PUBLICIDADE LEGAL
GURUPI 1ª vara cível Editais de intimações com prazo de 20 dias Edital Nº
4704413 Edital De Intimação Com Prazo De 20 Dias Intimando: Vm Eletrificações
E Locações De Máquinas Ltda Objetivo : Intimação Da Requerida Vm
Eletrificações E Locações De Máquinas Ltda do inteiro teor da decisão constante
nos autos nº 50113388420138272722, evento n.º 206, e Cumprimento de
sentença, que lhe move Banco Do Brasil SA, para que tome conhecimento do
bloqueio efetuados via Bacenjud, no importe de R$ 719,37, realizado em sua conta
bancária do NU Pagamentos, na data de 23/06/2021, bem como caso queira,
K-30/05
exerça o direito ao recurso na forma da lei. Gurupi-TO, 17/02/2022.

Palmas-TO, 30.05 a 05 de junho de 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICÍPIOS – ATM, através de seu presidente,
Diogo Borges de Araújo Costa, convoca, nos termos do art. 14 c/c art. 23, § 1º do Estatuto,
seus associados para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14.06.2022, às
11h no auditório da ATM, na Av. Teotônio Segurado. Na ocasião haverá deliberação sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: I - Alteração do Estatuto.
Palmas, 18 de maio de 2022.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar: ROZELVANE BARBOSA PARENTE e RAIMUNDA
RIBEIRO DE ARAÚJO; GIOVANE RIBEIRO DE ALMEIDA e GEOVANA GOMES PAIVA; quem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
NOME

EDUARDO REZENDE FERREIRA

CPF/CNPJ

001.300.561-89

CONTRATO

47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

QUADRA

019

LOTE

007

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato
particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato
acima identiﬁcado.

Palmas, 18 de maio de 2022.
Diogo Borges de Araújo Costa
Presidente da ATM

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 151)
CNPJ N°11.827.923/0001-38, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO-05, Quadra 206 Sul, Conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em
frente a Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 26 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
NOME

DURVAL JORGE DA SILVA

CPF/CNPJ

096.177.521-15

CONTRATO

110

QUADRA

027

LOTE

005

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato
particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação
tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima
identiﬁcado.
PR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM DO PORTO)
CNPJ N°11.917.132/0001-07, situado no escritório de representação localizado na Avenida
LO-05, Quadra 206 Sul, Conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a
Pamonharia Paraíso.

K-30/05

Palmas - TO, 26 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
NOME

ADELSON XAVIER DE SA

CPF/CNPJ

292.021.911-15

CONTRATO

650

QUADRA

021

LOTE

033

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato
particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação
tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima
identiﬁcado.
RBV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM MADRI)
CNPJ N°15.048.477/0001-14, situado no escritório de representação localizado na Avenida
LO-05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a
Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 26 de maio de 2022.
K-30/05e06/06

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
NOME

DIOGO FERNANDES COSTA VALDEVINO
ANGELA MARCIA MARTINS DE SOUSA

CPF/CNPJ

729.458.691-87
774.255.961-72

CONTRATO

186
320

QUADRA

017
017

LOTE

009
020

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta
publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de
compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação tem o objetivo de
cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identiﬁcado.
XR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL GENEBRA) CNPJ
N°16.509.414/0001-80, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 26 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
NOME

LUZINETE DOMINGOS DE GOIS
DORIANE ALVES MACEDO

CPF/CNPJ

965.011.209-00
006.846.641-27

CONTRATO

1766
599

QUADRA

009
014

LOTE

030
026

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta
publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de
compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação tem o objetivo de
cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identiﬁcado.
XR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM BELA VISTA)
CNPJ nº 13.706.865/0001-10, situado no escritório de representação localizado na Avenida
LO-05, Quadra 206 Sul, Conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 26 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
NOME

NUBIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
LIDINALVA VIVEIROS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ

847.829.511-91
546.747.351-49

CONTRATO

762
229

QUADRA

014
005

LOTE

010
014

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato
particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação
tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima
identiﬁcado.
B4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSE151) CNPJ
N°18.739.426/0001-27, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO05, Quadra 206 Sul, conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em frente a Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 26 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código
Civil Brasileiro:

Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

A ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE MUNICÍPIOS – ATM, através de seu presidente,
Diogo Borges de Araújo Costa, convoca, nos termos do art. 14 c/c art. 22, I, do Estatuto,
seus associados para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14.06.2022, às
9h no auditório da ATM, na Av. Teotônio Segurado. Na ocasião haverá deliberação sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: I – deliberação sobre as contas anuais; II - destinação de
emendas parlamentares de bancada; III - Avaliação e aperfeiçoamento do convênio do
transporte escolar; IV - programa de fortalecimento da economia e geração de emprego
(Tocando em Frente).

MARLEIDE RIBEIRO MAXIMO
Notária e Registradora

EDITAL DE PROCLAMAS

PAULO MARTINS e MARLEY OSLÚBIA SOARES BELEZA
CLAUDIO JORGE DA SILVA BEZERRA e DAYANE SOUSA RODRIGUES
TIAGO RODRIGUES RIBEIRO DE SOUSA e MARLY DE SOUSA DOURADO
CRISLEI DOS SANTOS XAVIER e CLEONICE MESQUITA SILVA
MARQUIONE BRASILEIRO DA SILVA e JACIRA COUTINHO DE SOUSA
LUÍZ HENRIQUE LENHARO JÚNIOR e DALLA MONSUETH CARMO
EDIVALDO GOMES DA COSTA e VALDECI LIMA DE OLIVEIRA
ALTEMIR ALENCAR SOARES e DOMINGAS ALVES DE SOUSA
EURIPEDES MOREIRA DAS NEVES e MARIA IDETE MOREIRA ALVES
SEBASTIÃO LISBOA CABRAL e KELLBIANE ALMEIDA BARBOSA
SÉRGIO PEREIRA REIS e JOANA FERNANDES ARAÚJO
AKILSON SAMUEL ALMEIDA LIMA e HELLEN AZEVEDO GAMA
DALMI PINHEIRO DE ABREU e ROSILENE SOUZA ALMEIDA
PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e LUCIENE MUNIZ NEGREIROS

Diogo Borges de Araújo Costa
Presidente da ATM

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida Belo Horizonte, Quadra 72, Lote 07, Taquaruçu, Palmas/TO.
Fones: (63) 3554-1118 e 3554-1500
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EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Meritíssimo Juiz de Direito em substituição automática da 4ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais
e na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento
tiverem que por este meio CITA os Requeridos MARCIO FERNANDO RAMOS (CPF: 52798410134)
e CLOVIS WAZILEWSKI (CPF: 37182200163), para o disposto no campo finalidade: AUTOS N°:
5012228-36.2012.8.27.2729 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial VALOR DA CAUSA: 75.000,00
(setenta e cinco mil reais), conforme evento 65. REQUERENTE: MASSEY FEGURSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA REQUERIDO: MARCIO FERNANDO RAMOS e CLOVIS WAZILEWSKI FINALIDADE: CITAR a requerida MARCIO FERNANDO RAMOS e CLOVIS WAZILEWSKI
em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supramencionada no prazo de 03(três)
dias, efetue o pagamento do débito principal de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido
de juros, custas e honorários advocatícios, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para
garantia da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou, para, no prazo de 15
(quinze) dias , opor-se a execução por meio de embargos, independente de Penhora, depósito ou
caução, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. Para hipótese de pagamento sem oposição
de embargos, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida (art. 827, do
CPC), os quais poderão ser reduzidos pela metade na forma do artigo 827, § 1º, do mesmo Código, no
caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. DESPACHO: Da análise dos autos, convém
destacar que não foi possível citar os executados no endereço consignado na inicial (evento 5). Efetuada a pesquisa feita no sistema INFOJUD, nota-se que apesar de diferente do endereço apontado na
inicial, o banco exequente não pugnou pela citação do executado MARCIO FERNANDO RAMOS no
logradouro apresentado no evento 12, EXTR2. Convém acrescentar que mesmo quando efetuada a
pesquisa no sistema INFOJUD, o exequente deixou de diligenciar junto à Escrivania para ter acesso
as declarações de imposto de renda dos executados. Assim sendo, forçoso reconhecer que o exequente não tem cooperado com o juízo, para a satisfação do seu crédito e a consequente extinção do
feito, conforme exige o princípio previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Há que se destacar,
no entanto, que, ao menos em uma análise perfunctória, os executados apresentam comportamento
indicativo de tentativa de frustrar a presente execução. Além de não terem sido encontrados nos endereços que apresentaram para o exequente, em tese não residem mais nesta Comarca, uma vez que
as concessionárias de serviços públicos informaram que não constam do seus cadastros (eventos 55
e 60), e tampouco apresentaram objeções às penhoras efetuadas em suas contas bancárias (evento
18) e de seus veículos (eventos 27e 39). Assim, apesar da ausência de citação, a manutenção do
arresto cautelar dos seus bens é medida que se impõe. Ante o exposto, zelando pela regular tramitação
do feito, proceda-se do seguinte modo: a) expeça-se edital de citação dos executados, asseverandose que lhes será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme dispõe o artigo 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil. O edital terá prazo dilatório de 60 (sessenta) dias (artigo 257, inciso
III, do CPC) e sua publicação deverá ser confiada ao exequente; b) oficie-se o credor fiduciário que
detém a propriedade resolúvel do veículo Toyota Hilux CD4X4 SRV, cor vermelha, Placa MWA7939,
para que tome ciência da penhora dos créditos de titularidade do executado CLOVIS WAZILEWSKI
deferida no evento 39, bem como para que informe a posição financeira do contrato; c) oficie-se a
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, no endereço constante do ofício acostado no evento 41, para que tome ciência da penhora de todas as cotas de consórcio de titularidade
dos executados MARCIO FERNANDO RAMOS, inscrito sob o CPF de n. 527.984.101-34, e CLOVIS
WAZILEWSKI, inscrito sob o CPF de n. 371.822.001-63, deferida no evento 39, bem como para que
informe a posição financeira dos contratos. Assevere-se que foi transferida para conta judicial os valores penhorados no evento 18 do feito. SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João
da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063)
3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será
publicado na forma da lei. Eu, Maria Luiza Vieira Rocha Dias, Estagiária, que digitei e eu, Wandersson
Amorim Nobre, Servidor de Secretaria, que conferi. Palmas, 19 de agosto de 2020.

O referido é verdade e dou fé.
Palmas - TO, 27 de maio de 2022

Flávio Henrique de Oliveira
Oficial

VOZ E
PESQUISA
TOCANTINS
LTDA:1488853
7000144

Assinado de forma
digital por VOZ E
PESQUISA TOCANTINS
LTDA:1488853700014
4
Dados: 2022.05.27
10:59:16 -03'00'

