Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte

CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS NEGATIVA

CERTIFICA-SE, tendo como origem os dados indicados pelo(a) requerente que, verificando e revendo no
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS os registros de distribuição de PROCESSOS
CRIMINAIS E CÍVEIS de competência originária e/ou recursal, até a presente data, NADA CONSTA na
Segunda Instância contra:
Nome: LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO
CPF: 790.436.076-49
RG: 3777042
Nome pai: SEBASTIÃO BARROS QUINTÃO
Nome mãe: HELENA LEMOS QUINTÃO

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;
b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no balcão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, ressalvada a obrigatoriedade de o destinatário conferir a titularidade do número do CPF
informado, bem como confirmar a sua autenticidade na página eletrônica do TJMG;
e) a Certidão será negativa quando não houver feito em tramitação contra pessoa a respeito da qual foi
solicitada;
f) Certidão expedida em consonância com a Lei Complementar nº 64/1990, com as alterações promovidas
pela Lei Complementar nº 135/2010.
Certidão solicitada em 31 de Julho de 2018 às 21:34

Belo Horizonte, 31 de Julho de 2018 às 21:34
Código de Autenticação: 1807-3121-3439-0706-1150
Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CRIMINAL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL nesta comarca, até a
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:
Nome: LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO
CPF: 790.436.076-49
RG: 3777042
Nome pai: SEBASTIÃO BARROS QUINTÃO
Nome mãe: HELENA LEMOS QUINTÃO

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;
b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;
Certidão negativa emitida nos termos do inciso I do § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho
Nacional de Justiça.
Certidão solicitada em 31 de Julho de 2018 às 21:29

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2018 às 21:29
Código de Autenticação: 1807-3121-2906-0756-1992
Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.
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31/07/2018

.: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1ª Região :.

Nº 191385

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ESTADUAL
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e
execuções Criminais mantidos na Seção ou Subseção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
que
NADA

CONSTA

contra LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO nem contra o CPF: 790.436.076-49.
Observações:
a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão
somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos
Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja
divulgação possa frustrar eventuais investigações;
b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;
c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do
Estado de Minas Gerais (www.jfmg.jus.br), informando-se o número de controle
acima descrito.
d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais,
acesse

o

link:(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-

federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)
Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.
Certidão Emitida em: 31/07/2018 às 21:07 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 31/07/2018, 21h07min.

Endereço: Av. Álvares Cabral, 1807 - Bairro Santo Agostinho,
CEP: 30170-001, Belo Horizonte-MG. Fone: (31) 3501-1383. e-Mail: nucju.mg@trf1.jus.br

http://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecertidao.php
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31/07/2018

.: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1ª Região :.

Nº 1747147

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CRIMINAIS

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

CONSTA

contra LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO nem contra o CPF: 790.436.076-49.
Observações:
a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão
somente processos e procedimentos de competência originária do Tribunal e que
estejam em tramitação, excluídos os processos em grau de recurso. Poderão,
também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais
investigações;
b) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (www.trf1.jus.br), informando-se o número de controle acima
descrito.

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.
Certidão Emitida em: 31/07/2018 às 21:15 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 31/07/2018, 21h15min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225.
Mail: secju@trf1.jus.br

http://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecertidao.php
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PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Certidão de Antecedentes
para Fins Eleitorais
Em consulta aos registros de condenação do banco de dados processuais desta Corte,
CERTIFICO que

NADA CONSTA
CONTRA LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO, ou vinculado ao CPF 790.436.076-49,
no Supremo Tribunal Federal.

Observações:
a) o parâmetro de pesquisa utilizado para a emissão desta certidão levou em consideração
apenas as ações penais de competência originária do STF com decisão condenatória
referentes a delitos previstos na alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº
64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010.
b) É de responsabilidade do requerente a fidedignidade dos dados cadastrais informados,
cabendo à pessoa física ou jurídica destinatária a responsabilidade pela conferência das
informações.
c) o prazo de validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias.

Certidão gerada via internet em 31/07/2018 às 21:46:45.
Esta certidão pode ser validada em https://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp
com o seguinte código CJP9DZVMQVN.
Endereço: Praça dos Três Poderes - Brasília/DF - CEP 70175-900
Telefone: (61) 3217-4465

