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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

                                A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE,
nacionalidade BRASILEIRO, filho(a) de FLAVIANO ALVES CAVALCANTE e DIRCEIA
GONCALVES CAVALCANTE, nascido(a) aos 14/09/1977, natural de RESENDE/RJ,
documento de identificação 301897238 DETRAN/RJ, CPF 041.644.207-23.

N° 66970732021

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. “Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à
instauração de inquérito contra os requerentes”;
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-
DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de
documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço
(http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:21 de 10/09/2021

66970732021



JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

       Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de
condenação  criminal  eleitoral,  transitada  em  julgado,  para  o(a)  eleitor(a)  abaixo
qualificado.

Filiação:

FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE

Inscrição: 0963 6922 0310

Município: 58440 - ITATIAIA

Data de nascimento: 14/09/1977

- DIRCEA GONCALVES CAVALCANTE
- FLAVIANO ALVES CAVALCANTE

Zona: 198 Seção: 0008

UF: RJ

Certidão emitida às 11:06 em 10/09/2021

Esta certidão de crimes eleitorais é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na  Internet,  no  endereço:  http://www.tse.jus.br  ou  pelo  aplicativo  e-Título,  por
meio  do  código:

Domicílio desde: 01/09/1995

5Q9W.N3XW.DGAS.SLRU

Eleitor(a):

http://www.tse.jus.br

