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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Porto Velho-RO, 31 de Outubro de 2017 

A CER (Comissão Eleitoral Regional) do CRF/RO presta a seguinte NOTA DE 
ESCLARECIMENTO aos profissionais Farmacêuticos pertencentes à este CRF/RO 
sobre as Eleições de 2017 para os cargos de Conselheiros Regionais (quadriênios) e 
Diretoria do CRF/RO 2018/2019. 

A Comissão Eleitoral tem a competência legal, atribuída pelo CFF de cumprir o 
Regulamento Eleitoral, Resolução 604 do CFF, bem como o de fiscalizar os trâmites 
do procedimento eleitoral se estão sendo observados ou não e se o preenchimento de 
requisitos dos concorrentes ao pleito foram preenchidos, conforme a Resolução e 
demais dispositivos correlatos.  

A Resolução do CFF concede competência à Comissão Eleitoral estritamente 
delimitada portanto somente praticamos os atos previstos nesta. 

Ressaltamos que o simples fato do candidato/concorrente entregar os documentos no 
CRF/RO não se confunde com o “cumprimento” do pré-requisito eleitoral, vez que, ao 
entregar o documento a assessoria jurídica deverá tão somente receber o documento e 
encaminhar diretamente à CER para que está possa analisá-lo em confronto com a 
resolução 604 do CFF e proferir decisão sobre a candidatura do mesmo. 

Diante disso, esclarecemos que nestas Eleições de 2017 o Regulamento Eleitoral (de 
2014) e Instruções Eleitorais do CFF foram disponibilizadas para todo o público no 
site do CRF/RO confira: http://www.crf-ro.org.br/eleicoes-2017/eleicoes-2017-editais/ 
a fim de que a houvesse maior publicidade das informações atendendo-se o princípio 
da transparência e da Lei de Acesso à Informação. 

Da mesma maneira todas as decisões desta Comissão foram devidamente Publicadas 
no site do CRF/RO e enviadas por E-mail para todos os candidatos concorrentes para 
dar-lhes publicidade, direito de defesa e igualdade de tratamento para todos. 

Importante frisar que as Decisões de Deferimento e Indeferimento de Inscrições de 
Candidatura estão devidamente FUNDAMENTADAS e de acordo com o 
Regulamento Eleitoral e Instruções Eleitorais do CFF, tanto que, tal decisão fora 
HOMOLOGADA em Acórdão proferido em Julgamento pelo Plenário do Conselho 
Federal de Farmácia. 

Isso porque a Comissão Eleitoral tem a função de apenas verificar se os prazos e 
documentos foram apresentados de acordo com o Regulamento Eleitoral do CFF, 
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logo, não poderia tomar Decisões de cunho Parcial para beneficiar qualquer 
concorrente. 

É importante esclarecer que esta Comissão Eleitoral concedeu plena liberdade aos 
concorrentes para que tivessem acesso àos mesmos podendo fazer qualquer tipo de 
Solicitação ou contato seja por telefone (do Presidente) ou por email 
(comissaoeleitoral@crf-ro.org.br) e em momento algum recusou-se a receber 
documentos.  

Lembramos a todos os candidatos que apesar de estarmos em período eleitoral a lei 
penal, civil e administrativa continua a vigorar, assim, cada um continua a responder 
pelos seus próprios atos e danos que causarem a terceiros. Inclusive aos membros 
desta Comissão Eleitoral. 

Mesmo assim, a Comissão continuará atuando para que em todas as fases do processo 
eleitoral as Chapas e Candidatos continuem a respeitar a Lei e o Regulamento 
Eleitoral do CFF primando pelo respeito e a Ordem entre estes, em especial no 
CRF/RO nos dias das votações tratando a todos com imparcialidade, que é nosso 
dever.  

Por fim, deixamos nossos votos de elevada estima e consideração aos nossos colegas 
profissionais farmacêuticos e orientamos para que todos acessem o site do CRF/RO e 
se informem sobre a importância do Voto, sobre a Justificativa do Voto e atentem-se 
para os dias de votações, e caso haja qualquer alteração haverá a veiculação 
desta informação somente no Site do CRF/RO. Sem mais para o momento. 

 

Cordialmente,  

Comissão Regional Eleitoral 

 


