
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
 

OBSERVAÇÃO: 
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado 
ou destinatário. 
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS-MA 
_________________________________________________________________________________________ 

 

SS ee dd ee ::   FF óó rr uu mm   DD ee ss ee mm bb aa rr gg aa dd oo rr   ““ SS aa rr nn ee yy   CC oo ss tt aa ”” ,,   
AA vv ee nn ii dd aa   PP rr oo ff ..   CC aa rr ll oo ss   CC uu nn hh aa ,,   ss // nn .. ºº   --   CC aa ll hh aa uu ,,   CC EE PP .. ::   66 55 .. 00 77 66 -- 88 22 00   ff oo nn ee ::   (( 00 99 88 ))   33 11 99 44 -- 55 44 00 88 // 55 44 00 99   

 

 

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  FFEEDDEERRAATTIIVVAA  
DDOO  BBRRAASSIILL  

 
EESSTTAADDOO  DDOO  MMAARRAANNHHÃÃOO  

PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO  

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO 

JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO LUÍS, 

CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

USANDO  da faculdade que me confere a Lei,,  CERTIFICO,  a 

requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos 

referentes às  Varas Cíveis, Fazenda Pública, Família, Sucessão, Tutela, Curatela 

e Ausência, Interesses Difusos e Coletivos e Criminais, a partir do dia 1º 

(primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia #### de 

######### do ano corrente, constatei  NÃO EXISTIR  distribuição de  AÇÕES E/OU 

EXECUÇÕES  contra  ############,,  CCNNPPJJ  nnºº..  ############.. CERTIFICO, 

finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo 

Judiciário de São Luís, capital do Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou 

fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, 

no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta cidade de São Luís, capital do 

Estado do Maranhão. Eu, ############, Técnico Judiciário, mat. ############, 

consultei e digitei. E eu, ############, Secretário(a) Judicial, subscrevo e assino. 

São Luís/MA, #### de ####### de 2015. 

 

 

#################################### 
Secretário(a) Judicial da Distribuição  
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CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única 

existente no Termo Judiciário de São Luís, capital do Estado do Maranhão. O 
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subscrevo e assino. São Luís/MA, #### de ####### de 2015. 
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Secretário(a) Judicial da Distribuição  


