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PODER JUDICIÁRIO

Seção Judiciária do Estado do Piauí

certidão de distribuição para fins gerais
cíveis e criminais

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos legistros eletrônicos de distribuição de
ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do
Estado do Piauí, que

contra

C

CLÁUDIO

NADA

CONSTA

LIMA

GONÇALVES

JOSÉ

nem

contra

o

CPF:

152.747,723-15

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 do Piauí (www.jfpi.jus.br), informando-se o número
de controle acima descrito;
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 1a Região

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CÍVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de
ações e execuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federal da
1a Região, que

c
contra

CLÁUDIO

JOSÉ

NADA

CONSTA

LIMA

GONÇALVES

nem

contra

o

CPF:

152.747.723-15.

Observações:

a) o 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

ia Região (www.trfl.ius.hrV

informando-se o

número de controle acima descrito;
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