DECLARAÇÃO PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO JUNTO CREA-MG
(Nos termos do art. 23 da Resolução 1071/2015, do Confea)

Eu,___________________________________________________________________(nome
completo),_________________(nacionalidade),___________________________(título profissional),
portador(a) do registro profissional nº _____________, expedido pelo CREA-______, inscrito(a) no
CPF sob o nº ________________________, para fins de representação junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG, DECLARO nos termos do disposto no art. 23
da Resolução 1071/2015, do Confea, que:
I – não fui declarado incapaz, insolvente ou responsável por falência de pessoa jurídica;
II – não fui condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado, por prática de crimes
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado
financeiro, por tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de cinco anos após o
trânsito em julgado;
III – . . .
IV – não possuo contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, inclusive em conselhos de
fiscalização profissional ou na Mútua, rejeitadas por irregularidade insanável ou ato de improbidade
administrativa, com decisão irrecorrível ao órgão competente, nos últimos cinco anos contados a
partir da decisão transitada em julgado;
V – não fui declarado declarado administrador ímprobo pelo Confea, pelo Crea, pelo Tribunal de
Contas da União - TCU, por Tribunal de Contas do Estado – TCE, pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal – TC-DF ou por Tribunal de Contas do Município – TCM, em qualquer cargo ou função nos
últimos cinco anos, contados a partir da decisão transitada em julgado;
VI – não fui destituído ou não houve perda do mandato de presidente do Confea, de Crea, de
conselheiro federal ou regional ou de diretor-executivo da Mútua, inclusive por excessivo número de
faltas às sessões ou às reuniões, nos termos do art. 50 da Lei nº 5.194, de 1966, nos últimos cinco
anos;
VII – não renunciei a mandato no Confea, no Crea ou na Mútua sem justificativa aceita pelo Plenário
do Confea ou do Crea, ou pela Diretoria da Mútua, respectivamente, nos últimos cinco anos;
VIII – não estou no exercício de mandato ou exercendo cargo, emprego ou função no Confea, no Crea
ou na Mútua;
IX – observei o interstício mínimo de 3 (três) anos após o exercício de dois mandatos consecutivos
como Conselheiro Regional Titular ou Suplente, ainda que representando instituições de ensino
superior ou entidades de classe de profissionais de nível superior distintas.
DECLARO, ainda, que as informações ora prestadas são verdadeiras, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e penal, comprometendo-me a mantê-las atualizadas junto ao
Crea-MG.
DECLARO, por fim, estar ciente de que a falsidade das declarações prestadas pode implicar a
sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: “Art. 299 – Omitir,
em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5
(cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento
é particular.”
____________________, ______de__________________ de _________.
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