28/07/2014

001267737

PODER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS
Comarca de Maceió

CERTIDÃO ESTADUAL
CRIMINAL - PESSOA FÍSICA
CERTIDÃ O N°: 001267737

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internei no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores,
verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

LUIZ ALBERTO DA SILVA ROCHA, filho de MARIA DA SILVA ROCHA e LUIZ VIEIRA DA ROCHA, nascido
aos 23/07/1959, vinculado ao RG: 250192, CPF: 004.367.358 90
fr.

-

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇÕES CRIMINAIS em
andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definitivas nas unidades
judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
Certifico ainda que a certidão é emitida de acordo com o § 1° do art. 8° da Resolução 121/2010 do
CNJ.
Observações:
1. Nos termos da Resolução n° 121 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ a certidão judicial criminal será
negativa:
I - em caso de gozo do beneficio de sursis (art. 163, § 2°. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido
extinta ou cumprida.
II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não
houver sentença condenatória transitada em julgado.
III - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver
registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência
de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
2. Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.
3. Não existe conexão com o Sistema PROJUDI dos Juizados Especiais e com o Sistema de Automação da

Justiça do 2° Grau.
4. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do
destinatário.

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 28 de julho de 2014 ás 17h07min.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5' REGIÃO
SECRETARIA JUDICIÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA PARA FINS ELEITORAIS

4849/2014

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5° REGIÃO, na forma da lei, etc.

CERTIFICA que, consultando os sistemas de Processo Judicial Eletrônico e Processo Judicial
isico de 2° grau, NÃO CONSTA nenhuma AÇÃO de natureza CRIMINAL / CÍVEL DE
1PROBIDADE ADMINISTRATIVA contra LUIZ ALBERTO DA SILVA ROCHA , CPF/CNPJ N°
)4.367.358-90 . Dada e passada nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, aos 28
inte e oito) dias do mês de Julho de 2014 (dois mil e quatorze) às 16:24:37.

ritérios da pesquisa: por nome, por nome e CPF/CNPJ ou por CPF/CNPJ
bservações:
A informação do n.° do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão,
?vendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no site do
UNAL REGIONAL FEDERAL DA 5° REGIÃO, endereço (www.trf5.jus.br/), por meio do código de
3liciação abaixo, por 90 dias após a data de emissão.
Esta certidão tem validade em todo o Território Nacional.
-

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:
8-1001-3715-3

