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N° 1704765

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 1a Região
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS

ORIGINÁRIOS

CRIMINAIS

após pesquisa nos registros eletrônicos

CERTIFICAMOS,

ações e execuções

Criminais

mantidos

de distribuição

de

no Tribunal Regional Federal da 1a

Região, que

contra

GILMAR

NADA

CONSTA

CARVALHO

SANTIAGO

nem

contra

o

CPF:

185.190.595-20.
Observações:
a) o parâmetro
apenas
originária

de pesquisa para confecção desta certidão

e tão

somente

do Tribunal

processos
e que

e

procedimentos

estejam

processos em grau de recurso.

em tramitação,
Poderão,

levou em conta
de

competência

excluídos os

também,

ser

excluídos

processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
b) a autenticidade

desta

certidão

deverá

ser confirmada

na página

Tribunal Regional Federal da P Região (www.trfl.jus.br).

do

informando-se

o número de controle acima descrito;

Emitida gratuitamente

pela internet em: 28/06/2014,

às 09h18.

Data da última atualização do banco de dados: 28/06/2014,

09h18

Endereço: SAUjSUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900.
Fone: (61) 3314-5225.
e-Mail: secju@trf1.jus.br
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N° 107257

PODER JUDICIÁRIO

Seção Judiciária

do Estado da Bahia

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
CRIMINAIS

CERTIFICAMOS,

após pesquisa nos registros eletrônicos

ações e execuções Criminais mantidos

de distribuição

na Seção Judiciária

de

do Estado da Bahia,

que

contra

GILMAR

NADA

CONSTA

CARVALHO

SANTIAGO

nem

o

contra

CPF:

185.190.595-20.
Observações:
a) o parâmetro
apenas

de pesquisa para confecção desta certidão

e tão

tramitação,

somente

inclusive

processos

e procedimentos

levou em conta
que

estejam

em

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
Judiciária

do

desta certidão deverá ser confirmada
Estado

da

Bahia

na página da Seção

(www.jfba.jus.br).

informando-se

o

número de controle acima descrito;
Emitida gratuitamente

pela internet em: 28/06/2014,

09h18.

Data da última atualização do banco de dados: 28/06/2014,

09h18

Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Centro Administrativo da Bahia, Fórum Teixeira de Freitas,
CEP: 41213-000, Salvador-BA.
Fone: (71) 3372-2187.
e-Mail: nucju@ba.trf1.gov.br
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