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.: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 111 Região

N° 50589

PODER JUDICIÁRIO

Seção Judiciária do Estado de Rondônia

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de

ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do
Estado de Rondônia, que

NADA

CONSTA

contra VENIS ANDRADE DE SOUSA nem contra o CPF: 645.781.862-53.
Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta
apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em
tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo,
ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais
investigações;
b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções
fiscais;
c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção
Judiciária do Estado de Rondônia (www.ro.jus.br). informando-se o
número de controle acima descrito;
Emitida gratuitamente pela internet em: 20/07/2014, 16h53.
Data da última atualização do banco de dados: 20/07/2014, 16h53
Endereço: Av. Presidente Dutra, 2.203 - Centro
CEP: 78916-120, Porto Velho/RO.
Fone: (69) 3211-2472 / 211-2419. e-Mail: nucJu@ro.trfl.gov.br

N° 1917335

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 18 Região
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIos CIVElS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de
ações e execuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federal da
18 Região, que
NADA

CONSTA

contra VENIS ANDRADE DE SOUSA nem contra o CPF: 645.781.862-53.
Observações:
alo parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta
apenas e tão somente processos e procedimentos de competência originária
do Tribunal e que estejam em tramitação, excluídos os processos em
grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja
divulgação possa frustrar eventuais investigações;
b) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal
Regional Federal da la Região (www.trfl.jus.br). informando-se o número
de controle acima descrito;

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/07/2014, às 12h02.
Data da última atualização do banco de dados: 18/07/2014, 12h02

Endereço: SAUjSUL

Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900.
Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trf1.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário
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CERTIDAO DE DISTRIBUIÇAO

.Q.a_ _ _ _ _ _
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o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo os registros de
distribuição de ações cíveis e criminais - Resolução 156-CNJ, até a presente data,
contra VENIS ANDRADE DE SOUSA, CPF nO 645.781.862-53 , NADA CONSTA na Comarca
de Porto Velho.
Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Diretrizes
Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1° e 8° e
Regimento de Custas lei n° 1782 de 26/09/2007;
b) a informação do número do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) a aceítação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e
documentos pessoais da parte interessada;
d) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RO, Menu
Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline). informando o
NÚMERO
DE CONTROLE: YWKW-N9YD-BCVK-3D6A
e) válida por 30 (trinta) dias;
f) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua
expedição.
Emitida em 18/07/201410:47:13 h.,
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO
Sistema de Em issão de Certidão Negativa via internet

ESTADO DE RONDONIA
Poder Judiciário
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CERTIDAO DE DISTRIBUrçAO
Ações cíve is e criminais originárias no 2° Grau
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o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo os registros de
distribuição de ações cíveis e criminais originárias, até a presente data, contra
VENIS
ANDRADE DE SOUSA, CPF nO 645.781.862-53 . NADA CONSTA no êmbito do 2° grau de
Jurisdição desta Corte.
Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente. através da Internet. com base nas Diretrizes
Gerais Judiciais do 2° Grau/2009, Capítulo 11. Seção XV, Artigo 69 e no Regimento de
Custas Lei nO 1782 de 26/09/2007;
b) a informação do número do CPF acima é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e
documentos pessoais da parte interessada;
d) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RO. Menu
Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonlíne). informando o
NÚMERO
DE CONTROLE: S8MA-W1VC-7XLC-RN1 R
e) válida por 30 (trinta) dias;
f) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua
expedição.
Emitida em 18/07/2014 10:49:02 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho RO

Sistem a de Em issão de Certidão Negativa via internet

