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EDITAL PLATAFORMA

JUIZ DO PROCESSO: ANGELICA FASSINI - Juiz(a) de Direito 

Citando(a)(s): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

Prazo do Edital: 30 dias.

Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno urbano, AREA total: 310,61m² PERIMETRO
81,82m , situado no lado impar da RUA MANOEL BERNARDINO GOMES , 51,
PEREQUE, PORTO BELO/SC onde dista 33,00 metros da RUA JOSE
ALEXANDRE ROCHA, e as seguintes confrontações: Inicia-se a descrição deste
perímetro no ponto 01, de coordenadas N 6.993.939,6800m e E 740.681,9860m;
deste segue confrontando com RUA MANOEL BERNARDINO GOMES , com
azimute de 309°40'20,90" por uma distância de 6,50m, até o ponto 02, de
coordenadas N 6.993.943,8320m e E 740.676,9800m ; deste segue confrontando
com IMOVEL DE POSSE - NILTON JOSÉ FRANCISCO - CPF 290.973.559-15 -
IRMA FRANCISCO - CPF 062.642.779-19 , com azimute de 37°51'56,49" por uma
distância de 26,00m, até o ponto 03, de coordenadas N 6.993.964,3577m e E
740.692,9391m ; deste segue confrontando com IMOVEL DE POSSE - JAISON
BOING - CPF 907.459.909-59 - GRAZIELA FARIAS BOING - CPF 041.046.729-
47 , com azimute de 37°51'56,49" por uma distância de 5,00m, até o ponto 04, de
coordenadas N 6.993.968,3050m e E 740.696,0082m ; deste segue confrontando
com IMOVEL DE POSSE - SANDRO FAGUNDES - CPF 614.210.309-34 -
CLEUDILENE ALVES DOS SANTOS FAGUNDES - CPF 486.189.425-53 , com
azimute de 134°47'58,09" por uma distância de 13,90m, até o ponto 05, de
coordenadas N 6.993.958,5100m e E 740.705,8720m ; deste segue confrontando
com SERVIDAO PARTICULAR , com azimute de 231°45'01,09" por uma distância
de 30,42m, até o ponto 01, onde teve inicio essa descrição. Prazo Fixado para a
Resposta: 15 (quinze) dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se
casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M)
CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado
e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo
supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste
edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC).
Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC).E para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado 01 (uma) vez(es), sem intervalo
de dias, na forma da lei.

 

Documento eletrônico assinado por JANAINA BEZ LOPES, Técnica Judiciária , na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento  está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310033328445v2
e do código CRC b21a32bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JANAINA BEZ LOPES 
Data e Hora: 15/9/2022, às 15:20:18 
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