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CURRICULUM VITAE 

01 - DADOS PESSOAIS 

NOME: José Lindomar Coêlho 

DATA DE NASCIMENTO: 19 de fevereiro de 1.957 

NACIONALIDADE: Brasileira 

NATURALIDADE: João Pinheiro-MG 

ESTADO CIVIL: Casado 

PROFISSÃO: Advogado, advogado, advogado. 

Titular do escritório J. LINDOMAR COÊLHO E ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, empresa constituída em 1990, atualmente com 
uma equipe formada por 21 profissionais, inclusive com filial na 
Comarca de Arinos-MG. 
Sócio proprietário do Curso Damásio Educacional, desde 
outubro de 2011, onde introduz o ensino jurídico para todos os 
operadores do direito, com diversos cursos inclusive para 
ingressar na OAB, pós graduação e todas as áreas do direito e 
preparação para concursos públicos. 

ESCOLARIDADE 

Direito - Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal 
Brasília - Distrito Federal 

Pós Graduado em Direito Empresarial 
Fundação Educacional Monsenhor Messias 
Faculdade de Direito de Sete Lagoas 
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. 

Sete Lagoas - MG 

Pós Graduado em Metodologia de Ensino Superior 
Universidade Católica - Brasília - DF 

ATIVIDADE SOCIAL 

- Unaí Colina Clube 
Sócio desde 1.979, exercendo diversos cargos no Conselho 
Diretor e Presidente: 1.996 á 1.998 - Unaí - MG. 

- Rotary Club de Unaí 
Sócio representativo desde 1.984 
Exercendo diversos cargos no Conselho Diretor e Presidente: 
1.995 a 1.996, onde criou e instalou o Banco de cadeiras de 
rodas e de muletas - Unaí - MG. 

- Ordem dos Advogados do Brasil/MG - 27' subseção 
Presidente eleito para os pleitos de 2004 a 2006; 2010 a 2012; 
2013 a 2015, da 27' Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de Minas Gerais 
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Plnião 
2017 

J. LINDOVAR 
coeisHD 

Advogado e Empresário, com 
Graduação em Direito, Pós Graduado em Direito 
Empresarial, Pós Graduado em Metodologia de 
Ensino Superior e Mestrando em Direito 
Internacional Público. 

Representa e administra a empresa J. 
Lindomar Coelho e Advogados Associados, fundada 
em 1990 e é também proprietário da franquia 
"Damásio Educacionarde Unaie região. 

É atualmente Diretor de Regionalização 
da OAB/MG e procura participar ativamente da sua 
entidade de classe na busca constante da defesa dos 
interesses e prerrogativas dos advogados do 
Noroeste Mineiro e estendendo a Diretoria da 
Seccional da OAB/MG a todo interior do Estado de 
Minas Gerais. É também o atual Diretor Jurídico da 
ACE- Associação Comercial e Empresarial de Unaí. 

Com muita dedicação, determinação e 
pensando em ajudar o próximo, participou ativa-
mente dos trabalhos do Rotary Club Unaí, do qual foi 
Presidente e se orgulha pela criação e fundação do 
Banco de Cadeiras de Rodas e de Muletas, que hoje é 
uni marco desse grandioso Club de Unaí. 

Espera que a vida política e econômica 
do nosso país possa melhorar para que sejam 
combatidas as desigualdades sociais, de maneira 
que todos possam ter acesso à educação, cultura, 
saúde, segurança pública e, principalmente o 
combate a corrupção que assola a classe política 
brasileira, e rouba a dignidade dos brasileiros. 

Se pauta no pensamento de Eduardo 
Couture: "Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um 
dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, 
lute pela Justiça". 



O conteúdo das fls de n.° 11 e 12 não pode ser divulgado por força de vedação legal contida no 

inciso IV do artigo 32 da Lei Federal n.° 12.527, de 18 de novembro de 2011. 



20/02/2019 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1a Região :. 

IS imprimir 

 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNAÍ 
LOCAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Criminais mantidos na Subseção Judiciária de Unaí, que 

NADA CONSTA 

contra JOSE LINDOMAR COELHO,coa _,,,_ ,,o CPF: 206.605.706-10. 44000000.010w 

stT4,GION4 
- 	-, 

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 Subseção Judiciária 
de Unaí (portal.trfl.jus.br/sjmg/),  informando-se o número de controle acima 
descrito. 	 . 	. 40ipit fr New.' 

d) Para conferir os municípios abrandidos pela ComplCeiiia daS* uhidades jurisdicionais, 
acesse 	o 	link:(http://portal.trfl.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas- 

federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm) 

4:1114‘.4  
Nesta certidão estão sendo con 	os protess 	o PJe. 

Certidão Emitida em: 20/02/2019 às 13:02 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados: 20/02/2019, 13h02min. 

Endereço: Rua João Pinheiro, 548 - Centro, 
CEP: 30170-001, Unaí-MG. Fone: (38) 2102-1888. e-Mail: nucju.mg@trfl.jus.br  

https://portal.trftjus.br/Servicos/Certidao/ttf1_emitecertidao.php  

Observações: 
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