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Portaria 001/2019/CER- CRF/RO 

 

Esclarecimentos sobre as certidões exigidas no art. 11, 

alíneas f e g da Resolução/CFF nº. 660/18 e outras 

providências. 

 

A Comissão Eleitoral Regional – CER do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Rondônia, no uso de suas atribuições regulamentares, tendo em vista as eleições para renovação de 

parte dos Conselheiros Regionais, Federais e Diretoria do CRF/RO, que serão realizadas nos dias 

09 a 11 de outubro de 2019, bem como esclarecer  acerca das Certidões necessárias à comprovação 

de requisitos de elegibilidade (art. 11, f e g, da Resolução/CFF nº. 660/18) determina o que segue:  

 

Considerando que é de responsabilidade do Candidato (art. 12) a obtenção das certidões 

constantes no art. 11, f e g, da Resolução/CFF nº. 660/18, sendo que a presente Portaria visa 

esclarecer aos candidatos somente a forma de obtenção das Certidões, sem eximir a obrigação de 

apresentação dessas.  

 

Considerando que exigência de apresentação das Certidões do art. 11, f e g, da Resolução/CFF nº. 

660/18 decorrem de previsão legal instituída pela Lei Complementar n. 135/10 (Lei da Ficha 

Limpa), que introduziu alterações na Lei Complementar 64/90. 

 

Considerando o teor da Portaria n.34, de 29 de maio de 2019 do CFF (DOU 30/05/2019 – P. 

122/123 – Seção 1) que aprovou o Calendário Eleitoral relativo ao pleito de 2019:  

 

RESOLVE 

 

Artigo 1º - Os candidatos, no período de inscrição, devem apresentar as certidões previstas no art.  

11, especialmente às previstas nas alíneas  f e g  do respectivo artigo, as quais deverão ser retiradas 

nos seguintes endereços eletrônicos:  

 

I – CERTIDÕES DA JUSTIÇA ESTADUAL:  

- 1º Grau: http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml 

http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml
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- 2º Grau: http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnsg.xhtml 

 

Observação: Na aba “tipo de Certidão” é necessário escolher qual certidão está sendo requisitada.  

Observação²: As Certidões de 2º grau constam ao lado das Certidões de 1º grau.  

Observação³: No Tipo de Certidão selecionar DISTRIBUIÇÃO - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS - 

RESOLUÇÃO 156-CNJ (1º GRAU) e DISTRIBUIÇÃO - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS - 

RESOLUÇÃO 156-CNJ (2º GRAU) 

 

 

 

 

II – CERTIDÕES DA JUSTIÇA MILITAR:  

   1º grau: http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml 

   2º grau: http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnsg.xhtml 

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

 

OBSERVAÇÃO: As Certidões referentes a crimes militares estão também localizadas na aba da 

Justiça Estadual acima indicada.  

 

III – CERTIDÕES DA JUSTIÇA FEDERAL: https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ 

http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnsg.xhtml
http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml
http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnsg.xhtml
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa
https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
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IV - JUSTIÇA ELEITORAL 

 

Quitação Eleitoral: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

 

Crimes Eleitorais: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

 

Parágrafo único – Os endereços eletrônicos indicados acima foram acessados na data da publicação 

desta Portaria, sendo que eventuais alterações nos referidos endereços eletrônicos e/ou a 

necessidade de obtenção da certidão presencialmente nos endereços físicos dos respectivos órgãos 

são de responsabilidade do candidato, servindo a referida indicação de mero auxílio aos candidatos. 

 

Artigo 2º - Os candidatos devem observar os prazos definidos por cada esfera do Poder Judiciário 

para emissão das respectivas certidões. 

 

Artigo 3º - Na hipótese de que a emissão das referidas certidões ocorra apenas após o período de 

inscrições (1º a 05 de julho de 2019), a inscrição poderá ser excepcionalmente deferida, sob a 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
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forma precária, desde que acompanhada do respectivo pedido/protocolo dentro do referido prazo e 

realizado perante o órgão competente, ficando condicionada à oportuna apresentação das certidões 

negativas em período não superior a 30 (trinta) dias após o encerramento das inscrições, nos termos 

do art. 29, § 2º, da Resolução/CFF 660/18. 

 

Artigo 4º - Os candidatos, para inscrição, devem observar os demais requisitos previstos na 

Resolução/CFF n. 660/18, em especial os artigos 11 e 29. 

 

Artigo 5º - A CER não se responsabiliza pela eventual alteração da nomenclatura dada pelos 

respectivos Tribunais às respectivas certidões, uma vez que o objetivo das referidas certidões é 

cumprir os termos existentes no texto do art. 11, alíneas f e g, da Resolução/CFF n. 660/18. 

 

Artigo 6º - Caso alguma das certidões listadas não seja negativa, deve o candidato apresentar 

também certidão detalhada ou narratória sobre o eventual processo, conforme Lei Complementar 

64/90. 

 

 


