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"EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 
INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº 
0000919-67.2015.403.6135, PROMOVIDA POR MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS E OUTRO CONTRA A UNIÃO FEDERAL, COM PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS.
O DOUTOR GUSTAVO CATUNDA MENDES, JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA 
DA 35ª SUBSESEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARAGUATATUBA – ESTADO DE 
SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa que perante este Juizo e Secretar-
ia da Vara Federal acima mencionada se processa a ação de USUCAPIÃO 
Nº 0000919-67.2015.403.6135 em que são partes MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS, RG Nº.25.125.780-0 SSP/SP e CPF Nº 028.407.708-90, 
e EVANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, RG nº 19.905.332 SSP/SP e CPF 
105.164.808-47 como autores, e como a ré a UNIÃO FEDERAL, objeti-
vando o conhecimento do domínio do imóvel descrito no referido processo, 
consiste em “UM IMÓVEL situado na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, 
entre os números 2.005 e 2.154, Praia da Lagoa, Municipio de Caragua-
tatuba/SP com área de 2.000,00 m² (dois mil e duzentos metros quadra-
dos), tendo as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no ponto, de 
coordenadas UTM, Datum Sirgas 2000, N:7383875.64 e E=456249.03, 
cravado na divisa da Sra.Irene Lavínia Firmino Monteiro, distante 138,54m 
do ponto de interseção formado pelo alinhamento da Rua Caçandoca e 
Avenida Geraldo Nogueira da silva, de frente para esta última; daí percorre 
todo perímetro com os azimutes e distâncias adiante: N:7383824.93 e 
E=456234.40, 196º05` e 52,78m; do ponto 2 ao ponto 3, de coordenadas 
N:73838336.81 e E=456193.60, 286º14`23” e 42,49M, do ponto 3 até o 
ponto 4, de coordenadas N:7383886.53, e E=456209.03, e 17º14`41” 
e 52,05m, e do ponto 4 até o ponto 1, de coordenadas N:7383875.64 e 
E=456249.03, 105º13`01” e 41,46m, encerrando a área de 2.200 m² (dois 
mil e duzentos metros quadrados), confrontações: do ponto 1 até o ponto 
2, com a Avenida Geraldo Nogueira da Silva; do ponto 2 ao ponto 3, com 
Elena Satoe Akiama; do ponto 3 até o ponto 4, com a faixa de Terrenos de 
marinha, e do ponto 4 até o ponto 1, com Irene Lavínia Firmino Monteiro, 
tudo conforme planta  topográfica e memorial descritivo juntados aos au-
tos”, e assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital, com prazo de 20(vinte) 
dias, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei, 
ficando citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem 
como todos aqueles que porventura possam alegar qualquer interesse ou 
direito sobre o imóvel usucapiendo, para se fazerem representar nos au-
tos por advogado, bem como advertidos de que não sendo contestada a 
ação dentro do prazo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias, presumir-se-ão 
aceitos e como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) promovente(s),nos 
termos do artigo 344, observando-se o disposto no ART.345, I, ambos do 
Código de Processo Civil. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Caraguatatuba, 21 de janeiro de 2019. Eu Laércio da silva Junior, Técnico 
Judiciário (RF 1949) digitei e conferi. Eu Marcelo Garro Pereira, Diretor de 
Secretaria Substituto (RF 4664), reconferi e assino. GUSTAVO CATUNDA 
MENDES Juiz Federal

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0007846-98.2011.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Alice Batista de Souza e outro
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007846-98.2011.8.26.0126 - Ordem nº 1254 /2011.-
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, na forma da 
Lei, etc.
FAZ SABER que o Espólio de João Baptista de Oliveira e os seus herdeiros 
confrontantes: Anna Decaria de Oliveira, Fernando Augusto de Oliveira, 
Telma Henriqueta de Oliveira Koike, George Luiz de Oliveira, Ana Lídia 
de Oliveira Nascimento, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, e 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Alice Batista de Souza, brasileira, casada, do lar, RG nº 17.263.826-4-SSP/
SP, CPF nº 190.573.078.04 e Maurílio Alves de Souza, brasileiro, casado, 
ambos residentes e domiciliados na Rua José Antonio S.C. Rodrigues, 
nº 365, bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba/SP, ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando: Os requerentes são legitimos e possuidores de um 
imóvel localizado nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, com frente 
para a Avenida José Antônio de Souza Castro Rodrigues, designado como 
lote 38 da quadra "M" da Vila Recanto Ana, bairro Rio do Ouro em Cara-
guatatuba/SP, este imóvel não se encontra matriculado junto ao Oficial de 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, tendo como identificação fiscal 
sob o nº 01.200.038-6, a posse dos autores sob o bem acima descrito teve 
início e meados do ano de 1990, pagando todos os impostos e tributos do 
imóvel objeto da ação, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra 
mencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
do edital de 30 dias. 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 pas-
sado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 03 de outubro de 2018.

"MINUTA EDITAL USUCAPIÃO CELSO LUIS DA SILVA E OUTRA
O DOUTOR AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO movida 
por CELSO LUIZ DA SILVA e ANGELA MARIA ARANTES DA SILVA para 
constatarem a presente ação processo nº 1003127-46-2017.8.26.0126 e 
para que chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém ale-
gue ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 
dias, para que apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia, do 
imóvel abaixo descrito: ‘’ “ Um lote de terreno denominado como lote (16) da 
Quadra H, destacado de área maior situado no Bairro Massaguaçu, neste 
Município e Comarca, medindo (10,12) dez metros e doze centímetros de 
frente para a Rua Dez, nos fundos mede (10,12) dez metros e doze centí-
metros e confronta com o lote 2; por (23,96) vinte e três metros e noventa e 
seis centímetros de ambos os lados da frente aos fundos e do lado direito 
confronta com o lote (15) quinze e do lado esquerdo com o lote (17) dez-
essete, encerrando uma área de 242,48mts2 ( duzentos e quarenta e dois 
e quarenta e oito metros quadrados). Cadastro Municipal nº 08.543.016-3.
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Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 
banheiros  / 1 hidromassagem- Armários  embutidos em dois quartos, Cozinha com armários 

embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2  50 m2 de varanda em dois ambientes 
Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 

deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada 
completa , Estacionamento para 5 carros, Ar condicionado em todos os  

cômodos/ Antena coletiva - Sistema de  monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os 
cômodos), Cerca elétrica  - Sistema de alarme 

com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico / Direto com
 proprietário  - 12 98114-0022

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 750 mil

VENDO OU PERMUTO 
Kitnet na Rua Santa Cruz, 

197 – Centro,  
Caraguatatuba. Aceito 

casa ou carro como parte 
do pagamento. R$ 150 mil. 

Cel.: 98207-0453 
VENDO Deposito p/ construção Sta 

Terezinha, com tudo dentro ou passo 
o ponto. Situado no Bairro do Tinga, 

Rua Marechal D. Fonseca, 1205. 
Aceito Proposta  

Tratar Cel.: (12) 98230-1914

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO JOSÉ CARLOS FERRAZ
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO 
movida por José Carlos Ferraz para constatarem a presente ação proces-
so nº 1000041-71-2019.8.26.0587 e para que chegue ao conhecimento 
dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-
se o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem on-
testação, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito: ‘Um 
lote de terreno de número 14 da Quadra 4 do Loteamento Jardim do Forte 
e respectiva casa residencial, situado a Avenida Vereador Antônio Borg-
es, nº 1097, neste Município e Comarca de São Sebastião/SP. medindo 
11,85 m( onze metros e oitenta e cinco centímetros) Av. Vereador Antônio 
Borges; nos fundos mede 11:00 m ( onze metros) onde confronta com o 
lote 12 de propriedade de Artec Empreendimentos Imobiliários Ltda; do 
lado direito mede 17:20 m ( vinte e sete metros e vinte centímetros) e 
confronta com o lote 13 de Fausto Mello; e do lado esquerdo confronta 
com o lote 15 de Maria Thereza de Franca Castro; encerrando uma área 
com 324,77 ( trezentos e
vinte e quatro metros e setenta e sete centímetros quadrados).

CASEIRA – Admite-se CASEIRA para 
trabalhar em Caraguá/Centro, que já tenha morado 

e trabalhado de caseira, ou em pousada/ hotel, 
que tenha muita prática em serviços gerais de lim-
peza e que seja caprichosa e organizada. IDADE: 

35 a 50 anos. O MARIDO precisa ter emprego 
em Caraguá e os FILHOS ou FILHAS com idade 

MÍNIMA de 16 anos. Tem moradia para a caseira e 
família no local do trabalho (SEM ANIMAIS). Ligar 

para 3882-1172 das 9 da manhã às 6 da tarde.

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 30 dias. PROCESSO Nº 1000442-62.2015.8.26.0247. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro Distrital de Ilhabela, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme de Faria, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos eventuais interessados ausentes e desconhecidos, que por este 
ofício tramita os termos da ação de USUCAPIÃO, processo 1000442- 62.2015.8.26.0247, movida por D’AVILA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para o 
fim de declarar o domínio da mesma sobre o imóvel : UM TERRENO urbano, situado na Rua Pindá, nº 119, Bairro Perequê, Município de Ilhabela SP, que 
Inicia-se no PONTO 1 (um), ponto este caracterizado por muro; e pelas coordenadas geodésicas no sistema da Tum 69, com coordenadas N=7366.078,580 
e E=462.524,150 com distancia de 12,73m (doze metros e setenta e três centímetros) da confluência com as Ruas Pindá e Rua Benedito Serafim Sampaio, 
e segue com AZ: 294º34’48 e distância de 4,71m (quatro metros e setenta e um centímetro) até atingir PONTO Nº 2 (dois) caracterizado por muro, con-
frontando do PONTO Nº 1 (um) ao PONTO 02 (dois) com imóvel nº 107 da Rua Pindá de propriedade Silas D’Ávila Silva. Daí deflete à esquerda e segue com 
AZ:292º28’53 e distância de 7,23m (sete metros e vinte e três centímetros), até atingir o PONTO Nº 03(três), ponto caracterizado por muro, confrontando do 
PONTO Nº 02 (dois) ao PONTO Nº 03 (Três) com o imóvel nº 107 da Rua Pindá de Propriedade de Silas D’Ávila Silva. Daí deflete à direita e segue por muro 
existente até atingir o PONTO Nº 04 (quatro), com AZ:22º42’36 e distância de 10,85m (dez metros e oitenta e cinco centímetros); confrontando com o imóvel 
de nº 180 da Rua Benedito Serafim Sampaio de propriedade de Olga Teixeira Bettoni. Daí deflete à direita e segue por muro existente até atingir o PONTO 
Nº 05 (cinco) com AZ:113º42’25 e distância de 12,00m (doze metros), confrontando com o imóvel de nº 137 da Rua Pindá de propriedade de Rubens Bianchi. 
Daí deflete a direita e segue por alinhamento de divisa; até atingir o ponto nº 1 (um), com AZ: 202º59’34 e distância de 10,77m (dez metros e setenta e sete 
centímetros) confrontando com do PONTO Nº 01 (um) ao PONTO Nº 05 (cinco) com a Rua Pindá, onde está cravado o PONTO Nº 01 (um), ponto inicial desta 
descrição encerrando uma área de 128,75 metros quadrados.. Tudo conforme memorial descritivo e documentos que comprovam a posse mansa e pacífica, 
por si e por seus antecessores por mais de 20 anos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 Ilhabela, aos 01 de agosto de 2016.

MANICURE com atendimento 
em domicílio em São Sebastião. 

Agende seu horário das 09:hrs às 
19:30 falar c/ Francislaine whats 

(12) 98807-7091
Casa Jd. Aruan 3 
dor/ 2 banhs/ sl ampla/ 
coz/ gar 3 carros/ 100m 
praia/ locação def/ R$ 
1.800,00/ agendar visita 
99662-3751

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc pira-
tininga c/ gar/ água/ luz 
incluso/ R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

ALUGO quartos no Cen-
tro a partir de R$ 280,00 
mensal e diária/ 98131-
3695 whats e 99600-5385

VD casa 2 dorms/ atrás 
da Santa Casa/ doctos. 
Ok/ R$ 245.000,00/ tratar 
zap 99622-9797

VD Lote no Golfinho/ 
aterrado/ sem vegetação/ 
dctos. OK/ R$ 75.000,00/ 
tratar zap 99622-9797

VD Lote Pontal Santa 
Marina R$115.000,00/ 
tratar zap 99622-9797
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MILENA – mulata a única, 19 
anos, morena jambo, linda, capa 
de revista, modelo em SP, recém 
chegada em Caraguá. Aguardo 

vocês.  (12) 98146-5287 

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

LARA – Recém chegada em São 
Sebastião, morena, olhos claros, 
discreta, carinhosa, com local. 

c/ Sigilo (12) 99144-6545

RECÉM Chegada – acompanhante 
loira, alta, atendimento com local 
discreto. Atendo São Sebastião. 
Contato (12) 98807-7091 whats 

CAMILA
PATRICIA MESTIÇA – 21 anos, 
mulherão, branquinha, cabelos 

longos, sorriso perfeito. Tenho cer-
veja. Completa. Passo cartão. (12) 

99726-0686  (12) 98180 9246

HELEN – Casada (Ubatuba  
Enseada). Atendo sozinha, local 

discreto, sigilo sem vizinhos 
curiosos. Aceito cartão. 

 (12) 99726-0686  (12) 98267-1492

NATÁLIA – CASADA, 20 anos, 
mulher melancia, seios durinhos, 

magra, branquinha, completa. 
Faço tudo c/ carinho. Aceito cartão.  

(12)99788-6507/
 (12)(12) 98262-0296

GABY – Loira, 24 anos, separada, 
carente, procuro amante sou a loira 

do Citroen preto, simpática, 
sorridente. Passo cartão.  

(12)99788-6507/ (12)(12) 98262-0296

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/pro-
jeto aprovado de 10 sob-
rados na Rua Cristovão de 
Barros/ um quarteirão da 
Pizzaria Lunamar/ avalia-
do em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc def/ 
R$110mil/ 3887 9306/ 
98187 8636
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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