
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REGISTRO DE CANDIDATURAS: 

Ficha de inscrição Ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF, devendo o candidato 

ou seu procurador com poderes específicos, assiná-la na presença do 

empregado do CRFCE.  

Em caso de inscrição por procurado, o candidato deverá apresentar 

procuração pública ou privada, com poderes específicos, com firma 

reconhecida, em duas vias, sendo uma original. 

Cópia da Carteira ou da 

Cédula de Identidade 

Profissional 

 

Foto e proposta A foto deverá ser entregue em arquivo JPEG, de no máximo 500KB, com 

as proporções, preferencialmente, de 220 pixels por 340 pixels. 

A proposta deverá ser resumida do candidato ou da chapa completa com, 

no máximo, 800 caracteres, incluídos nestes os eventuais espaços no texto, 

ambos em formato impresso e digital (CD, DVD ou pen-drive). 

Ser brasileiro Cópia do CPF e RG 

Estar inscrito no CRF Certidão a ser emitida e providenciada pelo CRFCE no ato da inscrição 

Não estar proibido ou 

suspenso de exercer a 

profissão 

 

Certidão a ser emitida e providenciada pelo CRFCE no ato da inscrição 

Estar quite com a tesouraria Certidão a ser emitida e providenciada pelo CRFCE no ato da inscrição 

Ter no mínimo 3 anos de 

profissão 

Certidão a ser emitida e providenciada pelo CRFCE no ato da inscrição 

Certidão emitida pela Justiça 

Estadual (Cível e Criminal da 

1ª. e 2ª instância) 

 A certidão criminal da comarca de Fortaleza pode ser emitida no seguinte 

endereço: www.tjce.jus.br > Cidadão > Certidão Negativa >Certidão on-

line. (Link direto: https://www.tjce.jus.br/institucional/certidao-on-line/) – 

Neste link pode ser tirada certidão criminal tanto da primeira como 

segunda instância. 

Em comarcas distintas da capital a certidão de primeira instância deve ser 

pedida na própria comarca presencialmente. 

Apenas serão emitidas, via internet, as certidões cujo resultado for 

"NADA CONSTA" em consulta no 2º Grau. Se os registros consultados 

apontarem possível existência de processos em desfavor do interessado ou 

mesmo a ocorrência de homonímia (nomes iguais), a certidão não será 

disponibilizada e o interessado deverá dirigir-se ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, sito na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N, no 

bairro Cambeba, CEP: 60822-325. O horário de atendimento ao público é 

de 8:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. 

No link https://cnc.tjce.jus.br/cnc-web/nova/solicitacao.jsf podem ser 

solicitadas certidões de primeira e segunda instância cível e criminal. No 

caso de primeira instância apenas é emitida certidão da Comarca de 

Fortaleza. Nas demais comarcas deve o interessado solicitar 

presencialmente no fórum da comarca. 

 

Certidões emitidas pela Justiça 

Federal (devem 

obrigatoriamente ser 

apresentadas as duas certidões 

em cada instância) 

1ª. instância: As certidões são emitidas no site da Justiça Federal|: 

www.jfce.jus.br. (Link direto:  

http://www.jfce.jus.br/jfce/certidaointer/emissaoCertidao.aspx) 

O interessado deve assinalar as opções “criminal” e “fins eleitorais”. 

Se o resultado da consulta apresentar alguma ocorrência, inclusive 

possibilidade de homonímia (nomes iguais), a certidão não será 

disponibilizada e o interessado deverá se dirigir ao Setor de Certidões, no 

térreo do edifício-sede da Justiça Federal no Ceará,  

Praça Murilo Borges,S/N, Centro. O horário de atendimento ao público é 

das 9h às 17h.  

 

https://www.tjce.jus.br/institucional/certidao-on-line/
https://cnc.tjce.jus.br/cnc-web/nova/solicitacao.jsf
http://www.jfce.jus.br/
http://www.jfce.jus.br/jfce/certidaointer/emissaoCertidao.aspx


2ª Instância: Link direto: https://www4.trf5.jus.br/certidoes/ 
Assinalar as opções “Distribuição” e “eleitoral” no menu “Emitir 
Certidões”. 
 

Certidão emitida pela Justiça 

Militar 

Pode ser emitida no seguinte endereço: www.stm.jus.br. Link direto: 

https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa 

Certidão emitida pela Justiça 

Eleitoral 

A certidão de crimes eleitorais pode ser emitida no endereço 

www.tse.jus.br. Link direto: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 
A certidão de quitação eleitoral pode ser emitida no endereço 

www.tse.jus.br. Link direto: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
Ou ainda nos endereços:  http://www.tre-
ce.jus.br/eleitor/certidoes/crimes-eleitorais e http://www.tre-
ce.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral 

Certidão emitida pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

Pode ser emitida no endereço: www.cnj.jus.br 

Link direto: 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

Declaração de inexistência de 

qualquer causa de 

inelegibilidade. 

Apresentar declaração própria, sob as penas da legislação vigente, 

atestando que não tem qualquer causa de inelegibilidade, nos termos  da 

Resolução nº 660/2018 do CFF. 

 

https://www4.trf5.jus.br/certidoes/
http://www.stm.jus.br/
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tre-ce.jus.br/eleitor/certidoes/crimes-eleitorais
http://www.tre-ce.jus.br/eleitor/certidoes/crimes-eleitorais
http://www.tre-ce.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral
http://www.tre-ce.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral
http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

