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lei:
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ASSEMBLEIA
, LEGISLATIVA
ESTADO DE GoIÁs

JUSTIFICATIVA

o

objetivo do presente projeto é a Declaração de Utilidade Pública o

INSTITUTO HESED DOS IRMÃOS E IRMÃS DA STA CRUZ E DA B. A. V. MARIA DO
MONTE CARMELO, e traz em sequência toda documentação necessária para tal,
preenchendo os requisitos legais para sua aquisição.
O referido Instituto tem como finalidade a orientação da sociedade dentro dos
princípios cristãos, desenvolvendo especialmente atividades de apostolado, acolhimento
fraterno, formação, editora literária e musical, produtora de eventos e artigos religiosos.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da
matéria, conto com o apoio dos Nobres C ,'Js.
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IRMÃOS E IRMÃS DA SANTA CRUZ E DA BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA
DO MONTE CARMELO, referente ao Artigo 2°; ao parágrafo sexto do Artigo 6° e ao
Artigo 29°.

Capítulo I
Da denominação, sede, duração, finalidade e filiais
Seção I - Da Denominação, sede social, da duração e filiais.
Artigo 1o~ O Instituto Hesed dos Irmãos e Irmãs da Santa Cruz e da Bem Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo, doravante denominado abreviadamente neste
estatuto e em outros documentos como Instituto Hesed.Ratifica ser uma instituição
civil, de natureza privada sem fins lucrativos, de caráter religioso beneficente e
cultural, tem sua sede social, na Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, a
Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443':" Bairro Ancuri.
Parágrafo Primeiro: O Instituto Hesed é fundado por prazo indeterminado tendo seus
atos constitutivos registrados no 3° Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
sob o nO303.242 Fortaleza Ceará, em conformidade com os artigos 45° e 1.152 da
Lei 10.406/02.

Parágrafo Segundo: O Instituto poderá ainda criar e manter filiais elou casas em
qualquer Unidade da Federação Nacional, el ou no Exterior, mediante simples
autorização da Diretoria Executiva.
1- Entenda-se como filial toda unidade que estiver ligada as finalidades sociais do
Instituto Hesed, bem como possua religiosas designadas pela Diretoria para
administrá-Ias.
11 - As filiais não possuem autonomia decisória, somente administrativa. As
Superioras da Casa estão subordinadas as diretrizes e ordens da entidade
mantenedora, ou seja, ao Instituto Hesed.
111 - Cada filial terá uma coordenadora responsável pela gerência desta, a qual será
indicada pelo Diretor Presidente, depois de consultar os demais membros da
Diretoria Executiva. Após a nomeação ocupará o cargo de Superiora da casa cujo
mandato será de três (03) anos podendo ser renovado.
IV - São atribuições da Superiora da Casa:
• representar a filial I casa ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
em juízo ou fora dele;
.
• , planejar e supervisionar os trabalhos e atividades desenvolvidas pela Filiall
casa;
• praticar todos os atos de gestão gerencial da filial I casa, tais como admitir e
demitir funcionários, adquirir bens móveis e imóveis, com prévia autorização
por escrito do Diretor Presidente, abrir e movimentar contas bancárias, enfim,
praticar todos os atos' necessários à administração gerencial desta;
• prestar contas à Diretoria de todos os seus atos de gestão, sempre que
solicitados por esta e í:Kl fi;'1al de cada 2no.
.
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.Seção 11- Da Finalidade e Objetivos
Artigo 2 O Instituto Hesed tem como finalidade a orientação da sociedade dentro
dos princípios cristãos, desenvolvendo especialmente atividades de apostolado,
através da oração litúrgica, do acolhimento fraterno, dedicação a uma vida de
oração, da evangelização e formação espiritual. Desenvolve ainda a função de
Editora Literária e Editora Musical, de Produtora de Eventos e venda de artigos
religiosos.
0

•

Parágrafo Único: O Instituto Hesed tem como objeto especial à dedicação ao serviço
de Deus e de toda Igreja Católica Apostólica Romana.
Artigo 3D• O Instituto Hesed, instituição católica aceita como sócio nas categorias de
benemérito e colaboradores qualquer pessoa desde que comunguem os preceitos
do cristianismo católico. Poderá ser admitido como sócio não religioso qualquer
pessoa que tenha reta intenção, que possua as qualidades requeridas pelo direito
universal e que esteja disposto a colaborar com as obras materiais e espirituais do
Instituto Hesed. É vedada qualquer forma de discriminação e lou preconceitos.
',Artigo 4°. O Instituto Hesed não remunera, nem concede vantagens ou benefícios'
(por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores;,
~benfeitores ou equivalentes sendo que os' excedentes de receita, eventualmente;.
apurados, serão obrigatória e integralmente aplicados no desenvolvimento dos'
objetivos institucionais e em território nacionFlI.
Artigo 50. O Instituto Hesed poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações, bem
como firmar convênios nacionais ou internacionais com organismos ou entidades
públicas ou privadas, contanto que não impliquem em sua subordinação a
compromissos e interesses que conflitem com seus objetivos e finalidades ou
arrisquem sua independência.
Do Patrimônio
Artigo 6° - O patrimônio do Instituto Hesed destina-se única e exclusivamente às
suas finalidades e será formada em conformidade com os artigos 79° a 84° da Lei nO
10.406/02, por:
a) bens imóveis, móveis que vierem a ser incorporados por compra, doação, legado
ou outras formas legais;
b) produtos de vendas, publicações legais e realizações de eventos de qualquer
natureza;
c) contribuições dos associados, doações, auxílios, subvenção de particulares ou
dos poderes públicos e receitas eventuais, inclu~ive decorrentes de aplicações de
fundos ou decorrentes de atividades que ensejem captação de recursos;
Parágrafo Primeiro: Constitui ainda patrimônio, todas as receitas originárias das
vendas' de discos, fotos', OVO, CO, livros e artigos religiosos em geral
comercializados por suas livrarias e em eventos. Constituí ainda patrimônio do
Instituto Hesed, as subvenções e convênios com entidades nacionais e estrangeira,
públicas ou privadas.
._-;.
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Parágrafo Segundo: O Instituto Hesed aplicará integralmente suas receitas na
administração interna ou em outras obras convenientes, para a manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos sociais, sem distribuir lucros, dividendos,
bonificações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, entre
seus dirigentes, membros do conselho fiscal, ou entre seus (suas) sócios (as).
Parágrafo Terceiro: Os bens móveis e imóveis pertencentes ao Instituto Hesed
poderão ser alienados, dados em garantia hipotecária desde que tal gravame seja
revert.ido aos interesses deste. Excluem-se desta hipótese todos os bens que
integrem o patrimônio do Instituto Hesed, que estejam gravados com as cláusulas
de inalienabilidade e impenhorabilidade.
Parágrafo Quarto: É expressamente proibido a utilização da denominação social do
Instituto Hesed na concessão de avais, fianças em prol de interesses que não sejam
deste.
Parágrafo Quinto: Havendo venda de bens móveis elou imóveis do Instituto Hesed o
valor ou vantagem auferida com a operação deverá ser utilizado única e
exclusivamente em prol dos interesses do Instituto Hesed.
Parágrafo Sexto: As filiais que por determinação da Assembleia Geral forem extintas
terão seus bens móveis e imóveis transferidos para a matriz, a saber, a sede do
Instituto Hesed em Fortaleza, Ceará. Quanto aos bens que foram recebidos por
doação, deve-se respeitar a vontade dos doadores.

Capítulo 11
Da Constituição Social
Artigo 7°_ A sociedade será formada de um número ilimitado de SOCIOS, que se
disponham a viver os fins da sociedade, não respondendo pelas obrigações sociais
do Instituto Hesed.
Artigo 8°_ O
associados:

Instituto

Hesed será

constituído

das seguintes

categorias

de

1- Sócios Religiosos:
a) Sócios Fundadores: os que participaram da Assembléia Geral de Fundação da
Associação e assinaram a Ata de Fundação, com direito a votar e ser votado em
todos os níveis ou instâncias;
b) Sócios Religiosos:
b.1 - Sócio Professa (o) - Diz-se daquele que assume, com voto, a observância dos
três conselhos evangélicos, consagram-se a Deus pelo ministério da Igreja e são
. incorporados ao Instituto com os direitos e deveres definido pelo direito ( Cân. 654 Livro 11 - Do Povo de Deus - 111 Parte - Dos Institutos de vida consagrada e das
sociedades de vida apostólica);
b.2 - Sócia Noviça (o) -_Dj.4::,sej;lpqu~IELqlJ~Ljngr..~~ª-ª-..nºInstituto Hesed, com o
1
./i, j .';"utent£t:o. p,!r~l os deVlaos,~t.!.l/OS a
(

l
!

!pr~s~nte copIa reprogra..t1ca do
or,'grnal que mefoi aprc::=::.'*ado em

/\Ijflf~JJ
~-i ••• ' -

~

_.-....i Cartório

pela

,'mI, Em test._.

parte

il2ter<f.'.çscida.

7

da cidade.

lOOO/A
€óta.

..'-"mline de Abreu
_,.;:J£!~I,'!f?.....:..1J.!!.!!!:J:.l!!la __

,

.rT\ ..r-.J.~

Av

"

.1<l"SO?~<:n"3u.."",l::
5025606 - 07 go 2014
Página 5/15 Emls. R 41,00

'3o.o..n

J

.l""U=~TAJ

'Ar-z:::..

objetivo de conhecer melhor a vocação divina, e mais precisamente a vocação
própria do Instituto, que aceita fazer a experiência do modo de viver do instituto
Hesed, que após a experiência assimile o espírito deste e aceite as regras e
condições do mesmo, preparando-se para fazer os três votos.(Cãn. 646);
b.3 - Sócio (a) Postulante: Diz-se daquele que resolve fazer uma experiência de
vida religiosa a fim de discernir se é esta sua vocação, preparando-se pra ser
noviço(a).
11- Sócios Internos:

a) Sócios terceiros oblatos: leigos consagrados, por compromisso
conforme a Regra e Constituições do Instituto Hesed.

prestado

111- Sócios Externos:

a) Sócios terceiros externos: leigos dispostos a colaborar com a melhoria da
qualidade de vida da população através da evangelização e obras sociais serão
assim considerado qualquer associado ou pessoa que não seja fundador do Instituto
Hesed, aprovados pela Diretoria Executiva. É necessária a obediência aos ditames
da Igreja Católica Apostólica Romana.
b) Sócios beneméritos: pessoas físicas ou jurídicas que, pela colaboração ou
prestação de relevantes serviços à causa da organização, fizerem jus a este título, a
critério da Diretoria (e ratificados pela Assembléia Geral);
c) Sócios colaboradores: pessoas físicas que, identificadas com os objetivos da
entidade, solicitarem seu ingresso e se dispuserem a contribuírem com doações
fixas mensais determinadas pela Diretoria Executiva. Citadas doações poderá ser
em nível econômico ou laboral.
Artigo 9°_ São direitos de todos os sócios fundadores e religiosos, observando-se o
disposto no inciso 111, do artigo 54° e no artigo 55° da Lei nO10.406 de 10/10/2002.
Parágrafo Único: São prerrogativas exclusivas dos sócios religiosos, na forma e
condições previstas no artigo 8°. inciso I allnea "a" e" b.1".
• apresentar à Diretoria da Instituição, por escrito,
propostas de interesse sociais elou religiosos;

moções, sugestões,

• solicitar ao presidente ou à Diretoria reconsideração dos atos que julguem
não estar de acordo com os estatutos;
• tomar parte dos debates e resoluções da Assembléia;
• votar e ser votado para qualquer cargo eletivo, após cinco anos de filiação
como sócio professo (a);
• convocar Assembléia Geral, mediante requerimento assinado por 2/3 dos
. sócios professo (a).
Artigo 10°- São deveres de todos os associados: Nos termos do artigo 54°, inciso 111
da Lei n° 10.406/02:
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•

prestigiar e defender a Instituição, lutando pelo seu engrandecimento;

•

trabalhar em prol da concretização dos objetivos do Instituto, respeitando os
dispositivos estatutários, a Regra e as Constituições do Instituto Hesed,
zelando pelo bom nome do Instituto Hesed agindo com ética e respeitando as
diretrizes da Igreja Católica;

•

satisfazer pontualmente os compromissos que contraiu com o Instituto,
inclusive com os encargos assumidos perante este quando de sua filiação;

•

participar de todas as atividades sociais e culturais, cooperando com o seu
desenvolvimento;

•

observar na sede da Instituição ou onde a mesma se faça representar as
normas de boa educação e disciplina;

•

cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, assim como o Regimento
Interno, a Regra e as Constituições do Instituto Hesed;

•

velar por sua história e patrimônio material;

o

desenvolver uma conduta de vida familiar social e profissional, condizente
com os valores morais e espirituais defendidos pelo Instituto Hesed.

Parágrafo Primeiro: É dever exclusivo dos sócios religiosos, na forma e condições
previstas no artigo 8°. inciso I alínea "a" e" b.1".
•

não faltar às Assembléias Gerais.

Parágrafo Segundo: Serão excluídos, do quadro de associados os sócios(as) que
deixarem de cumprir o disposto no presente Estatuto, no seu regimento interno, na
Regra e Constituições. Igualmente será exclurdo(a) da Diretoria os sócios(as) que
faltarem com seus deveres inerentes aos cargos ou funções que exerçam no
Instituto Hesed, devendo as citadas exclusões serem decididas pela Diretoria.
Parágrafo Terceiro: Para exclusão compulsória ou voluntária de sócios(as)
religiosos(as) professos(as), temporários ou perpétuos, seguir-se-á das regras
. previstas neste estatuto, bem como tudo o que está estabelecido pelo Código de
Direito Canônico nos cânones 684 ao 704.
Parágrafo Quarto: No caso de exclusão de sócios(as) religiosos(s), estes não terão
direito a qualquer indenização ou remuneração, a nenhum título, especialmente pelo
tempo que permaneceram associados (as) ao Instituto Hesed, ou por qualquer
serviço prestado durante a permanecia deste(a).
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Capítulo 111
Da Organização Administrativa
Artigo 11°- São órgãos da administração do Instituto Hesed:
- Assembléia Geral;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal.
Capítulo IV
Da Assembléia Geral dos Sócios
Artigo 12°- A Assembléia Geral é o órgão máximo e decisório da entidade,dela
participando todos os sócios fundadores, e os sócios religiosos especificado nas
alíneas "a" e "b.1", os quais terão direito de votar e ser votado, conforme previsto
nos estatutos.
Parágrafo Primeiro: As Assembléias Gerais ordinárias ou extraordinárias se reunirão
em primeira convocação com a presença da metade dos sócios e em segunda
convocação com o número de sócios quese fizerem presentes.
Parágrafo Segundo: Salvo quando este estatuto prevê quorum especifico, todas as
deliberações serão aprovadas mediante a votação da metade mais um dos
presentes.
Parágrafo Terceiro: As Assembléias Gerais ordinárias el ou extraordinárias serão
convocadas mediante anúncio afixado no quadro de avisos da sede social da
entidade, bem como com missiva direta aos sócios(as) com direito a voto.
Artigo 13°. A Assembléia Geral de Sócios elegerá um Conselho Fiscal cuja suas
funções e atribuições encontram-se previstas em lei.
Artigo 14°. A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente, no início de cada ano
para apreciar as contas da Diretoria e a cada três anos para eleger o Conselho fiscal
e a Diretoria Executiva; e extraordinariamente, a qualquer período, convocada pela
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou por 2/3 dos sócios em pleno gozo de seus
direitos, por motivos relevantes.
Artigo 15°. Compete à Assembléia Geral:
•. deliberar sobre o relatório de atividades, balanço e demais contas da
entidade, a serem apresentadas pela Diretoria Executiva;
• eleger o Conselho Fiscal;
• autorizar a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes ao
Instituto Hesed;
• decidir sobre a exclusão de sócios no desempenho de suas funções na
Diretoria, com decisão por 2/3 dos sócios.
• determinar alterações estatutárias e deliberar sobre a liquidação do Instituto
Hesed, sempre em caráter extraordinário, desde que obedecido o quorum
: ._«.._~:
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previsto no artigo 29° destes estatutos.
deliberar sobre o~ casos omissos deste estatuto.
Da Diretoria Executiva

Artigo 16°- Compete a Diretoria Executiva:

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

cumprir e fazer cumprir os presentes Estatutos e as resoluções da
Assembléia;
aprovar a criação ou extinção de programas e órgãos gestores;
elaborara plano de atividades orçamentárias anual (da receita e da despesa);
definir seus cargos, funções, atribuições e responsabilidades mediante a
Regra e Constituições do Instituto;
nomear, contratar e destituir a qualquer tempo funcionários;
elaborar programas de trabalho a serem desenvolvidos pelas diversas
diretorias;
emitir parecer sobre as operações de crédito, aquisição ou alteração de
imóveis, ouvido o Conselho Fiscal;
convocar Assembléia Geral extraordinária;
propor e aprovar a admissão de novos sócios;
determinare atualizar as linhas de ação da instituição;
estabelecer o modo de participação dos sócios colaboradores e beneméritos;
decidir sobre a exclusão de sócios (as);
decidir sobre quaisquer assuntos de interesse social.

Artigo 17°- A Diretoria Executiva é o órgão de administração da entidade, composto
por um Diretor Presidente e Vice, Diretor Financeiro e Vice, Diretor Secretário e
Vice, eleitos pela Assembléia Geral. São suas atribuições:
Diretor Presidente Executivo: representar a sociedade ativa e passivamente em
juIzo ou fora dele, podendo contratar e organizar o quadro administrativo, instituir
programas, projetos, contratar serviços e ou terceiros, planejar e supervisionar os
trabalhos e atividades desenvolvidas pelo Instituto, etc;
Diretor Financeiro: responde pela gerência financeira do Instituto Hesed.
Diretor Secretário: coordena a execução das atividades institucionais, programas,
atividades administrativas gerais do Instituto Hesed, coordena as atividades da
sede social, do quadro de sócios e responde pela gerência administrativa da
sociedade.
Parágrafo Primeiro: A entidade será representada judicial e extrajudicialmente pelo
Diretor Presidente que possui autonomia para assinar sozinho todos'os termos que
envolvem a parte financeira do Instituto Hesed, inclusive tudo que se refere à
administração bancária, e permanecendo a assinatura em conjunto quando esta for
feita pelo Diretor Financeiro e Diretor Secretário.
Parágrafo Segundo: Compete ao Vice Diretor Presidente; assessorar e auxiliar o
Diretor Presidente em suas funções, bem como substituir este em suas ausências
superiores a 60 dias,em impedimentos e em caso de vacância.
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Parágrafo Terceiro: Compete ao Vice Diretor Financeiro; assessorar e auxiliar o
Diretor Financeiro em suas funções, bem como substituir este em suas ausências
superiores a 60 dias,em impedimentos e em caso de vacância.
Parágrafo Quarto: Compete ao Vice Diretor Secretário; assessorar e auxiliar o
Diretor Secretário em suas funções, bem como substituir este em suas ausências
superiores a 60 dias,em impedimentos e em caso de vacância.
Artigo 18°. Competência dos Diretores:
Parágrafo Primeiro: Compete ainda ao Diretor Financeiro:
•• coordenar as atividades de captação de recursos da entidade;
•• elaborar a política geral de cargos e salários dos funcionários para aprovação
da Diretoria Executiva;
" aceitar doações e subvenções, desde que as mesmas não comprometam a
autonomia e independência da entidade;
•• Dar seu consentimento ou parecer ao Diretor Presidente nos casos previstos
neste estatuto.
Parágrafo Segundo: Compete ainda ao Diretor Secretário:
•• formular e implementar a poHtica de comunicação e informação da entidade,
de acordo com as diretrizes emanadas da Assembléia Geral;
•• elaborar pareceres técnicos, em conjunto ou isoladamente, sobre projetos e
atividades da entidade e de terceiros;
" coordenar a elaboração de projetos de ordem evangelizadora e/ou social;
•• manter atualizada todas as atas e demais expedientes do Instituto Hesed;
•• Dar seu consentimento ou parecer ao Diretor Presidente nos casos previstos
neste estatuto.
Do Conselho Fiscal
Artigo 19°. O Conselho Fiscal composto de três membros efetivos e dois suplentes,
será eleito simultaneamente com a Diretoria Executiva, na mesma Assembléia Geral
Extraordinária, com mandato de três anos, podendo ser reeleito por igual período.
Artigo 20°. Compete ao Conselho Fiscal:
•• auxiliar a Diretoria Executiva na Administração do Instituto Hesed;
co
analisar e fiscalizar as ações e a prestação de contas da Diretoria Executiva
e demais atos administrativos e financeiros;
•• convocar Assembléia Geral dos Sócios a qualquer tempo.
Capítulo V
._ Das eleições e vacância
Artigo 21°. As eleições para as Diretorias; ocorrerão a cada 03 (três) anos, pela
Assembléia Geral, podendo compor chapa todos os sócios religiosos, na forma e
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condições previstas no artigo 8° inciso I alínea "a" e "b.1", mas concorrendo apenas
a uma única chapa, poderão seus membros serem reeleitos por igual período.
Parágrafo Único: Caso até a época da eleição não exista chapa concorrente, deverá
ser convocada uma assembléia geral extraordinária para decidir por maioria simples
o impasse.
Artigo 22°. No caso de vacância definitiva do cargo de diretor, assumirá até o
término do mandato o vice do mesmo.
Parágrafo Único: Caso fiquem vagos quaisquer outros cargos da Diretoria, e já
sendo o titular deste o vice, este cargo será preenchido mediante convite
preferencialmente formulado aos sócios mais antigos igualmente para o término do
mandato respeitando as regras do artigo 21°.
Artigo 23°. O prazo para a inscrição de chapas concorrentes à eleição da nova
Diretoria e do Conselho Fiscal do Instituto Hesed transcorrerá no prazo de (60) dias
antes do pleito em que a referida eleição for se realizar, cabendo à diretoria,
comunicar previamente o prazo supracitado mediante edital.
Capítulo VI
Das Disposições gerais e transitórias
Artigo 24°. Os bens patrimoniais do Instituto Hesed não poderão ser onerados,
permutados ou alienados sem a autorização da Assembléia Geral dos Sócios,
convocada especialmente para esse fim.
Artigo 25°. O presente estatuto poderá ser reformado por iniciativa das sócias
fundadoras através de assembléia geral extraordinária especialmente convocada
para este fim sendo necessária à aprovação de 2/3 de votos dos sócios presentes.
Artigo 26°. O Instituto Hesed, tem personalidade jurídica distinta da de seus
associados, os quais não responderão, pessoal, solidária ou subsidiariamente pelas
obrigações ou compromissos assumidos pelo Instituto Hesed, nos termos do inciso
V do artigo 46° da lei 10.406/02.
Parágrafo Único: Todos os associados de todas as categorias, em caso de
desligamento compulsório ou voluntário, não terão direito a qualquer tipo de
indenização, quer trabalhista, quer civil, bem como, a devolução de alguma doação
(heranças, legados etc) efetuada em prol do Instituto Hesed, durante sua
permanência nos quadros sociais do Instituto.
Artigo 27°. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral Extraordinária
especialmente convocada.
Artigo 28°. O presente Estatuto Social ratifica todos os atos e decisões firmadas
pelos sócios fundadores.
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Artigo 29°- Somente por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária
especialmente convocada para este fim, o Instituto Hesed poderá ser extinto.
Ficando a cargo desta Assembleia o modo pelo qual se dará a extinção do mesmo,
desde já condicionada que Qualquer deliberação somente terá valor se tomada por
2/3 dos associados com direito a voto. Caso seja autorizada a liquidação deste, seu
patrimônio deverá ser doado a uma instituição a ser escolhida pela Assembleia
Geral Extraordinária. Quanto aos bens que feram recebidos por doação, deve-se
respeitar a vontade dos doadores.
Artigo 30°- As fundadoras da Comunidade Católica Mariana Hesed, doravante
denominado Instituto dos Irmãos e Irmãs da Santa Cruz e da Bem Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo, terão assento permanente nas Assembléias
Gerais da entidade, possuindo ainda direito de voto e veto. Entenda-se como
fundadoras as sócias que subscreveram a ata de fundação da entid,ade,
especificamente, Kelly PatrIcia Sampaio Rodrigues e Jane Madeleine Cunha
Cavalcante.
Artigo 31°. O exercI CIO social começa em 1° de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano.
Artigo 32°- Para todas as ações que possam advir do presente estatuto social, fica
eleito o foro da Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
.
Fortaleza, 29 de julho de 2014.
Jane Madele~nha
Diretora - Presidente
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JaH;é Madeleine
nha Cavalcante
DIRETORA PRESIDENTE,
Brasileira, religiosa, divorciada, maior, portadora da identidade de nO.2007236363-5
SSP/CE, C.P.F.(MF) 243.939.083-68 - residente nesta Capital à Avenida Dionísio
Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
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Patrícia Sampaio Rodrig es VICE DIRETORA PRESIDENTE,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de nO.9100221 0545
SSP/CE., C.P.F.(MF) 485.068.853-53 residente nesta Capital à Avenida Dionísio
,(~~:::<."Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
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P, rdigão Vasconcelos.
DIRETORA FINANCEIRA,
brasileira, religiosa, solteirá, maior, portadora, .,da identidade de nO.91002210588
SSP/CE, C.P.F.(MF) 371.716.823-15, resident.e nesta Capital à Avenida Dionlsio
Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa "Maria;.. '
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Maria das Neves da Silva Costa - VICE DIRETORA FINANCEIRA,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de n°. 2643716 SSP-PB,
C.P.F.(MF) 045.914.954~77, residente nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel
Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
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'q'Joana O arc Paullno de Almeida - DIRETORA SECRETARIA,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de nO. 95002095072
SSP/CE, e do C.P.F.(MF) 624.024.393-00, residente nesta Capital à Avenida
Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
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VICE DIRETORA SECRETÁRIA,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de nO. 960026867-10
SSP/CE, e do C.P.F.(MF) 636.556.593~34, residente nesta Capital à Avenida
Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria.

'11.~-1~~o.' MEMBROS

TITULARES DO CONSELHO FISCAL:
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"~ Francisca Antoniele de Matos Bezerra
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade nO.99010464610
SSP/CE, C.P.F.(MF) 011.118.863-69, residente nesta Capité)1à Avenida Dionísio
Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
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Márcia Maria Costa de Carvalho
.'
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade nO.93002137623 SSPCE, CPF 613.908.013~49, residente nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel
Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
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Renata Flor de Oliveira
"
,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade nO..3804708 SSP/GO,
C.P.F.(MF) 865.434.741-49, residente nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel
Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria .
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Jo e Cristina Vargas de hvelra
brasileira, religiosa, solteira,"maior, portadora da identidade nO.479456 MM-RJ,
C.P.F.(MF) 082.019.757-23, residente' 'nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel
Alencar, 1443, ~~irro Parque Santa Maria; -
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Karin Lee Carneiro Ximenes,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de n°, 2002099120388
SSP/CE, e do C.P.F.(MF) 010.684.783-06, residente nesta Capital à Avenida
Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria.

En.u:.Ilncntos

Lei Esl. 13.522 de

22/5el/2004 C/C Art. 6" da Lei 11).169/00
32.~1
Código n° ~
• R$
FermoJu
.5'1.
1.90
5clo
_
3.61
155
_
1,61 .

FAADEP __
Tot~1
Selo nO

...-$'.ir Ipresente

A utclltico.

.lIIA,~•

..

or/;z:na

--

Cartório

.iesllo;e:a. Em

l
~.1COO:'A. •.
~:aeota.

I

par;;M;;~~os

a

cópia reprográjica do
. d,o ~.
q/..,em.e fio:. aorC:::.~:.a
~"
••I
pela

parte

infere:

d

'I'.~f._ ._.

çsada .

vc"lade.

I

f .l:.za.tezrã
•• - ,~P:~~17o.0tH
: Telefone:
'.~66.7777

fue de Abreu

.::.:.:.r-:/lfe

Arlt!?!Éf!1_u

_

~_

1.61
4100
, Vi •

~
... .. :..•
-

't'~~ (õ;."-!;;
3" R.P .•/.-DE FORTALEZA-cE
Averb.N" 5029856 • 29 mar 2016
Página 1" Emls. R$~.OO
.. ~.----~---,.- .---_.,- _ •... ~~

.......• -~..

.

,

Data: 28 de março de 2016
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Horário: 1 convocação às 14:00 h,2 convocação às 14:3Omin.
~ ..~~~E'IY Jl1Q/c
Local: sede social do Instituto Hesed dos Irmãos e .Irmãs da San~aCruz e ~~
,~
Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo à Av. Dionísio Leonel Alenca 1O~44
~
bairro Parque Santa Maria - FortalezalCE.
;g
~ ·
Pauta: 11 A diretoria do Ins!ituto Hesed dos Irmãos e Irmãs da Santa Cruz °da B~e~~\fI'toIl~
(,
Aventurada Virgem Mana do Monte Carmelo; no uso de suas a ~..
.-t'lt'l~~f,.~ ~ ~
estatutárias, conforme determina o artigo 15°., do mesmo, convoca e \.~\I)
~/
extraordinário, todos os seusassoci~dos com direito a voto, a se reunirem no'
8
J£\!<
de março de 2016, em 18 convocação às 14:00 h., com quorum necessári
fIetlmdo.~;;
8
metade de seus associados, e em 2 convocação às 14:30 min., com o número dos
associados que se fizerem presentes, sito em sua' sede social, à Av. Dionísio Leonel
Alencar, 1443 - bairro Parque Santa Maria - FortalézalCE, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dié, a saber: 01. Eleição e posse imediata da Diretoria do Instituto
Hesed dos Irmãos e Irmãs da Santa Cruz e da Bem ,Aventurada Virgem Maria do
Monte Carmelo para o mandato 28/0312016 a 28í03/2019; 02. E demais assuntos
pertinentes aos temas objeto da pauta e de interesse da entidade." FortalezalCE, 28
de março de 2016. A Diretoria. Tudo nos termos do artigo 15° dos Estatutos sociais
do Instituto Hesed dos Irmãos e ,Irmãsda Santa Cruze da Bem Aventurada Virgem
Maria do Monte Carmelo. Composição da Mesa: presidindo os trabalhos foi
convidada a Diretora Presidente JANE MADELEINE CUNHA CAVALCANTE,
secretariando a mesa MARIA CLEIDE PERDIGÃO VASCONCELOS. Composta a
mesa. Verificado o quorum necessário a instalação dos trabalhos em segunda
convocação, passou-se a deliberar sobre o item pri~eiro da pauta do dia, a saber:
01 - Eleição e posse imediata da Diretoria do Instituto Hesed dos Irmãos e Irmãs da
Santa Cruz e da Bem Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo para o mandato
28/0312016 a 28/03/2019. A presidente da mesa informou a todos que até aquele
presente momento ninguém havia se ~dastrado para compor uma chapa para
concorrer ao pleito. Com a palavra Maria Cleide Perdigão Vasconcelos, que sugeriu
fosse reeleita a atual diretoria. A proposta foi aceita,' aclamada e aprovada por
unanimidade dos sócios presentes com direito a voto. Foi-me então determinado que
procedesse a lavratura da chapa de eleição de JaneM~deleine Cunha Cavalcante,
brasileira, religiosa, divorciada, maior, portadora da identidade de n°. 2007236363-5 .
SSP/CE, e do C.P.F.(MF) 243.939.083-68 residente nesta Capital à Avenida Dionísio
Leonel Alencar, 1443, Parque Santa Maria para, a função. de DIRETORA
PRESIDENTE; de Kelly Patricia Sampaio Rodrigues~ brasileira, religiosa, solteira,....
maior, portadora da identidade de nO.91002210545 SSP/CE, e do C.P.F.(MF)
485.068.853-53 residente nesta ,Capital à Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443,
Parque Santa Maria, para a função de VICE DIRETORA PRESIDENTE; de Maria
Cleide Perdigão Vasconcelos, brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora, da
identidade de nO.91002210588SSP/CE, e,do C.P.F.(MF) 371.716.823-15, residente
nesta Capital ,à Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443, Parque Santa Maria, para
DIRETORA FINANCEIRA; de Maria das Neves da Silva Costa, brasileira, religiosa,
solteira, maior, portadora da identidade de nO.2643716 SSP-PB e do C.P.F.(MF)
045.914.954-77, residente nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443,
Parque Santa Maria, para a função de VICE DIRETORA FINANCEIRA; de Joana
O'arc Paulino de Almeida, brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da
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IRMÃS DA SANTA CRUZ E DA BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA ,.~
'.f~Jrr)~~
MONTE ÇARMELO, CNPJ (MF) 02.779.337/0001-74, LAVRADA EM FORMi(,,?"o,6r)Q.FO~\~~~Y
DE SUMARIO. DATA, LOCAL E HORA: A Reunião ocorreu no dia 29 de março
-'... ' "
de 2016, na sede ~o Instituto, na Avenida Dionísio Leonel Alencar, nO. 1~, ..I~~~.;; •.c
Parque Santa Mana, Fortaleza-Ce, às 09:00 (nove) horas. CONVOCAÇAO:lQ.Yól:~s
Feita através de memorando, enviado a cada diretora. PRESENÇAS; (f 0\.1'\
~
Compareceu a totalidade das diretoras, havendo assumido a direção dos \'
trabalhos, a Diretora Presidente, JANE MADELEI~E CUNHA CAVALCANTE, .' 'XY;-'-que convidou a mim, MARIA ClEIDE PERDIGAO VASCONCELOS, para
~,~.
secretariar a presente reunião. PAUTAS: 01. Indicação, nomeação e posse
imediata, para o triênio 2016/2019, da Superiora da Casa Filial de AnápolisGO, de Luzia Aparecida da Silva, brasileira, religiosa, solteira, maior,
portadora da identidade de nO. 27384998-0 SSPISP, e do C.P.F.(MF)
197.025.678-82, residente à Rua Santa Rita, Chácara, 18 e 19, Jardim
Miranápolis, Anápolis-GO. 02. Indicação, nomeação e posse imediata, para o
triênio 2013/2016, da Superiora da Casa Filial de Teresina-PI, de Kelly Rangel
Silva, brasileira, solteira, maior, religiosa, portadora da identidade n. 3830194
SSP-GO e do CPF (MF) n. 892.207.811-15, residente à Rua Manuel Nogueira
Lima, 1531, Bairro Jóquei Clube, Teresina-PI. 03. Indicação, nomeação e
posse imediata, para o triênio 201312016, da Superiora da Casa Filial de
Itajubá-MG, de Aliésia Rodrigues de Freitas, brasileira, religiosa, solteira,
maior, portadora da identidade de nO.3466744-2000 SSP/CE, e do C.P.F.(MF)
003.633.113-94, residente à Av. José Souza Nogueira, 505, Bairro Santa Rosa,
Itajubá-MG, de Renata Cristina Castelo de Uma, brasileira, solteira, maior,
inscrita no CPF/MF sob nO. 000.660.733-08,
Cédula de Identidade nO.
34655175-4 SSP/CE, residente à Rua 01, Chácara 96, Lote 14, Casa 02,
Colônia Agrícola, Samambaia, Taguatinga-DF. 04. Indicação, nomeação e
posse imediata, para o triênio 2013/2016, da Superiora da Casa Filial de
Brasília-DF Com a palavra a Presidente da mesa que expos aos presentes
informando pelo motivo da posse da Diretoria para novo mandato no triênio
2013/2016, faz-se necessário a nomeação e posse das Superioras das filiais
J dos estados da federação. Como nenhuma das presentes quis fazer uso da
palavra e como concordaram com as indicações. Em assim sendo a Diretora
Presidente,
Jane Madeleine Cunha Cavalcante, brasileira, religiosa,
divorciada, maior, portadora da identidade de nO.20072336363-5 SSP/CE, e do
C.P.F.(MF) 243.939.083-68 residente nesta Capital à Av. Dionísio Leonel
Alencar 1443, Parque Santa Maria. aprovou e empossou as Superioras supra
citadas. Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário para lavratura desta Ata, sendo assinada pela Diretora
Presidente e por mim Secretária que a lavrei: JANE MADELEINE CUNHA
~VALCANTE
e MARIA CLEIDE PERDIGÃO VASCONCELOS.
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DIRETORA PRESIDENTE,
,
O
Brasileira, reI,igiosa, divorciada, maior, portadora da. identidade de. I"}:' TO\.~P.S O,q
2007236363-5 SSP/CE, C.P.F.(MF) 243.939.083-68 - residente nesta Capltar:a
l.fJ.J.
~
Avenida Dioní,s",
io Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
~~.:,' 'V';::
Jane Madeleine Cu ha Cavalcante.
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Ke y Patrícia Sampaio Rodri ues. VICE DIRETORA PRESIDENTE,

brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de nO.91002210545
SSP/CE., C.P.F.(MF) 485.068.853-53 residente nesta Capital à Avenida
Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;

,
~~

6~;:;~~ ~~
aria C I Perdigão Vasconcelos. DIRETORA FINANCEIRA,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora, da identidade de
nO.91002210588SSP/CE, C.P.F.(MF) 371.716.823-15, residente nesta Capital
:;~Avenida
Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bai~o Parque s~nta .Maria;
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Maria das Neves da Silva Costa - VICE DIRETORA FINANCEIRA,

brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de nO.2643716
(' SSP-PB, C.P.F.(MF) 045.914.954-77, residente nesta Capital à Avenida
'i~:'loq 'onísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
\tQ "0

"'~~

~arongaattn.wlk1l&

-Joana D'arc Paulino de Almeida - DIRETORA SECRETÁRIA,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da, identidade de nO.
95002095072 SSP/CE, e do C.P.F.(MF) 624.024.393-00, residente nesta
;,~:~aPital à Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria;
~~')*~"'~~
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,

Francisca Antoniele de lIIatos Bezerra - VICE DIRETORA SECRETARIA,
brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade n°.99010464610
SSP/CE, C.P.F.(MF) 011.118.863-69, residente nesta Capital à Avenida
Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria.
~RUÇDR£6ISTRAlDE
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TERMO DE POSSE

Conforme deliberação devidamente aprovada pela Diretoria Executiva
do Instituto Hesed dos Irmãos e Irmãs da Santa Cruz e da Bem Aventurada
Virgem Maria do Monte Carmelo em reunião realizada aos 29 de março de
2016, na sede do tnstituto, na Avenida Dionísio Leonel Alencar, nO. 1443,
Parque Santa Maria, Fortaleza-Ce, às 09:00 (nove) horas, a Diretora
Presidente
Jane Madeleine Cunha Cavalcante, brasileira, religiosa,
divorciada, maior, portadora da identidade de nO. 2007236363-5 SSP/CE,
C.P.F.(MF) 243.939.083-ô8 - residente nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel
Alencar, 1443, Bairro Parque Santa Maria, investiu a Luzia Aparecida da
Silva, brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da identidade de nO.
27384998-0 SSP/SP, e do C.P.F.(MF) 197.025.678-82, residente à Rua Santa
Rita, Chácara, 18 e 19, Jardim Miranápolis, Anápolis-GO; na função e
atribuição do cargo de Superiora da casa filial localizada Rua Santa Rita,
Chácara, 18 e 19, Jardim Miranápolis, Anápolis-GO.
Em conformidade com os poderes conferidos pela legislação vigente,
bem como pelos previstos nos estatutos sociais da entidade e por força deste
instrumento fica a mesma desde já após subscrição do presente termo
imediatamente investida com todos os õnus da função da função pelo prazo de
três anos renováveis. Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado,
facultada a palavra aos presentes e como ninguém dela quis fazer uso, foi
determinada a lavratura do presente Termo de Posse, o qual depois de lido e
achado nos moldes necessários
a conceder toda a representação
adm inistrativa e gerencial, foi aprovado por unanimidade dos presentes, cujo
teor é por mim subscrito e pelos demais. FortalezaICE, 29 de março de 2016.
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Jane Madeleine Cunha Cavalcante
DIRETORA PRESIDENTE, brasileira, religiosa, divorciada, maior, portadora da
identidade de nO. 2007236363-5 SSP/CE, C.P.F.(MF) 243.939.083-68 residente nesta Capital à Avenida Dionísio Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque
~"'"'"",<SantaMaria;
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Vasconcelos

DIRETORA FINANCEIRA, brasileira, religiosa, solteira, maior, portadora da
identidade nO. 91002210588 SSP/CE, C.P.F.(MF) 371.716.823-15, residente
nes~a ca.pital à A.venida DioníSiO. Leonel Alencar, 1443, Bairro Parque Santa
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LUZiaAparecida da Silva
SUPERIORA DA CASA DE ANÁPOLlS-GO, brasileira, religiosa, solteira, maior,
portadora da identidade de nO. 27384998-0 SSP/SP, e do C.P.F.(MF)
197.025.678-82, residente à Rua Santa Rita, Chácara, 18 e 19, Jardim
Miranápolis, Anápolis-GO.

2° Tabelionato de Notas - Bel. Amaury Gérln deAmorlm
Rua Barilo de Cotegipe, 35S-A, Ceotro - Anápolis - Goiás - Telefax: (62) 3324-3378
Controle: 101289547-5146
verdadeira
a assinatura
de LUZIA
APARECIDA DA SILVA, pessoa
por mim devidamente
identificada e por haver si
posta em minfla presença, do
que düu fi;. Aflâj)ülls-GO
e' 'o o de 2016. Emol.: 3,93
Total com Fundos: 1,74 .
I'erunhllço

Em

Teste

Joana Martins de Paula -

00!016D503093409

01471

Consulte estecSe10 em: hltp:/lextrajudicial.tjgoojusobr
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forblezrftesse;ul,

29 de larço de 2016.
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Comprovante

,de Inscrição

e de Situação

Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de ildentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DE INSCRiÇÃO

02.779.337/0001-74
MATRIZ

16/07/1998

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO

HESED DOS IRMAOS

;0 E DESCRiÇÃO

DAATIVIDADE

94.91-0-00 - Atividades
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

E IRMAS DA STA CRUZ E DA B. A. V. MARIA

ECONOMICA

PRINCIPAL

de organizações

DASATMDADES

DO MONTE CARMELO

ECONOMICAS

religiosas

ou filosóficas

SECUNDARIAS

Não infonnada
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DANATUREZAJURIDICA

399-9 - Associação

I
I
I

Privada

I

LOGRADOURO

AV DIONISIO

LEONEL

I

CEP

60.873-073

ENDEREÇO

I~
I

ALENCAR
laNRROmlSTRITO

~A_N_C_U_R_I

_

I

~~fO

II

~~~~~~EZA

~E

I

TELEFONE

ELETRONICO

(85) 3252-1667

FEDERATIVO

SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL

DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

I

I

'

I

(EFR)

CADASTRAL

16/0711998

.ATIVA

LOTIVO

I

II_C_OM_P_UE_M_EN_T_O

DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

~OESPECIAL

I I=:-

SITUAÇÃO

ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.634. de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 16/05/2017 às 09:55:42 (data e hora de Brasília).
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Comprovante,de Insc'rição e de Situação Cadastral
Contribuinte.
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DE INSCRiÇÃO

02.779.337/0003.36
FILIAL

05/01/2007

NOME EMPRESARiAl

INSTITUTO HESED DOS IRMAOS E IRMAS DA STA CRUZ E DA B•.A •.V. MARIA DO MONTE CARMELO

L

~O

ESTABELECIMENTO

80 E DESCRiÇÃO

(NOME

DAATMDADE

94.91-0-00 - Atividades
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DE FANTASIA)

ECONOMICA

PRINCIPAL

de organizações religiosas ou filosóficas

DAS ATMDADES

ECONOMICAS

SECUNDARIAS

Não informada
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DANATUREZAJURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I

LOGRADOURO

til

R SANTA RITA, CHACARA 1'8 E 19

I

II

CEP

BAlRROIDISTRITO

75.133.540
ENDEREÇO

JARDIM MIRANAPOLIS

ElETRÔNICO

eliomarsergio@hotmail.com

I~
I

FEDERATIVO

SITUAÇÃO

RESPONSÁVEl

I

NÚMERO

SIN

I

COMPLEMENTO

I ANAPOLlS

I

TElEFONE

(62) 3313-5664

(EFR)

DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

05/01/2007

.ATIVA

tOTIVODE.SITUAÇÃO

[~O

II~

MUNlClplO

CADASTRAL

'

CADASTRAl

ESPECIAL

II ~~

SITUAÇÃO

ESPECIAl

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 16/05/2017 às 09:57:10 (data e hora de Brasília).
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. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEÀ'RÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
;INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON BARBOSA DE SOUSA

ASSINATURA

DO TITULAR

CARTEIRA DE IÕr:NTIDADE

~
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MiNistéRio DA FAZENDA

i

1"~FedefaI
I, ..... '.. ','. Ca.das.tro de Pessoas F~icas
ICOMPROVANT~

DE INSCRiÇÃO
Número

0'0

...243.939.083-68
..

.

Nome

JÀNE MADELEINECUNHA

CAVALCANTE

Nascimento

11/06/1963
',VÃLlDOSq'MENTECOMCOMPROVANTE

DE IDEN'TIFICAÇÃO
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.' '"sercónfirmada na Internet, no endereço
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Comprovante emitid9 pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:49:56 do dia 31/08/2015 (hora e data de Brasília)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109072860885

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Jane Madeleine Cunha Cavalcante
Nilda Madalena Cunha Cavalcante

11/06/1963
24393908368
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 20 GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço htlps:/Iprojudi. tigo. jus. br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109072860885

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :56:24
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:56:24
pelo código: 109072860885, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109372860883

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Jane Madeleine Cunha Cavalcante
Nilda Madalena Cunha Cavalcante

11/06/1963
24393908368
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:/Iprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109372860883

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :56:49
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 14/06/2017 ~ 11:56:49
alidação pelo c6digo: 109372860883, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109772870590

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Jane Madeleine Cunha Cavalcante
Nilda Madalena Cunha Cavalcante

11/06/1963
24393908368

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772870590

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :55:09
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:55:09
pelo código: 109772870590, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109772800542

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Jane Madeleine Cunha Cavalcante
Nilda Madalena Cunha Cavalcante
11/06/1963
24393908368

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772800542

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :53:46
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:53:46
alidação pelo c6digo: 109772800542, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

sobre

..
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

CERTIFICAMOS,

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciãria do Estado de Goiãs, que
NADA

CONSTA

contra JANE MADELEINE CUNHA CAVALCANTE nem contra o CPF: 243.939.083-68
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de controle acima

e) Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se refere a processos que
tramitam

em unidades jurisdicionais

sediadas na capital do estado e UAAs a elas

vi nculadas.
Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 11:57 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, 11h57min.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE ANÁPOLlS

N°

109772718094

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemé;ls de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em gEm~l,ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE ANÁPOLlS: NADA
CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Luzia Aparecida da Silva
Maria Aparecida da Silva

01/03/1977
19702567882

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b} a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titulari;dade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:/Iprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772718094

Certidão expedida em 22 de junho de 2017, às 09:48:30
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 22/06/2017 - 09:48:30
alidação pelo c6digo: 109772718094, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109172774485
,

'.

\'

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sist~mas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL. e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
..
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Luzia Aparecida da Silva
Maria Aparecida da Silva

1

/'

01/03/1977
19702567882

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;

!

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço htlps:/Iprojudi,tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado ~ GÇ>iásno
,

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

"
na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109172774485
,.

Certidão expedida em 22 de junho de 2017, às 09:49:31
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 22 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 22/06/2017 - 09:49:31
pelo c6digo: 109172774485, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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Certidão Emitida em: 22/06/2017

Regional

controle

acima

às 09:29 (hora e data de Brasília).

Última atualização dos bancos de dados: 22/06/2017,

09h29min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. PraGa dos Tribunais Superiores.
5225.
e-Mail: secju@trfl.jus.br

http:/A.w.w.trf1.jus.br/SenAcos/Certidaoltrf1_emitecertidao.php

CEP: 70070-900.

Fone: (61) ~314-
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109972800586

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Kelly Patricia Sampaio Rodrigues
Margarida Maria Sampaio Rodrigues
26/11/1971

48506885353
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109972800586

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :48:33
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:48:33
pelo código: 109972800586, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109372820561

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Kelly Patricia Sampaio Rodrigues
Margarida Maria Sampaio Rodrigues
26/11/1971
48506885353
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:/Iprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109372820561

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :48:59
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:48:59
pelo c6digo: 109372820561, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109072850191

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Kelly Patricia Sampaio Rodrigues
: Margarida Maria Sampaio de Rodrigues
: 26/11/1971
: 48506885353

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:/Iprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109072850191

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :45:03
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:45:03
pelo c6digo: 109072850191, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109772840539

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Kelly Patricia Sampaio Rodrigues
Margarida Maria Sampaio Rodrigues
26/11/1971
48506885353

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF para expediçao da certidao é de responsabilidade do solicitante da
certidao, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772840539

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :46:22
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:46:22
pelo c6digo: 109772840539, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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N° 121920

.'

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

'

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO ~ARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

. CERTIFICAMOS,

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que
NADA

CONSTA

contra KELLV PATRICIA SAMPAIO RODRIGUES nem contra () CPF: 485.068.853-53
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e) Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se refere a processos que
tramitam

em unidades jUrisdicionais sediadas na capital do estado e UAAs a elas

vinculadas.
Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 11:50 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, 11h50min.

Endereço:

Rua 19,

nO

244 - Centro, CEP: 74030-090; Goiânia-GO.
nucju@go.trf1.gov.br

Fone: (52) 3225-1549.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109572800624

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Maria das Neves da Silva Costa
Maria Carmelita da Silva Costa
22/05/1979
04591495477

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109572800624

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :26:52
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:26:52
pelo código: 109572800624, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

sobre
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109072820618

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Maria das Neves da Silva Costa
Maria Carmelita da Silva Costa

22/05/1979
04591495477

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:/Iprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109072820618

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :28: 16
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:28:16
pelo c6digo: 109072820618, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

N° 2421226

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros

eletrônicos

de distribuição

de ações e

execuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federal da 1 Região, que
8

NADA

CONSTA

contra MARIA DAS NEVESDA SILVA COSTA nem contra o CPF: 045.914.954-77.
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Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 11:32 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, 11h32min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores.
Mail: secju@trfl.jus.br

CEP: 70070-900.

Fone: (61) 3314-5225.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109272820200

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Joana D'arc Paulino Almeida
Francisca Braga do Nascimento

23/09/1978
62402439300
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatãrio deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:llprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109272820200

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :20:00
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:20:00
pelo código: 109272820200, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109972860247

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Joana D'arc Paulino Almeida
Francisca Braga do Nascimento

23/09/1978
62402439300
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço htlps://projudi. tigo. jus. br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109972860247

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :20:28
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:20:28
pelo c6digo: 109972860247, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109672830260

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Joana D'arc Paulino Almeida
Francisca Braga do Nascimento
23/09/1978
62402439300

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço htlps:/Iprojudi. tjgo. jus. br/CertidaoPublica;
d) não positivam

a certidão

as ações que correm em segredo

de justiça

e as ações que versam

processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109672830260

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :14:30
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:14:30
pelo c6digo: 109672830260, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica

sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109072880224

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Joana D'arc Paulino Almeida
Francisca Braga do Nascimento

23/09/1978
62402439300

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF para expediçao da certidao é de responsabilidade do solicitante da
certidao, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:/Iprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109072880224

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 11 :15:36
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 11:15:36
pelo código: 109072880224, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

N° 121876

••

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
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 Goiás, que
NADA

CONSTA

contra JOANA DAR C PAUUNO ALMEIDA nem contra o CPF: 624.024.393-00.
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de controle acima
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e) Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se refere a processos que
tramitam em unidades jurisdicionais
vinculadas.

sediadas na capital do estado e UAAs a elas

Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 11:22 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, llh22min.

Endereço: Rua 19, nO 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO.
nucju@go.trfl.gov.br

Fone: (62) 3226-1549.

e-Mail:

,>

GENES lO
DE

_______

-l-

'[-VAUDADE~

-';19lo~:lOllO/~

[ -"HAsIUTAÇ;.O~

i;=--:"-'--=--_

X
---I

--~--,--

I
--

--_o

"._H_ .. ".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109172820707

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Francisca Antoniele de Matos Bezerra
Maria de Cleide de Matos Bezerra

30/08/1981
01111886369
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:/Iprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109172820707

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:55:46
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:55:46
pelo código: 109172820707, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109572810722

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Francisca Antoniele de Matos Bezerra
Maria de Cleide de Matos Bezerra

30/08/1981
01111886369

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

€I) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109572810722

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:53:05
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:53:05
pelo c6digo: 109572810722, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

CERTIFICAMOS,

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que
NADA
contra FRANCISCA
011.118.863-69.

ANTONIELE
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Estado deGoiás(www.jfgo::iui:b~)";
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~infÔrtnâ~d~~seo número

de controle acima

e) Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se refere a processos que
tramitam em unidades jurisdicionais sediadas na capital do estado e UAAs a elas
vi nculadas.
Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 10:57 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: i4/06/2017, 10h57min.

Endereço:

Rua 19, nO 244 .. Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO.
nucju@go.trfl.gov.br

Fone: (62) 3226-1549.

e-Mail:

k

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109572830767

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Francisca Antoniele de Matos Bezerra
Maria de Cleide de Matos Bezerra
30/08/1981
01111886369

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109572830767

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:51:49
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:51:49
pelo c6digo: 109572830767, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica

sobre
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109072870711

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Francisca Antoniele de Matos Bezerra
Maria de Cleide de Matos Bezerra

30/08/1981
01111886369
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:/Iprojudi.tjgo.ius.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

Certidão expedida em 14 dejunho

109072870711

de 2017, às 10:54:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:54:18
pelo código: 109072870711. no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109972825156

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Rousyele Goiana Monteiro
Maria Rosimeire Monteiro da Silva

05/06/1987
01112166300
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109972825156

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:51 :07
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:51:07
pelo código: 109972825156, no endereço: https://projudi.tjgo.juB.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109372885100

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Rousyele Goiana Monteiro
Maria Rosimeire Monteiro da Silva

05/06/1987
01112166300
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109372885100

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:52: 11
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:52:11
pelo c6digo: 109372885100, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/Certidaopublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109672885135

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Rousyele Goiana Monteiro
Maria Rosimeire Monteiro da Silva
05/06/1987
01112166300

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço htlps:/Iprojudi. tjgo. jus. br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109672885135

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:43:45
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

ribunal
~"_

•

de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente
em 14/06/2017 - 09:43:45
'
alidação pelo c6digo: 109672885135, no endereço: httPs://prOjUdi.tjgO.jus.~r/certidaOPublica

sobre

D
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109072855124

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL elou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Rousyele Goiana Monteiro
Maria Rosimeire Monteiro da Silva
05/06/1987

01112166300

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:/Iprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109072855124

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:47:51
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:47:51
pelo código: 109072855124, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

CERTIFICAMOS,

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que
NADA

CONSTA

contra ROUSVELE GOIANA MONTEIRO nem contra o CPF: 011.121.663-00.
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e) Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se refere a processos que
tramitam em unidades jurisdicionais sediadas na capital do estado e UAAs a elas
vinculadas.
Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 10:22 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, 10h22min.

Endereço: Rua 19, nO 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO.
nucju@go.trfl.gov.br

Fone: (62) 3226-1549.

e-Mail:
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D
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109572875533

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Renata Flor de Oliveira
Isaura Reis Flor de Oliveira

28/01/1979
86543474149
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://proiudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109572875533

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:57:17
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:57:17
pelo c6digo: 109572875533, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109772835580

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Renata Flor de Oliveira
Isaura Reis Flor de Oliveira

28/01/1979
86543474149
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772835580

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:58:09
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:58:09
pelo código: 109772835580, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/Certidaopublica

D
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109872825148

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Renata Flor de Oliveira
Isaura Reis Flor de Oliveira

28/01/1979
86543474149

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109872825148

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:54:42
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:54:42
pelo código: 109872825148, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

sobre

D
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109172885194

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Renata Flor de Oliveira
Isaura Reis Flor de Oliveira
28/01/1979
86543474149

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço htlps://proiudi. tigo. jus. br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109172885194

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, ás 09:56:07
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:56:07
pelo código: 109172885194, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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N° 121770

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
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 Goiás, que
NADA

CONSTA

contra RENATA FLOR DE OLIVEIRA nem contra o CPF: 865.434.741-49.

suspensã()
que também',
d) a autentiCidéide
Estado de Góias
descrito.,
e) Certidão emitida

para determinada

tramitam em unidades jurisdicionais
vinculadas.

Seção Judiciária só se refere a processos que
sediadas na capital do estado e UAAs a elas

Certidão Emitida em: 14/05/2017 às 10:27 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/05/2017, lOh27min.

Endereço: Rua 19, nO 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO.
nucju@go.trf1.gov.br

Fone: (62) 3226-1549.

e-Mail:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109772865885

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Maria Nilcilene Lobão dos Santos
Nubia Lobão dos Santos

15/06/1979
78483697300
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:llproiudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772865885

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:08:29
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:08:29
alidação pelo c6digo: 109772865885, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109272825865

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Maria Nilcilene Lobão dos Santos
Nubia Lobão dos Santos

15/06/1979
78483697300
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

(Art. 45

da LEI ESTADUAL

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço htlps:/Iprojudi. tjgo. jus. br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109272825865

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:09:20
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:09:20
pelo c6digo: 109272825865, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109172845549

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Maria Nilcilene Lobão dos Santos
Nubia Lobão dos Santos
15/06/1979
78483697300

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam

a certidão

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

as ações que correm em segredo

de justiça

e as ações que versam

processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109172845549

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:05:33
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:05:33
pelo código: 109172845549, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica

sobre
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109772895594

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Maria Nilcilene Lobão dos Santos
Nubia Lobão dos Santos

15/06/1979
78483697300

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço htlps:/Iprojudi. tjgo. jus. br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772895594

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:07:06
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:07:06
alidação pelo c6digo: 109772895594. no endereço: https:llprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
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 Goiás, que
NADA

CONSTA

contra MARIA NILCILENE LOBAO DOS SANTOS nem contra o CPF: 784.836.973-00.
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descrito.
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U~.n~'-!J~
e) Certidão emitida

para determinada

tramitam em unidades jurisdicionais
vinculadas.

....o""numero

.

de controle

Seção Judiciária só se refere a processos que
sediadas na capital do estado e UAAs a elas

Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 10:26 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, lOh26min.

Endereço:

.

aCima

Rua 19, nO 244 - Centro. CEP: 74030-090, Goiânia-GO.
nucju@go.trf1.gov.
br

Fone: (62) 3226-1549.

e-Mail:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109172825261

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Marcia Maria Costa de Carvalho
Maria Nilda Costa de Carvalho

26/09/1977
61390801349
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço htlps:/Iprojudi. tjgo. jus. br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109172825261

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:21 :20
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:21:20
pelo c6digo: 109172825261, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109072865656

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Marcia Maria Costa de Carvalho
Maria Nilda Costa de Carvalho
26/09/1977
61390801349
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:/Iprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109072865656

Certidão expedida em14 de junho de 2017, às 09:38:09
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:38:09
pelo c6digo: 109072865656, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109172875339

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Marcia Maria Costa de Carvalho
Maria Nilda Costa de Carvalho
26/09/1977
61390801349

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109172875339

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:07:32
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:07:32
pelo código: 109172875339, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

sobre

\

..
,{

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109972805366

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Marcia Maria Costa de Carvalho
Maria Nilda Costa de Carvalho

26/09/1977
61390801349

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão

INCLUI os processos

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109972805366

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 09:10:59
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 09:10:59
alidação pelo c6digo: 109972805366, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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N° 2419607

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS,

após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

execuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federalda 18 Região, que
NADA

CONSTA

contra MARCIA MARIA COSTA DE CARVALHO nem contra o CPF: 613.908.013-49.
Observações:
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a) o parâmetro de pesquisa~para 'confecçaoqesta~cêrtidão~levou em conta apenas e tão
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suspensão de segurança-Cem 20 grau de jurisdição) além Zdas,-éipelaçõesem processos
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Certidão Emitida em: 14/06/2017 às 10:29 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/06/2017, 10h29min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores.
Mall: secju@trf1.jus.br

CEP: 70070-900.

Fone: (61) 3314-5225.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N°

109472855086

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Joice Cristina Vargas de Oliveira
Marilena Vargas de Oliveira

16/04/1979
08201975723
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do sOlicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de 'Goiás no

endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109472855086

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10: 18:26
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:18:26
pelo c6digo: 109472855086. no endereço: https://projudiotjgo.jus.br/CertidaoPub1ica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

N°

109872825067

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
NADA CONSTA em tramitação contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF
ESTA CERTIDÃO
PROCESSO

ABRANGE

Joice Cristina Vargas de Oliveira
Marilena Vargas de Oliveira

16/04/1979
08201975723
OS PROCESSOS

DO SISTEMA

DIGITAL, bem como OS PROCESSOS

DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO

DE SEGUNDO

GRAU

DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL

(Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

E SISTEMA

DE

DE COMPETÊNCIA
DE 1981).

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade

desta certidão deve ser confirmada

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https:/Iprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109872825067

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:18:53
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
a1idação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:18:53
pelo código: 109872825067, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

2017-~1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109672865877

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Joice Cristina Vargas de Oliveira
Marilena Vargas de Oliveira
16/04/1979
08201975723

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informaçao do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidao, pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https:llprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo
processos de jurisdição voluntária;

de justiça

e as ações que versam

sobre

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109672865877

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:14:59
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoiia Geral da Justiça
Avenida ASSIS Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Tribunal

de Justiça

Documento

Publicado

-'"1

do Estado de Goiás

Digitalmente

em 14/06/2017

- 10:14:59
9

______

a_1_id_a,_9ã_o_pe_1_o_c_Ó_di_9_O_:
_1_09_6_72_8_6_58_7_7
_' _no_e_nd_e_r_e _o_: _h_t_tP_s_: /_/_p_rO_j_Ud_i_._t~j_g_o_.
j_U_S._b_r/_c_e_rt_i_da_o_Pub_l_ic_a

httos:llportal.al.Q o.leq .br/aq endalpautaldatal01 062017
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N°

109772815899

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:
Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

Joice Cristina Vargas de Oliveira
Marilena Vargas de Oliveira

16/04/1979
08201975723

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente

através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome
e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos
ESPECIAIS CRIMINAIS;

criminais

em tramitação

na AUDITORIA

MILITAR e nos JUIZADOS

f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

109772815899

Certidão expedida em 14 de junho de 2017, às 10:16:30
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 14 de junho de 2017

Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás

Documento
alidação

Publicado Digitalmente em 14/06/2017 - 10:16:30
pelo c6digo: 109772815899. no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaóPublica
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N° 121762

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVEIS E CRIMINAIS

após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

CERTIFICAMOS,

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que
NADA

CONSTA

contra JOICE CRISTINA VARGAS DE OLIVEIRA nem contra o CPF: 082.019.757-23.
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suspensão\:!e s~gu~ançã'(emJ2.C2.~grau)de~jurispição)~.aiéní
das apelações em processos
que tambem tram.ltaram,l')o PJeno 10gr;au: (Resoluçao PRESI/2Zj;'de27/11/2014);
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d) a autenticidade~"~~~rti~ão~deverá~secconfirmi:raã:íí~~~ir;-:~da
Seção Judiciária do
......, ,"-' - .1 , , .~. , -.-~: "._
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Estado de Goiás (WW{y~jf99;j~~~lJr)~_,in~Orrrl.ãndo~sé~o'~
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e) Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se refere a processos que
tramitam em unidades jurisdicionais
vinculadas.

sediadas na capital do estado e UAAs a elas

Certidão Emitida em: 14/05/2017 às 10:25 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/05/2017, 10h25min.

Endereço:

Rua 19, nO 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO,
nucju@go, trfL gov, br

Fone: (62) 3226-1549,

e-Mail:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE GOIÁS
O PODER DA CIDADANIA

. ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE

GotAs

"Dec ara utilidade pública a entidade que
específica. "

A ASSEMBLEIA
I'

LEGISLATIVA

constantes no art. 10 da Constituiçao

DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte

lei:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública o INSTITUTO HESED DOS IRMÃOS E IRMÃS
DA STA CRUZ E DA B. A. V. MARIA DO MONTE CARMELO, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO02.779.337/0003-36, com sede no município
de Anápolis - GO.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSOES, EM

2017.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Ir. (Gabo 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109/3135
www.franciscojrocomobr
e-mail: falecom@franciscoir.com.br

,

'.
ASSEMBLEIA
, LEGISLATIVA
ESTADO DE GolAs

JUSTIFICATIVA

o

objetivo do presente projeto é a Declaração de Utilidade Pública o

INSTITUTO HESED DOS IRMÃOS E IRMÃS DA STA CRUZ E DA B. A. V. MARIA DO
MONTE CARMELO, e traz em sequência toda documentação necessária para tal,
preenchendo os requisitos legais para sua aquisição.
O referido Instituto tem como finalidade a orientação da sociedade dentro dos
princípios cristãos, desenvolvendo especialmente atividades de apostolado, acolhimento
fraterno, formação, editora literária e musical, produtora de eventos e artigos religiosos.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
e deliberação dos nobres pares, a respeito

qual, pela relevância e oportunidade da

matéria, conto com o apoio dos Nobres C

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Ir. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231 - Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
e-mail: falecom@franciscojr.com.br

PROCESSO N°:

2017002331

INTERESSADO:

DEPUTADO FRANCISCO

ASSUNTO:

Declara

de

utilidade

JR

pública

a

entidade

que

especifica (Instituto Hesed dos Irmãos e Irmãs da
Sta Cruz e da B. A. V. Maria do Monte Carmclo,
com sede no Município de Anápolis - GO).

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto de lei apresentado pelo
ilustre Deputado Francisco Jr com vistas a obter a declaração de utilidade
pública ao Instituto

Hesed dos Irmãos e Irmãs da Sta Cruz e da B. A. V.

Maria do Monte Carmelo,
direito privado,
orientação

sem finalidade econômica,

da sociedade

especialmente

é uma entidade com personalidade jurídica de

dentro

que tem como

dos princípios

atividades de apostolado,

finalidade a

cristãos, desenvolvendo

acolhimento

fraterno,

formação,

editora literária e musical, produtora de eventos e artigos religiosos.
Compulsando os autos, verifica-se que a documentação
exigida pela Lei na 7.371, de 20 de agosto de 1971, modificada pela Lei n.
19.408, de 13-07-2016, não está completa, devendo a entidade comprovar
para a regularização do pedido:

~

Certidão Eleitoral de todos os Diretores do atllal ma11dato e Certidão

Federal da Diretora 1:'--i11a11ceira.

o nobre

parlamentar,

autor

da proposta,

providencie

a documentação

solicitada. Após, cumprida a formalidade, retornem-me os autos. É o relatório.

de 2018.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova o parecer do
Relator CONVERTEND~ DILIGÊNCIA.
Processo N°
2,]
Sala das Comifsões Deput{do Solon Amaral
Em
/.£/
/2018.
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Presidente:
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