
Edital De Citação – Prazo De 30 Dias, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, Processo Nº 1002051-39.2018.8.26.0356 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Mirandópolis, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Thaís Da Silva Porto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Luiz Antônio Corrêa e Márcia Regina Marini Corrêa 
ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando 01 (um) lote urbano irregular, 
identificado como lote 07 da quadra “PA”, situado no lado ímpar da Antônio 
Sanches Ramires (antiga Rua 12), esquina com a Rua João Victório de 
Souza (antiga Rua 13), bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, 
Mirandópolis-SP, com área de 273,02 metros quadrados, com as seguintes 
medidas e confrontações: - Pela frente, confronta-se com a Rua Antônio 
Sanches Ramires (antiga Rua 12), medindo 4,20 metros em linha reta, mais 
14,13 metros em curva para a Rua João Victorio de Souza (antiga Rua 13); 
pelo lado direito de quem da Rua Antônio Sanches Ramires (antiga Rua 12) 
olha para o terreno divide-se com a Rua João Victorio de Souza (antiga Rua 
13), medindo 13 metros; pelo lado esquerdo divide-se com o lote 06, 
medindo 22 metros e, finalmente, aos fundos, divide-se com o lote 08, 
medindo 13,20 metros; contendo uma edificação com 147,00 metros 
quadrados de área construída, sob o nº 97, Inscrição Cadastral na Prefeitura 
Municipal nº 01.04.061.0453.01 , alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo 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 passado 
nesta cidade de Mirandopolis, aos 20 de janeiro de 2023. K-25e26/04


