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DECISÃO:

Cuida-se de Notícia de Fato instaurada nesta Procuradoria da

República, por meio dc duas representaçôes. que visa a apurar supostas

irregularidades tias eleições dos conselheiros do Conselho Federal de Adnunistraçàu.

bem como dos Conselhos Regionais de Administração, principalmente aquele t

situado em Minas Gerais, baseadas no uso privilegiado de informações e de posições

de alguns concorrentes ao pleito.

O caso, entretanto, é de arqUivamento, por não existirem as

irregularidades apontadas.

Oficiados para melhor instrução do feito, o Conselho Federal

de Administração (CFA) e o Conselho Regional de Administração em Minas Gerais

(CRA MG). em resposta. rebateram ponto a ponto o alegado nas representações.

No que tauge à afirmação de que as chapas concorrentes são

compostas em sua maioria pelos atuais conselheiros, demonstrou-se que. na verdade. -

há somente trës conselheiros inscritos ao pleito de 2018 do CRÁ-MG e dois inscritos

ao pleito do CFA. 1
Quanto ao acesso ao banco de dados contendo informações e

contatos dos Administradores, esclareceu-se que é vedado ao CRA disponibilizar o

acesso, a terceiros ou aos Conselheiros, ao cadastro de pessoas fisicas e jurídicas que

possuem registro na autarquia. De acordo com a Resolução Normativa CFA n° 425.

de 28 06-2012. art. 5°. § 2°: “O CR4 não poderá dar acesso. vender ou cedei: a que

ríruIo/ài: os dados do Cadastro Nacional de Pessoas Fíçicas e Jurídicas regisn’ada.s

no Sistema CR1 CK4s para terceiros”.

Ressalta-se que a utilização dos meios de comunicação eslão

regulados no Capitulo VI “Da Divulgação” do Regulamento das Eleições do Sistema

CFA-CRAs. aprovado pela Resolução Normativa 523 de 23 de setembro de 201”. r

Em relação à divulgação dc ações do CL4MG. arguiu-se

que tal conduta é corriqueira e que a inauguração do prédio da nova sede do

Conselho Regional de Minas Gerais se deu no dia 9 de setembro em razão de ser a

data em que se comemora o “Dia Nacional do Administrador”, conforme

estabelecido na Lei n° 12.967/2014. nada tendo a ver com as eleições de oumbro de

2918.
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Por fim, restou comprovado que nenhum candidato ao pleito
em questão participou de palestra. congresso. encontro, feira, seminário, curso e
demais eventos patrocinados pelo Sistema CRA CRAs desde a publicação do Edital
de Convocação das Eleições em 2018. De qualquer forma, mesmo que assim fosse, a
Resolução Normativa 523 já citada não determina o afastamento do Conselheiro
concorrente de suas atividades, devendo este continuar cumprindo as
responsabilidades inerentes ao cargo que ocupa.

Registre-se também que várias acusações feitas pelos
representantes carecem de comprovação, como, por exemplo, a afirmação de que os
Conselheiros do CFA e dos CRAs estão se utilizando dos meios de comunicação da
autarquia para promoverem suas campanhas eleitorais.

Assim, não havendo nenhuma irregularidade a ser
investigada, esta procuradora deixa de instaurar o inquérito civil, devendo os
Representantes serem comunicados sobre os termos desta decisào.

Caso não haja interposiçào de recurso, no prazo de 10 (dez)
dias, arquive-se em pasta própria, com registro no sistema respectivo (art. 5°-A, § 1°
e 4° da Resolução n° 87/2006 do CSMPF).

Belo Florizonte, 22 de outubro de 2018.
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MÍRIAN DO ROZÁRJO MOREIRA LIMA
Procuradora da República
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