fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser 

retirada online, a partir da indicação do nome do eleitor, número do título e nome dos pais.

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

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


CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
PARA FINS ELEITORAIS 

A certidão negativa de contas julgadas irregulares para fins eleitorais  é fornecida pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) e pode ser retirada online. Para isso, acesse a área de Serviços e, 

depois, Carta de Serviços. Acompanhe o passo a passo nas imagens abaixo.

Link:  https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/detalhe.htm?cod=52

https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/detalhe.htm?cod=52


CERTIDÃO DA JUSTIÇA COMUM QUE ATESTA SITUAÇÃO DE 
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA:

No site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estão disponíveis diversas 

certidões e as solicitações devem ser feitas a partir da seleção da instância (1a. ou 2a.), 

natureza (cível ou criminal) e o tipo. Confira o passo a passo nas imagens, conforme 

cada tipo de certidão necessária:

Link: 

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

solicitacaoPublica=true

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


CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL DA JUSTIÇA COMUM - 1ª 
INSTÂNCIA:

No site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estão disponíveis diversas 

certidões e as solicitações devem ser feitas a partir da seleção da instância (1a. ou 2a.), 

natureza (cível ou criminal) e o tipo. Confira o passo a passo nas imagens, conforme 

cada tipo de certidão necessária:

Link: 

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

solicitacaoPublica=true

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


CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL DA JUSTIÇA COMUM - 1ª 
INSTÂNCIA:

No site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estão disponíveis diversas 

certidões e as solicitações devem ser feitas a partir da seleção da instância (1a. ou 2a.), 

natureza (cível ou criminal) e o tipo. Confira o passo a passo nas imagens, conforme 

cada tipo de certidão necessária:

Link: 

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

solicitacaoPublica=true

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


CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL DA JUSTIÇA COMUM - 2ª 
INSTÂNCIA

No site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estão disponíveis diversas 

certidões e as solicitações devem ser feitas a partir da seleção da instância (1a. ou 2a.), 

natureza (cível ou criminal) e o tipo. Confira o passo a passo nas imagens, conforme 

cada tipo de certidão necessária:

Link: 

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

solicitacaoPublica=true

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


CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL DA JUSTIÇA COMUM - 2ª 
INSTÂNCIA:

No site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estão disponíveis diversas 

certidões e as solicitações devem ser feitas a partir da seleção da instância (1a. ou 2a.), 

natureza (cível ou criminal) e o tipo. Confira o passo a passo nas imagens, conforme 

cada tipo de certidão necessária:

Link: 

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

solicitacaoPublica=true

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


CERTIDÃO CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL:

No site da Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 1a. Região estão disponíveis 

diversas certidões e as solicitações podem ser feitas com o uso do CPF do requisitante, 

a identificação do órgão e o tipo de certidão. Confira o passo a passo nas imagens, 

conforme cada tipo de certidão necessária:

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

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


CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL:

No site da Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 1a. Região estão disponíveis 

diversas certidões e as solicitações podem ser feitas com o uso do CPF do requisitante, 

a identificação do órgão e o tipo de certidão. Confira o passo a passo nas imagens, 

conforme cada tipo de certidão necessária:

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

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


CERTIDÃO ELEITORAL DA JUSTIÇA FEDERAL:

No site da Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 1a. Região estão disponíveis 

diversas certidões e as solicitações podem ser feitas com o uso do CPF do requisitante, 

a identificação do órgão e o tipo de certidão. Confira o passo a passo nas imagens, 

conforme cada tipo de certidão necessária:

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

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


CERTIDÃO JUSTIÇA FEDERAL SEGUNDO GRAU, DA 
CIRCUNSCRIÇÃO DO DOMICÍLIO DO CANDIDATO

No site da Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 1a. Região estão disponíveis 

diversas certidões e as solicitações podem ser feitas com o uso do CPF do requisitante, 

a identificação do órgão e o tipo de certidão. Confira o passo a passo nas imagens, 

conforme cada tipo de certidão necessária:

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

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


DECLARAÇÃO QUE ATENDE TODAS AS CONDIÇÕES DE 
ELEGIBILIDADE:

No site do Crea-MG, na área Eleições 2020, o candidato tem acesso ao modelo de 

declaração de que atende todas as condições de elegibilidade. 

Para rever as condições, acesse o Regulamento Eleitoral para o Processo Eleitoral 

Consultivo de Inspetores do Crea-MG:

http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/CER/CER_2020/

Regulamento_Eleitoral_2020.pdf

Para acessar o modelo de declaração, vá em Eleições 2020 e, depois, em Documentos 

Eleições 2020, no menu lateral direito.

Link: http://www.crea-mg.org.br/index.php/documentos-eleicoes-2020

http://www.crea-mg.org.br/index.php/documentos-eleicoes-2020
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/CER/CER_2020/Regulamento_Eleitoral_2020.pdf
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/CER/CER_2020/Regulamento_Eleitoral_2020.pdf


DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE NECESSIDADE DE 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO:

No site do Crea-MG, na área Eleições 2020, o candidato tem acesso ao modelo de 

declaração de inocorrência de necessidade de desincompatibilização. 

Para acessar o modelo de declaração, vá em Eleições 2020 e, depois, em Documentos 

Eleições 2020, no menu lateral direito.

Link: http://www.crea-mg.org.br/index.php/documentos-eleicoes-2020

http://www.crea-mg.org.br/index.php/documentos-eleicoes-2020


FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO:

No site do Crea-MG, na área Eleições 2020, o candidato tem acesso ao formulário de 

solicitação de desincompatibilização. 

Para acessar o formulário, vá em Eleições 2020 e, depois, em Documentos Eleições 

2020, no menu lateral direito.

Link: http://www.crea-mg.org.br/index.php/documentos-eleicoes-2020

 

http://www.crea-mg.org.br/index.php/documentos-eleicoes-2020

