
Dúvidas quanto à documentação de Inspetores 

1 – Certidões negativas Cível e Criminal da Justiça Estadual (expedidas na comarca do domicílio 

eleitoral do profissional eleito), conforme Art. 34; 

Estas certidões, salvo exceções, não se retiram em site, são expedidas na comarca do domicílio 

eleitoral do profissional, ou seja, tem que requerer junto ao cartório distribuidor de sua 

cidade. Exemplo: se reside em Curitiba, deverá solicitar junto ao cartório distribuidor de 

Curitiba (em Curitiba existem 3 endereços, poderá ligar para 3027-5253 e informar-se sobre os 

endereços). Outro exemplo: se reside em Jacarezinho deverá requerer as certidões junto ao 

cartório distribuidor de Jacarezinho. Geralmente, as certidões possuem custo e não são 

reembolsáveis pelo Crea-PR. 

2 – Certidões negativas Cível e Criminal da Justiça Federal (obtidas no site da Justiça Federal da 

4ª Região), conforme Art. 34 do Regulamento Eleitoral. 

Acessar o site https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php, preencher os 

dados conforme abaixo e emitir a certidão negativa (salvar em pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (obtida no site 

do Conselho Nacional de Justiça). 

Acessar o site https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, preencher 

os dados conforme abaixo e emitir a certidão negativa (salvar em pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Inserir CPF 

1- Selecionar “Estadual” 

2- Selecionar “Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” 

5 - Digitar o nome 

6- Preencher CAPTCHA 

7- Pesquisar e gerar a certidão negativa 

3- Selecionar “Física” 

1- Inserir CPF 

2- Digitar o nome 

3- Selecionar Cível e Criminal 

5- Emitir certidão negativa e salvar em pdf 

4- Preencher CAPTCHA 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


4 - Formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste 

anual do Imposto de Renda Pessoa Física; 

* Este documento será encaminhado ao profissional pelo Sistema SEI para proceder à  

assinatura eletrônica. Para isto, o profissional deverá fazer seu cadastro de usuário externo. 

Acessar o site https://sei.crea-pr.org.br/. À direita da tela, selecione cadastro de usuários 

externos” e clique para continuar. 

 

 

Em seguida, preencha os dados cadastrais e dados de autenticação e clique em enviar. É 

através do e-mail aqui cadastrado que o inspetor receberá a informação para assinar o 

formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações do IRPF. 

 

http://www.crea-pr.org.br/sei-usuario-externo-cadastro
https://sei.crea-pr.org.br/

