PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVA
Certifico para os devidos "J fins, de direito, que pesquisando no sistema de
informática do TJE/PA não foi encontrado nenhum registro de distribuição de feito criminal, em
nome de JOSEN1LDO DOS SANTOS SILVA, fi!ho(a),de EMIDIO ALVES DA SILVA e de
LINDAURA DOS SANTOS SILVA, RG 1851722,' Órgão SSP/PA, CPF 318.051.592-91, estado
civil CASADO(A) , residente, em , RUÃO 11N° 14 BAIRRO, CHÁCARA DO SOL,
PARAUAPEBAS/PA CEP. , 68.5,1,5;oDO'p naIbraliGÍade P^RAE^SE, nacionalidade BRASILEIRA,
a t é a presente data.
•"
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1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do n° do-CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão,
devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na
prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na, pagina do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de.consultas.
4. Este documento é válido somenfô por 90(noventa). dias. . /
5. A autenticidade poderá ser efetivacia, no., máximo, .até 9Q(noventa) dias após sua expedição.
6. Esta certidão tem mesma validadè'"da "emitida pel.a-1nternet, ressalvada a obrigatoriedade do
destinatário conferir os documentos informados;" bem como confirmar a autenticidade da
certidão no Portal de.Internet da Justiça Est.aduaL,.,,,,
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VALDI
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUAPEBAS
COMARCA DE PARAUAPEBAS

Certidão expedida gratuitamente em :
12/09/2014 13:45:05
CONTROLE: 09121303173446
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 11/12/2014 00:00:00
Libra (valdirene.santos)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
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A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis e não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
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Certifico, que a requerimento da.parte interessada, revendo os registros de
distribuição, de 1° de janeiro de 1993,--até a-premente data, em face de JOSENILDO DOS
SANTOS SILVA, filho{a) de EMIDIO ALVES''ÇA;^ÍLVA. e;de LINDAURA DOS SANTOS SILVA,
RG 1851722, Órgão SSP/PA, CPF 318.051Í592-91, estado civil CASADO(A) , residente em
RUA, 11 N° 14 BAIRRO, CHÁCARA^ D0K3SOL, PARAUAPEBAS/PA CEP. 68.515.000,
naturalidade PARAENSE, nacionapadê BRASILEIRA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de
1° grau do Estado do Pará;'referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).
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1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do n° do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão,
devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos
arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código. Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de"consultas.
4. Este documento é válido somente por SOfnoventaV.dias.
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.ê'"5. A autenticidade poderáNser,èfe,tivada, no máximo, ate 90(novenía).dias após sua expedição.

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUAPEBAS
COMARCA DE PARAUAPEBAS
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Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em :
12/09/2014 13:50:40
CONTROLE: 09121303173477
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 11/12/2014 00:00:00
Libra (valdirene.santos)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
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