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CHEK-LIST PARA REGISTRO DE CANDIDATURA 
 

(Conforme exigências do regulamento Eleitoral – art. 11, 12 e 29) 
 
O requerimento de inscrição deverá ser protocolado pessoalmente pelo candidato ou procurador, no 
período de 01 a 07 de agosto de 2017, dias úteis, das 8h às 18h, somente na sede do CRF/MS: 
 

1. Ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF devendo o candidato ou seu procurador 
com poderes específicos assiná-la na presença do empregado do CRF/MS designado pelo 
Presidente do CER/CRF/MS; 
(o formulário será disponibilizado para preenchimento e assinatura in loco no ato do 
comparecimento para registro da candidatura) 

 
2. Cópia da carteira ou da cédula de identidade profissional;  

 
3. Foto digitalizada atual, frontal, colorida, no formato JPG, tamanho máximo de 110KB com 

medida em pixels sugerida de 220 de largura e 340 de altura, constando nome completo e 
cargo pretendido. A foto deverá ser apresentada em CD ou pendrive; 
 

4. A certidão de inscrição e regularidade financeira perante o CRF/MS, a qual deve ser solicitada 
ao CRF/MS mediante preenchimento do requerimento padronizado, que encontra-se 
disponível no seguinte link de acesso http://www.crfms.org.br/eleicoes/eleicoes-2017. O prazo 
para emissão da certidão requerida é de até 01 (um) dia útil a contar da data de protocolo. 

 
5. Certidão da justiça estadual, federal, militar e eleitoral, essa última fornecida pelas zonas 

eleitorais, pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde não 
conste sentença condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 
ainda que não transitada em julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 64/90 e 
na Lei Complementar nº 135/10;  
 
Estas são encontradas nos links a seguir (ao todo, são 11 certidões a serem apresentadas no 
ato da inscrição): 
  
CERTIDÃO NEGATIVA JUSTIÇA ESTADUAL 
http://www.tjms.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000  
>> WEB – Ação Cível em Trâmite (Primeiro e Segundo Graus) 
>>WEB – Ação Criminal em Trâmite (Primeiro e Segundo Graus) 
>>WEB – Ação de Crime Militar em Trâmite  
A certidão negativa de Ação Cível e a certidão negativa de Ação Criminal (2º grau) é emitida 
de forma unificada pelo respectivo órgão. 
CERTIDÃO NEGATIVA JUSTIÇA FEDERAL   
http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp 
>>Certidão de Distribuição (Primeiro Grau) 
>> Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais (Primeiro Grau) 
http://web.trf3.jus.br/certidao/CertidaoJudicial/Solicitar   
>> Certidão de Distribuição (Segundo Grau) 
>> Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais (Segundo Grau) 
CERTIDÃO NEGATIVA JUSTIÇA MILITAR 
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa    
CERTIDÃO NEGATIVA ELEITORAL  
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http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes  
>> Crimes Eleitorais  
>> Quitação Eleitoral  
 
As Certidões da Justiça Estadual e Federal onde não conste condenação por improbidade 
administrativa, descritas na alínea “g” do Anexo I da Resolução CFF nº 604/2014, conforme 
consulta junto aos Tribunais competentes, serão supridas pelas respectivas Certidões de 
Distribuição já contempladas no item 5.  

 
 

6. Declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando que não tem qualquer outra 
causa de inelegibilidade, nos termos do Regulamento Eleitoral (Resolução CFF 604/2014); 
 

7. Declaração firmada, atestando estar ciente do cronograma eleitoral descrito na Portaria CFF nº 
33/17 (DOU 04/07/2017); 

 
8. Documento assinado pelo candidato, em que o mesmo declare recebimento do protocolo de 

inscrição; 
(o formulário será disponibilizado para preenchimento e assinatura in loco no ato do 
comparecimento para registro da candidatura) 

 
9. Texto de livre redação, contendo histórico e proposta resumida do candidato ou chapa de, no 

máximo, até 800 (oitocentos) caracteres, em conformidade com o que dispõe o art. 39, alínea 
“d”, da Resolução 604/14, para visualização dos eleitores. 
(deverá ser remetido até no máximo dia 30/08/2017, mediante homologação da candidatura 
requerida, por meio eletrônico ao endereço eleicoes@crfms.org.br) 

 
O CRF devolverá devidamente protocolado, uma das vias do requerimento de inscrição. 

 
*** O registro de candidatura por procuração com poderes específicos, pública ou privada com firma 
reconhecida expedida pelo Outorgante, deverá conter no mínimo os seguintes poderes para 
representação junto ao CRF/MS: 
Preenchimento da ficha de inscrição com seus respectivos dados cadastrais, firmar assinatura nos 
documentos que forem necessários, pedido de certidões negativas, redigir texto descritivo do histórico 
e proposta resumida, enfim, tudo mais que necessário para atender os requisitos do Edital de 
Convocação nº 001/2017 – DOE 19/07/2017, para fins de registro de candidatura ao cargo de 
Conselheiro Regional – mandato 2018/2021, cargo  de Conselheiro Regional – mandato 2019/2022, 
cargos de Conselheiro Federal (Efetivo e/ou Suplente) mandato 2018/2021 ou aos cargos de diretoria – 
mandato 2018/2019 junto ao CRF/MS.    
 

Campo Grande/MS, 31 de julho de 2017.  
 
 

RONALDO DE JESUS COSTA 
Presidente CER/CRF/MS 

Deliberação CRF/MS nº 5803/17 (DOE 31/05/2017) 
Acórdão CFF nº 31.043 (DOU 26/06/2017)  

 
 
 


