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Edital para APROVAÇÃO

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados FRIGORÍFICO CAVICHIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.361.197/0001-08; NILSON MARIANO DA SILVA, inscrito no CPF/
MF sob o nº 809.319.368-53; bem como de sua mulher ROSEMARY SANTANA GUIMARÃES DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.304.498-50; e da credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/0001-04. A Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, MM. Juíza de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO SAFRA S/A em face de FRIGORÍFICO 
CAVICHIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Processo nº 0157203-70.2010.8.26.0100 - Controle nº 1238/2010, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 11/07/2022 às 16:30 h e se encerrará dia 14/07/2022 às 16:30 h, onde somente 
serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 14/07/2022 às 16:31 h e se encerrará 
no dia 03/08/2022 às 16:30 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta 
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos 
termos do artigo 843, § 1º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, 
em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor 
de avaliação atualizado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloero ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realize por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 24.419 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP: A casa nº 26 da rua Dublin e seu respectivo terreno constituído por parte do lote 25 da quadra 83, 1 Vila Metalúrgica, per metro urbano desta cidade, medindo 5 metros de frente para referida 
rua, igual medida pela tinha dos fundos por 30 meros da frente aos fundos em ambos os lados, confrontando pelo lado esquerdo de quem da rua olha com o prédio nº 32, pelo lado direito com o prédio nº 22 construído sobre o 
remanescente do lote 25, e fundos com o imóvel nº 23 da rua Antuérpia, encerrando a área de 150m2. Consta na Av.06 desta matrícula que o prédio nº 26 da Rua Dublin (do tipo residencial), possui atualmente 183,00m2 
de área construída. Consta na Av.09 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta às fls. 357 débitos fiduciários no valor total de R$ 67.555,01, atualizados para fevereiro de 2018. Cadastro nº 02.062.054. (Conf. Av. 07). Valor da 
Avaliação do Imóvel: R$ 532.000,00 (Quinhentos e trinta e dois mil reais) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta 
ação conf. fls. 455 no valor de R$ 56.547,06 (dezembro/2018).São Paulo, 03 de junho de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi.
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19ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 19ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 0026913-83.2018.8.26.0100. Requerido(s): SAFETY WORKER UNIFORMES E EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇAO LTDA EPP, JEFFERSON PONCE GOMES, EDNA PONCE VERAS GOMES, NILTON GO-
MES, ALESSANDRA MARA DE MELO GOMES - Prédio e seu terreno com área de 192,00m² na Vila Carrão/SP. Rua 
Ipuã, nº 08, São Paulo/SP - Contribuinte nº 055.108.0019-4. Descrição completa na Matrícula nº 92.788 do 09º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 904.466,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 452.233,10 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022 às 15h10min, e ter-
mina em 10/08/2022 às 15h10min; 2ª Praça começa em 10/08/2022 às 15h11min, e termina em 30/08/2022 às 
15h10min. Ficam o(s) requerido(s) SAFETY WORKER UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO LTDA EPP, 
JEFFERSON PONCE GOMES, EDNA PONCE VERAS GOMES, NILTON GOMES, ALESSANDRA MARA DE MELO 
GOMES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores JANDECLEIA PEREIRA OSMUNDO, 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, IOLANDA FELIX VALOIS, 
DANIEL DE LIMA, MARLI GENUINO AUGUSTO, CELIO BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSE DE AMORIM ROCHA, 
JOÃO PAULO MACHADO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO S/A, MARIA JOSE ANTUNES SANTANA e demais inte-
ressados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 26/05/2020. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DA CAPITAL. Processo: nº 0649841-09.2000.8.26.0100. Executados: executado(s) HUBI MIGUEL JÚNIOR, MIRNA 
LUCIA DE SOUZA MIGUEL - PARTE IDEAL (16,67%) - Um prédio c/ 360,30 m² na Vila Mariana. Rua Comendador Júlio 
Pereira Lopes, nº 106, São Paulo/SP - Contribuinte nº 039.151.0070.6. Descrição completa na Matrícula nº 86.871 do 
01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.099.120,45 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 659.472,27 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 06/09/2022 às 
10h10min, e termina em 09/09/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 09/09/2022 às 10h11min, e termina em 
29/09/2022 às 10h10min. Ficam os executado(s) HUBI MIGUEL JÚNIOR, MIRNA LUCIA DE SOUZA MI-
GUEL, coproprietário(a) LEONARDO CHIAPPETTA , CLAUDETE MARIA PORCELLI CHIAPPETTA, credor(a) fiduciá-
rio TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S.C. LTDA, terceiro(a) interessado LUCIA TRIESTINA CAMPANER MI-
GUEL, SÔNIA CAMPANER MIGUEL FERRARI, SÉRGIO MIGUEL, BANCO BMC S.A, bem como seu cônjuge, se casa-
do(a)(s) for(em); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/10/2009. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

10ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL CÍVEL - SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO Nº 1049219-87.2022.8.26.0100 
A MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Vivi-
an Wipfli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de 
Regime de Bens movida por Alexandra Procópio Bononi, brasileira, portadora do CPF. 187.059.388-05 e Rogério Pereira, 
brasileiro, portador do CPF. 179.998.848-12, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 
bens do casamento de comunhão parcial de bens para o de separação total de bens. O presente edital é expedido nos 
termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 30/06/2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093832-42.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins Trindade Prado, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MOISES ALEJANDRO LOAYZA SANCHEZ, Peruano, RG Y014560-Y, CPF
135.262.898-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Armando Ascenção
Froz, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 7.282,76 (Março/2019), referente a
02 notas promissórias, inadimplidas, que deverá ser acrescidos de juros, correção monetária, despesas judiciais
e honorários advocatícios à base de 10%. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
dias, a fluir os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia. No caso de revelia, será nomeado
curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000120-33.2017.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RESTAURANTE E LANCHONETE O REI DA PRAÇA LTDA., 
CNPJ 07.856.316/0001-29, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
BANCO DO BRASIL S/A, também em face de Mariana Doll Asevedo e Francisco Asevedo Silva Júnior, objeti-
vando o recebimento da quantia de R$ 215.906,94 (31/12/2016), referente Cédula de Crédito Bancário nº 
305.203.811, de 22/01/2016. Estando a coexecutada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas e despesas processuais, quando 
então a verba honoraria poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30 % do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo re-
querer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra. Não sendo apresentada defesa, a coexecutada será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de Junho de 2022. 

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2 COL X  4 CM

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 32/2022

A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos 
gêneros e mercadorias recebidos pela filial da sociedade empresária “LLS TRANSPORTE E 
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA”, NIRE 35905296329, CNPJ 15.564.129/0002-80, localizada 
na Avenida Monteiro Lobato, nº 4.550, Galpão 14, Asa 01, Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos/SP, 
CEP: 07180-000, o Sr. Jorge Augusto Rangel de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 
39.822.600-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 906.666.314-68, assinou em 20/06/2022 o Termo 
de Responsabilidade nº 32/2022, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 
e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial e 
Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º 
da supracitada Instrução Normativa. Ademar Bueno da Silva Junior. Vice - Presidente respondendo 
pelo expediente da JUCESP.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1113685-61.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) PATRICIA ARAUJO SOUZA, Brasileira, Solteira, Comerciante, RG 23.879.192-09, CPF 24840193860, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Gardênia, para cobrança da 
quantia de R$17.185,15 (24/11/2020), provenientes das despesas condominiais dos meses de maio a dezembro/2019, 
janeiro a março/2020 e julho a novembro/2020, referente o apto. nº. 12, integrante do condomínio autor, situado a Rua 
Maranjai, nº. 380, Vila Monumento,São Paulo – SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a 
verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando 
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de 
penhora de bens e sua avaliação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 4031315-73.2013.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: ANDRÉA RODRIGUES LIMA. EDITAL DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4031315-73.2013.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ANDRÉA
RODRIGUES LIMA, RG 29.257.032-6, CPF 260.747.998-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S.A., referente a Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 20.000,00, cujo pagamento foi inadimplido
pela ré . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,para que, no prazo de
03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 34.364,33 (valor em 29/11/2013), devidamente atualizada, ou, em 15 dias, embargue
a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes,
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente edital,
sob pena de penhora, ficando advertido que no caso de revelia será nomeado curador especial. Fica também a ré INTIMADA do
BLOQUEIO de valores realizado pelo Sistema BACENJUD (R$ 2.445,16), conforme extrato em fls. 152/153 dos autos, bem como
do prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 21 de junho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº: 1001719-
69.2017.8.26.0142. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S.A.
Executado: Rogério de Oliveira. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro
de Colina, Estado de São Paulo, Dr. FABIANO MOTA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, CPF 141.190.818-00, expedido com
prazo de 30 dias, que, por este Juízo, processa-se a Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários que lhes move Banco
Bradesco S.A.. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA
PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor
para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Colina, aos 13 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001746-46.2022.8.26.0152. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária.
Requerente: Rodrigo Gonçalves Pires. 1ª Vara Cível1ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001746-46.2022.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia,
Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Rodrigo Gonçalves Pires ajuizou ação de
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, visando o domínio do imóvel designado como Lote 33 da quadra "C", do loteamento denominado
Granja Carolina, Gleba I, Secção "A", situado no Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, na Avenida Joaquim Barreto
nº 450 – Lote 33 – Quadra C – Loteamento Granja Carolina – Gleba I – Secção “A”, tem início em um vértice denominado
arbitrariamente “A”, vértice este divisório entre o referido imóvel e o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 01, distante do
alinhamento predial da Rua São Paulo das Missões: 93,01 metros. Do vértice “A”, segue no alinhamento da Avenida Joaquim Barreto
por uma distância de 9,96 metros e azimute 232º50’39” até o vértice “B”; do vértice “B”, vértice este divisório entre o referido imóvel
e o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 32, formando ângulo interno de 79°55’57”, deflete à direita e segue por uma distância
de 26,00 metros e azimute 332°54’42” até o vértice “C”, confrontando com o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 32; do vértice
“C”, formando ângulo interno de 102º22’10”, deflete à direita e segue por uma distância de 2,67 metros e azimute 50°32’32” até
o vértice “D”; do vértice “D”, formando ângulo interno de 179°54’03”, segue por uma distância de 11,10 metros e azimute 50°38’30”
até o vértice “E”; do vértice “E”, formando ângulo interno de 178°35’42”, segue por uma distância de 8,15 metros e azimute
52°02’48” até o vértice “F”, totalizando entre os vértices “C” e “F” a distância de 21,92 metros, confrontando com os imóveis: 1) Rua
Aratiba – Lote 13 e 2) Rua Miraguai – Lote 12 - A e Lote 12 - B; do vértice “F”, formando ângulo interno de 56°53’23”, deflete à
direita e segue por uma distância de 21,84 metros e azimute 175º09’25” até o vértice “G”; do vértice “G”, formando ângulo interno
de 180º33’36”, segue por uma distância de 9,16 metros no azimute 174º35’49” até o vértice “A”, totalizando entre os vértices “F”
e “A” a distância de 31,00 metros, confrontando com o imóvel da Avenida Joaquim Barreto – Lote 34. No vértice “A”, forma ângulo
interno de 121°45’10”, sendo o vértice “A”, inicial desta descrição, encerrando a área total de 410,22 m2, devidamente matriculado
no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia sob a transcrição nº 6.849, inscrição imobiliária: 23161.43.22.0499.00.000, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias do presente edital apresente defesa. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 20 de maio.
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