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PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
A ÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCA IS, CRIMINA IS E
DOS JUIZA DOS ESPECIA IS FEDERA IS CRIMINA IS A DJUNTOS

N°da Certidão 2014.0001168575

CERTIFICO , revendo os registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, até a presente
data, que contra JURACIA BAENA GARCIA , ou vinculado ao CPF 859.618.418-04,
Consta, na Justiça Federal de 1° Grau, Seção Judiciária de São Paulo:
Nomes Diferentes e CPF/CNPJ Iguais
Proce sso

Vara

0004022-38.2012.403.6119

1

Distribuição
04/05/2012

C lasse /Ação
R TPO SSE

Autor

UNIVER SIDADE FEDER AL DE SAO PAULO

GUAR U

O bse rvaçõe s:
a) C e rtidão re que rida pe la Inte rne t, e x pe dida com base na O rde m de Se rviço n° 03/2009 DF;
b) Para obte r inform ação a re spe ito do(s) proce sso(s) constante (s) na ce rtidão, favor e ntrar e m contato com a
Subse ção Judiciária m ais próx im a, e x ce tuando os Juizados Espe ciais Fe de rais - JEF, conform e e nde re ços
disponibilizados e m nosso site ;
c) A confe rê ncia dos dados pe ssoais da pe ssoa pe squisada é de re sponsabilidade do solicitante da C e rtidão,
de ve ndo a titularidade do C PF/C NPJ se r confe rida pe lo inte re ssado e de stinatário;
d) A aute nticidade de sta C e rtidão de ve rá se r ve rificada por qualque r inte re ssado no e nde re ço www.jfsp.jus.br , até 60
dias da libe ração, atravé s do código de se gurança: 5I692V43ENFZ hKFUUN B4IKBHY364XhNEQ
e ) Esta C e rtidão abrange o Estado de São Paulo.

http://www.jfsp.jus.br/csp/jfspint/reqcertidaoprintpedido1a.csp
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São Paulo, 03 de Julho de 2014 (às 14:50h).
Núcleo de Apoio Judiciário
nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225.8666
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