
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais do Tribunal de
Justiça do Paraná a partir dos dados fornecidos pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos
distintos:

VALDEMAR MORAS DELATORRE

NADA CONSTA

a. de forma automática, considerando-se que o nome solicitado não está na base de informações (incluindo-se pesquisa
fonética);
b. manualmente, considerando-se que consta na base o nome solicitado ocasião em que se irá excluir eventuais
homônimos;
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a
identidade do NOME com o CPF. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de
responsabilidade exclusiva do destinatário.

Nestes termos, certificamos que:
Contra o NOME

Nome da mãe
PLACIDA MORAS DELATORRE

Nos registros de distribuição de processos que tramitam em segundo grau de jurisdição de ações 1. relativas a
remuneração de servidores públicos em geral, exceto as concernentes a matéria previdenciária, 2. decorrentes de
dissolução e liquidação de sociedade, 3. decorrentes de ato de improbidade administrativa; 4. crimes contra a pessoa,
exceto os contra a honra; 4. atos infracionais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por estes praticados; 5.
processos oriundos do Conselho de Justificação da Polícia Militar; 6. infrações penais atribuídas a Prefeitos Municipais;
7; crimes contra a administração pública; 8. crimes contra a fé pública; 9. crimes contra a honra; 10. crimes contra a
incolumidade pública, incluídos os definidos no Estatuto do Desarmamento; 11. crimes contra a ordem tributária e
econômica, contra as relações de consumo e falimentares; 12. crimes ambientais; 13. infrações penais não abrangidas
pela especialização; 14. crimes contra o patrimônio; 15. crimes contra a dignidade sexual; 16. crimes contra a paz
pública; 17. infrações penais relativas a tóxicos e entorpecentes; 18. crimes militares definidos em lei.

Pesquisando registros (Processo Físico) até: 19/07/2018 02:07:20

Esta certidão se destina a fins eleitorais no Estado do Paraná. Não pode ser utilizado para outros fins, sob pena de
responsabilidade.

Pesquisando registros (Processo Eletrônico) até: 19/07/2018 02:07:22

Certidão emitida 19/07/2018 10:12:421.0Versão:
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