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Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a
inutilização do papel de segurança
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inutilização dos papéis de segurança
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1274/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a
inutilização dos papéis de segurança
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1275/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a
inutilização dos papéis de segurança
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1276/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a
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DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1277/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874
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Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a
inutilização dos papéis de segurança
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2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1000437-54.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1013127-21.2019.8.26.0002

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Assento de Óbito
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1013494-42.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1035585-29.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
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DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1253/2019 - PROCESSO Nº 2019/80074

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo
supramencionado, noticiando acerca da suposta ocorrência de fraude em
reconhecimento de firma
PROCESSO Nº 2019/80074 - MAUÁ - JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para
conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo supramencionado, noticiando acerca da suposta ocorrência
de fraude em reconhecimento de firma, atribuído ao 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da referida
Comarca, da compradora Maria Aparecida Marins da Rocha, inscrita no CPF nº 144.***.***-30, em Autorização de
Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0L LT, 2012/2013, placa OLZ4287,
RENAVAM nº 00480302367, na qual figura como vendedor Palazzo Distribuidora de Veículos LTDA, inscrita no CNPJ nº
43.***.***/0001-06, mediante suposta reutilização de selo nº 1284AAA0051078, bem como consta na etiqueta o nome
de outrem riscado.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1254/2019 - PROCESSO Nº 2019/115855

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo
supramencionado, noticiando a r. decisão na qual determinou o bloqueio
definitivo dos atos notariais descritos
PROCESSO Nº 2019/115855 - SÃO PAULO - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS A Corregedoria Geral
da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo supramencionado, noticiando a
r. decisão na qual determinou o bloqueio definitivo dos atos notariais abaixo descritos, tendo em vista a possível fraude
na utilização de procuração outorgada por Sleiman Jarouche, falecido em 01/02/2000, a Valdomiro Carmo Santos:
- Substabelecimento de Procuração, datado de 01/10/2009, lavrado no livro 1801, fls. 147, junto ao 27º Tabelião de
Notas da referida Comarca, no qual figuram com substabelecente Valdomiro Carmos Santos, inscrito no CPF nº
876.***.***-72, como substabelecido Pompeu Mauro Arcangeli, inscrito no CPF nº 074.***.***-90, e que tem por objeto
os poderes que foram conferidos por Sleiman Jarouche, através da Procuração Pública, datada de 13/11/1998, no livro
01, fls. 004, junto ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Taquarivaí da
Comarca de Itapeva;

- Substabelecimento de Procuração, datado de 08/01/2010, lavrado no livro 1817, fls. 217, junto ao 27º Tabelião de
Notas da Comarca de São Paulo, no qual figuram com substabelecente Pompeu Mauro Arcangeli, inscrito no CPF nº
074.***.***-90, como substabelecido Valdomiro Carmos Santos, inscrito no CPF nº 876.***.***-72, e que tem por objeto
os poderes que foram substabelecido através do instrumento de substabelecimento lavrado no livro 1801, fls. 147,
junto ao 27º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo acima descrito;
- Escritura Definitiva de Venda e Compra, datada de 15/01/2010, lavrada no livro 3932, pgs. 221/226, junto ao 22º
Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, na qual figuram como outorgante vendedor Sleiman Jarouche, inscrito no
CPF nº 026.***.***-71, representado por Valdomiro Carmo Santos, inscrito no CPF nº 876.***.***-72, nos moldes
estabelecidos no substabelecimento e procuração supramencionadas, como outorgada compradora Carla Gonlaçves de
Souza, inscrita no CPF nº 131.***.***-12, e que tem por objetos os imóveis matriculados sob nºs 923 e 924 junto ao
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Ibiuna.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1255/2019 - PROCESSO Nº 2019/115941

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo
supramencionado, noticiando acerca da suposta ocorrência de fraude em
reconhecimentos de firma
PROCESSO Nº 2019/115941 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES A
Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo
supramencionado, noticiando acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimentos de firma, atribuído ao Oficial
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito da Sede da referida Comarca, em Contrato de Locação de
Imóvel Residencial, datado de 21/01/2019, no qual figuram como locadora Marilene Javarez Angelotti, inscrita no CPF nº
304.***.***-04, como locatária Orlanda Pereira da Silva, inscrita no CPF nº 433.***.***-15, mediante emprego de
etiqueta e sinal público fora dos padrões adotados pela serventia, bem como o suposto escrevente que praticou o ato
não pertence ao quadro de prepostos da unidade.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1256/2019 - PROCESSO Nº 2019/115847

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo
supramencionado, noticiando acerca da suposta ocorrência de fraude em
reconhecimento de firma
PROCESSO Nº 2019/115847 - SÃO PAULO - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS A Corregedoria Geral
da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo supramencionado, noticiando
acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma, atribuído ao Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais do 37º Subdistrito - Aclimação - da referida Comarca, de Anisio Luz da Silva, representante da empresa Anisio
Luz da Silva Transportes ME, inscrita no CNPJ nº 10.***.***/0001-61, em Contrato de Locação de Bem Móveis, datado de
21/06/2019, no qual figura como locatária Moniz Engenharia EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 10.***.***/0001- 65,
representado por Bruno Silva Rizzo, mediante emprego de etiqueta e carimbos fora dos padrões adotados, bem como
suposta reutilização de selo nº 1071AA0287617. Ainda, o signatário não possui cartão de assinatura depositado na
serventia.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1257/2019 - PROCESSO Nº 2019/121231

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo
supramencionado, noticiando acerca da suposta ocorrência de fraude em
Procuração Pública
PROCESSO Nº 2019/121231 - SÃO PAULO - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS A Corregedoria Geral
da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo supramencionado, noticiando
acerca da suposta ocorrência de fraude em Procuração Pública, datada de 28/12/2017, no livro 4271, pgs. 327/328,

junto ao 19º Tabelião de Notas da referida Comarca, na qual figura como outorgante Reinaldo Dias de Oliveira, inscrito
no CPF nº 073.***.***-52, como outorgado Lineu Vitor Rugna, inscrito no CPF nº 260.***.***-94, para representálo junto
ao Banco Santander, tendo em vista que terceiro, munido de documento falso, passou-se pelo outorgante.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1259/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento
geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de
segurança para apostilamento: A4290743, A4290745, A4290746, A4290747, A4290752, A4290753, A4290754,
A4290800, A4290801 e A2839244.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1260/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - PIRACICABA - 3º TABELIÃO DE NOTAS A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para
conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte
papel de segurança para apostilamento: A3646403.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1261/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 14º SUBDISTRITO LAPA A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A4280814,
A4280815, A4280816, A4280874, A4280929, A4280940, A4280978, A4281005, A4281020, A4281021 e A4281069.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1262/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - LIMEIRA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação
da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A4533856.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1263/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SANTOS - 7º TABELIÃO DE NOTAS A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para
conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte

papel de segurança para apostilamento: A2322871.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1264/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - CAJAMAR - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS E
TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de
informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento:
A385339.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1265/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - BAURU - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS A Corregedoria
Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A3740206, A3740208, A3740163,
A3740165 e A3740166.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1266/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º
SUBDISTRITO DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de
informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para
apostilamento: A4531601 e A4531602.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1267/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - QUATÁ - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação
da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A4157544.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1268/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da
unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2934611 e
A2934613.

↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1269/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO VICENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação
da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A4169624.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1270/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO PAULO - 15º TABELIÃO DE NOTAS A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para
conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte
papel de segurança para apostilamento: A3383261.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1271/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - CAMPINAS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento
de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para
apostilamento: A4472640, A4472562, A4472563
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1272/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE
JARDIM SÃO LUIS A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da
unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A4641290.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1273/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 9º SUBDISTRITO VILA MARIANA A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da
unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A3992952,
A4442462 e A4442371.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1274/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - ATIBAIA - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS A Corregedoria
Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade supramencionada
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A3006282 e A3006283.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1275/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - GUARULHOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o
recebimento de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança
para apostilamento: A2906871, A2906908, A2906945, A2906953, A2906950 e A2906964.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1276/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - OSASCO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DA
SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A4362808
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1277/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização do papel de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - PAULÍNIA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS E
TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de
informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento:
A1617173.
↑ Voltar ao índice
DICOGE 5.1 - COMUNICADO CG Nº 1278/2019 - PROCESSO Nº 2016/113874

Comunica, para conhecimento geral, o recebimento de informação da unidade
supramencionada noticiando a inutilização dos papéis de segurança
PROCESSO Nº 2016/113874 - SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
DO 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento
de informação da unidade supramencionada noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para
apostilamento: A4507006 e A4507031
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1035215-27.2017.8.26.0001

Pedido de Providências - Propriedade

Processo 1035215-27.2017.8.26.0001 - Pedido de Providências - Propriedade - Wilton Jorge Paulino - Vistos. Concedido o
efeito suspensivo no agravo (fl. 194) interposto contra a decisão que determinou o pagamento da perícia, e sendo esta
essencial ao deslinde do feito, aguarde-se por 30 dias o julgamento do Agravo de Instrumento nº 217914606.2019.8.26.0000. Int. - ADV: WELESSON JOSE REUTERS DE FREITAS (OAB 160641/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1035577-86.2018.8.26.0100

Retificação de Registro de Imóvel
Processo 1035577-86.2018.8.26.0100 - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - Maria José Lucas
dos Santos Nunes e outro - Municipalidade de São Paulo e outro - Vistos. Ante as razões expostas à fl.239, defiro à
Municipalidade de São Paulo o prazo suplementar de 60 (sessenta) dias, para manifestação do laudo pericial. Sem
prejuízo aguarde-se o término do ciclo notificatório. Após, cumpra-se a parte final da decisão de fl.211.
Int.(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO) - ADV: ROLF CARDOSO DOS SANTOS (OAB 159218/SP),
EDUARDO MIKALAUSKAS (OAB 179867/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1041949-20.2019.8.26.0002

Procedimento Comum Cível - Divisão e Demarcação
Processo 1041949-20.2019.8.26.0002 - Procedimento Comum Cível - Divisão e Demarcação - Maria do Carmo Palmiro
de Palma - Vistos. Em cumprimento à decisão proferida no conflito negativo de competência (fls. 38/39), remeto os
autos ao MM. Juízo da 6ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS ESTACIO SOUSA (OAB
421027/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1046414-40.2017.8.26.0100

Pedido de Providências - Registros Públicos
Processo 1046414-40.2017.8.26.0100 - Pedido de Providências - REGISTROS PÚBLICOS - Guairá Materiais de Construção
e Administração Ltda - Municipalidade de São Paulo e outro - - os autos aguardam manifestação da requerente, como
determinado à fls. 1547. Prazo: 10 dias - ADV: MARCELO THIOLLIER (OAB 50060/SP), RODRIGO MARTINS AUGUSTO (OAB
214627/SP), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA (OAB 143671/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1072782-18.2019.8.26.0100

Pedido de Providências - Registro de Imóveis
Processo 1072782-18.2019.8.26.0100 - Pedido de Providências - Registro de Imóveis - Municipalidade de São Paulo Vistos. Manifeste-se a Municipalidade de São Paulo, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da sugestão de emenda à
inicial (fl.52). Com a juntada da manifestação, abra-se nova vista ao Ministério Público e tornem os autos conclusos. Int.
- ADV: ZULMIRA MONTEIRO DE ANDRADE LUZ (OAB 62145/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1078145-83.2019.8.26.0100

Dúvida - Notas
Processo 1078145-83.2019.8.26.0100 - Dúvida - Notas - Filipe Olim e outro - Vistos. O pedido cita diversas prenotações
já vencidas, sobre as quais discorda o suscitante das exigências ali constantes. Ocorre que o procedimento de dúvida,
inclusive na modalidade inversa, limita-se a verificar a pertinência ou não de óbice existente em prenotação ainda
válida. Tal prenotação foi feita em 15/08/2019, sob o nº 511.382 (fl. 65), mas não há nota devolutiva a ela vinculada.
Assim, intime-se o Oficial para que junte a nota devolutiva referente a prenotação citada, manifestando-se acerca dos

óbices ainda existentes, bem como a inovação das exigências entre as notas devolutivas, em aparente ofensa ao item
40 do Cap. XX das NSCGJ. Com a juntada, abra-se prazo de 10 dias para o suscitante manifestar-se especificamente
sobre cada óbice imposto na prenotação vigente. Após, abrase vista ao Ministério Público para manifestação, tornando
conclusos com o parecer. Int. - ADV: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ (OAB 209895/SP
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1096444-45.2018.8.26.0100

Retificação de Registro de Imóvel
Processo 1096444-45.2018.8.26.0100 - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - Pilot Pen do Brasil S/A
Industria e Comercio - - os autos aguardam manifestação das partes sobre o laudo pericial. Prazo: 15 dias - ADV:
CARMEN LYGIA DIAS DE PADUA YAZBEK (OAB 128716/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0327/2019 - Processo 1103087-87.2016.8.26.0100

Retificação de Registro de Imóvel - Propriedade
Processo 1103087-87.2016.8.26.0100 - Retificação de Registro de Imóvel - Propriedade - Aparecida Zaccanini - Vistos.
Tendo em vista a certidão de fl.245, a fim se evitar eventual alegação de prejuízo, como diligência do Juízo, intime-se o
credor hipotecário por edital, para manifestar-se acerca dos fatos expostos na inicial. Com a juntada da manifestação,
ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV: TIAGO BATISTA ABAMBRES (OAB 254683/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0318/2019 - Processo 0800416-25.1983.8.26.0100

Procedimento Comum Cível - Retificação de Área de Imóvel
Processo 0800416-25.1983.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Retificação de Área de Imóvel - J.M.M.V. e outro J.M.M.V. e outro - Os autos foram desarquivados e estarão disponíveis para consulta por 30 dias, prazo após o qual
retornarão ao arquivo. - ADV: ANTONIO OSCAR FABIANO DE CAMPOS (OAB 33124/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1000437-54.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
Processo 1000437-54.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Lilian Bramucci de Moura Delfim - Nada a apreciar. Com o trânsito em julgado, arquive-se. - ADV:
NAIMARA CRISTINA ALLEM SCARPETTI DA VEIGA (OAB 19498/RS)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1013127-21.2019.8.26.0002

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Assento de Óbito
Processo 1013127-21.2019.8.26.0002 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Assento de Óbito - C.R.S. - - T.R.A. - Vistos, Fls. 159: cumpra-se. Redistribua-se os autos à 1ª Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Capital. Proceda as anotações e comunicações de praxe. Intime-se. - ADV: CLAUDIMAR
FERREIRA DE SOUSA (OAB 402645/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1013494-42.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1013494-42.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Sylvia Zanatta Giannini - - Ana Rosa Zanatta Giannini - O Advogado deve, no prazo de 15 dias,
cumprir integralmente a Sentença, comprovando nos autos. - ADV: ANA PAULA GANZAROLLI MARTINS SEISDEDOS (OAB
234159/ SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1035585-29.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1035585-29.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Ana Cleude Reinaldo - Vistos. Cuida-se de ação de alteração de assento de nascimento proposta por ANA
BEATRIZ VACCARO BORGES em face de LUIZ GUILHERME VACCARO BORGES. Alega que nasceu na cidade de Coroatá no
Estado do Maranhão e que seu registro foi lavrado a pedido de sua avó, Sra. Umbelina Maria da Conceição Assunção,
sua avó paterna. Afirma que seu nome foi grafado incorretamente no seu registro, pois, na verdade, era pra se chamar
Ana Cleide e não Ana Cleude. Disse, ainda, que o nome verdadeiro de sua mãe é Ilza Moreno de Almeida e não Ilza
Reinaldo, o que descobriu em razão de um exame de DNA. Por essa razão, também aponta erro em relação aos nomes
dos avós maternos. Acrescenta que no Estado do Pará, pelos motivos expostos, um novo assento de nascimento foi
lavrado, constando o nome de seu tio paterno como sendo seu genitor, dando ensejo a um documento de identidade,
que fora subtraído. Com o nascimento de seu filho, recebeu um novo documento de identidade na cidade de São Paulo,
onde o assento dele foi lavrado, apesar de ter nascido no Pará. Destaca que seu documento de identidade está
incorreto também. Assevera que seu genitor, Sr. Juvenal da Conceição Assunção, se recusa a fazer exame de DNA e
que, por isso, dispensa a inserção de seu nome em seus documentos. Ponderam que também se faz necessária a
alteração dos assentos de seus filhos. Requereu a procedência da ação. O Ministério Público se manifestou às fls. 93 e
requereu a juntada de novos documentos, o que foi deferido (fls. 95) e atendido às fls. 100/101. Após, o Ministério
Público requereu o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo para apreciação do pleito autoral (fls.
117/121). Devidamente intimada, a autora manifestou-se contrariamente às fls. 125/129. O Ministério Público reiterou a
manifestação anterior (fls. 136). É o breve relatório. Decido. Acolho o parecer do Ministério Público. Isso porque, de todo
o alegado, verifica-se que o objeto principal da demanda diz respeito a "estado da pessoa", com reflexos apenas
secundários em relação ao registro civil do requerido. Nos termos do artigo 37, inciso I, alínea "a", do Decreto-Lei
Complementar Nº 3, De 27 De Agosto De 1969, "aos Juízes das Varas da Família e Sucessões compete: I -processar e
julgar: a)as ações relativas a estado, inclusive alimentos e sucessões, seus acessórios e incidentes". Tratando-se de
ação referente à modificação da filiação da requerente, em razão de exame de DNA realizado (fls. 20/26) e não se
tratando de retificação de erro na lavratura do registro civil, é mesmo o caso de se reconhecer a incompetência
absoluta deste Juízo. Com efeito, dita o artigo 113 da Lei de Registros Públicos que "as questões de filiação legítima ou
ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento". Em caso semelhante, já
decidiu o C. Tribunal de Justiça de São Paulo: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de anulação de registro civil
- Processo em que se alega duplicidade no registro de nascimento - Demanda que não trata de mera correção
administrativa de registro público - Situação que alterará a filiação da requerida, com sérios reflexos na esfera civil Aplicação do artigo 113 da Lei de Registros Públicos - Conflito procedente - Competência do Juízo suscitado.(TJSP;
Conflito de competência cível 0048032-46.2017.8.26.0000; Relator (a):Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Central Cível -2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro:
02/04/2018) Destarte, com fundamento no artigo 37, inciso I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo, declaro a
incompetência absoluta desta 2ª Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital e, determino a redistribuição dos
autos a uma das Varas de Família deste Foro Central da Capital, competente para apreciar o pedido, com fundamento
no artigo 64, § § 1º e 3º, do Código de Processo Civil e com as homenagens de estilo. Intime-se. - ADV: IZILDA MARIA
MATIAS DE BARROS (OAB 287515/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1041082-58.2018.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1041082-58.2018.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das

Pessoas Naturais - Ivan Kraiser - - Juliana Heller Vajda-kraiser - Vistos. Fls. 126: Homologo a desistência do prazo
recursal pela parte autora. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, igualmente, se desiste
do prazo recursal. Decorrido o prazo do MP sem manifestação ou caso apresentada a desistência do prazo recursal,
certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se o necessário, comprovando-se nos autos o cumprimento em 15 dias. ADV: ARNALDO STEMBAUM (OAB 291949/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1043823-37.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1043823-37.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Anselmo Eduardo Jorge Cortellazzi - - Archimedes Jorge Cortellazzi - POSTO ISSO, EXTINGO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora
ex lege. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: ANA PAULA GANZAROLLI MARTINS SEISDEDOS (OAB 234159/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1050816-96.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1050816-96.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Antônio Caio Gomes Pereira Filho - O Senhor Advogado deverá providenciar a retificação da(s) certidão(ões) e
comunicar o seu cumprimento a este juízo em até 60 (sessenta) dias. - ADV: RENATO GERMANO GOMES DA SILVA (OAB
286732/SP), LUCIANA MORSE DE OLIVEIRA (OAB 74569/SP), MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA (OAB
182842/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1052314-33.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1052314-33.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Eduardo Mantovaninni Dias - - Marcia de Campos Mantovanini - Vistos. Intime-se pessoalmente a
parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, III, do
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: EDUARDO MANTOVANINNI DIAS (OAB 181281/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1054663-09.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1054663-09.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Vania Estela Guolo de Oliveira Fontes - O Senhor Advogado deverá providenciar a retificação da(s) certidão(ões)
e comunicar o seu cumprimento a este juízo em até 60 (sessenta) dias. - ADV: JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES (OAB
187584/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1057645-93.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1057645-93.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das

Pessoas Naturais - Ricardo Ferreira Gomes Perroni - Vistos. Atenda a parte autora à cota ministerial de fls. 55/57 no
prazo de 20 (vinte) dias. Int. - ADV: JOSE LUIS DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1062196-19.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1062196-19.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Jorge Blanes - - Rodrigo Antonio Alves Blanes - Vistos. Fls. 80: recebo como pedido de desistência do
prazo recursal, o qual homologo. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, igualmente, se
desiste do prazo recursal. Decorrido o prazo do MP sem manifestação ou caso apresentada a desistência do prazo
recursal, certifiquese o trânsito em julgado, expedindo-se o necessário, comprovando-se nos autos o cumprimento em
15 dias. - ADV: MAUREN GOMES BRAGANÇA RETTO (OAB 234810/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1064777-07.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1064777-07.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Fátima Aparecida Boalin La Banca - 1. Tendo em vista que a retificação pleiteada implicará na modificação do
patronímico da requerente, determino à autora a apresentação, no prazo de até trinta dias, das certidões da Justiça
Estadual (Distribuidores Cível, Criminal e Execuções Criminais), da Justiça Federal (Distribuidores Cível, Criminal e
Execuções Criminais), da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar e de todos os Tabelionatos de
Protesto da Capital. Anoto que deverá constar do pedido das certidões o número do RG e do CPF do autor*da autora/dos
autores. 2. Após, ao Ministério Público e tornem conclusos. Int. - ADV: NUBIA CHRISTINA DA MATTA AGOSTINI CAVALHER
DE SOUZA (OAB 291990/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1066974-32.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1066974-32.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Etiene Chelotti de Moraes - Vistos. Fl. 41: defiro o prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. - ADV: MATHEUS
AMARAL BIFFI (OAB 364250/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1067887-14.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1067887-14.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Areonth de Assumpção Rosa - - Giovana Di Iorio Rosa - - Fernanda Di Iorio Rosa - - Cassio Roberto de Oliveira
Rosa - O Senhor Advogado deverá providenciar a retificação da(s) certidão(ões) e comunicar o seu cumprimento a este
juízo em até 60 (sessenta) dias. - ADV: IZABELE JUSTI VEIGA (OAB 323174/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1067949-54.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1067949-54.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Andreia Fernandes de Oliveira - Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido nos termos da inicial e emenda. Custas
à parte autora. Esta sentença servirá como mandado,desde que assinada digitalmente por este Magistrado e

acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento,inclusive da certidão de trânsito em julgado, incumbindo ao
Sr. Oficial da Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente consultar, em caso de dúvida, os
autos digitais no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (deverá solicitar a senha de
acesso aos autos digitais ao Ofício Judicial da 2ª Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital). O Sr. Oficial da
Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente deverá comunicar este Juízo, em cinco dias, via
ofício, o lançamento das averbações nos assentos, indicando-os expressamente. Outrossim, se aplicável, poderá nesta
ser exarado o respeitável "CUMPRA-SE" do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor Permanente competente,
ordenando seu cumprimento pelo Senhor Oficial da respectiva Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais. A parte autora fica expressamente ciente de que tem o dever processual de comprovar nesses autos o
cumprimento integral desta sentença (artigo 77 , inciso IV, do Novo Código de Processo Civil) e advertida de que o não
cumprimento caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e, como tal, poderá ensejar, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicação de multa, nos termos do artigo 77 e parágrafos do Novo Código de
Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: THIAGO RATSBONE
(OAB 333171/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1068713-40.2019.8.26.0100

Pedido de Providências - Tabelionato de Notas
Processo 1068713-40.2019.8.26.0100 - Pedido de Providências - Tabelionato de Notas - M.C.C.R. - - L.F.K. - Vistos,
Diligencie-se nos termos da cota retro do Ministério Público, que acolho. Com a vinda da manifestação, abra-se nova
vista ao Parquet, tornando-me conclusos a seguir. Int. - ADV: MAURO CALVO CAINZOS ROSSIN (OAB 166588/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1069321-38.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1069321-38.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Juliana Junko Inoue - Primeiramente, comprove a parte autora o contido no ato ordinatório retro. Prazo: 15 dias.
Int. - ADV: ALAN KARDEC DA LOMBA (OAB 82979/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1069560-42.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais
Processo 1069560-42.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Francielle Bueno de Oliveira - Vistos. Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento ao
feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. ADV: CAMILA GRACIANO (OAB 395874/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1069832-36.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1069832-36.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Alan Henrique Cometa Lourenço - Vistos. Atenda a parte autora à cota retro do Ministério Público, no prazo de
20 (vinte) dias, sob pena de extinção. Após, dê-se ciência ao órgão ministerial. Int. - ADV: THIAGO RATSBONE (OAB
333171/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1070498-37.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1070498-37.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Isaura Yoshiko Tanigami Morimoto - Vistos. Redistribua-se a uma das Varas Cíveis do Foro Regional do
Jabaquara, competente para julgar o feito (pelo critério funcional), diante do domicilio da parte requerente, com
fundamento no artigo 38, inciso I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo, e no artigo 54, inciso II, alínea "J", da
Resolução 2/76. Intimem-se. - ADV: DENISE MARIANA CRISCUOLO GUZZO (OAB 82067/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1070510-51.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1070510-51.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Herlan Moura e Silva - Vistos. 1. Fls. 77/78: conforme já determinado às fls. 74/75, proceda-se a redistribuição a
uma das Varas Cíveis do Foro Regional da Lapa, providenciando as anotações e comunicações de praxe. 2. Por fim,
decreto o sigilo dos autos. Anote-se. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA PERIN FARIAS (OAB 284762/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1074933-54.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1074933-54.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Jonas Pinheiro Picca - Vistos. Redistribua-se a uma das Varas Cíveis do Foro Regional da Lapa, competente para
julgar o feito (pelo critério funcional), diante do domicilio da parte requerente, com fundamento no artigo 38, inciso I, do
Código Judiciário do Estado de São Paulo, e no artigo 54, inciso II, alínea "J", da Resolução 2/76. Intimem-se. - ADV:
DANIELE NOBRE LIMA (OAB 371185/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1075055-67.2019.8.26.0100

Pedido de Providências - Tabelionato de Notas
Processo 1075055-67.2019.8.26.0100 - Pedido de Providências - Tabelionato de Notas - T.N. - J.B.C.G. - Vistos. Fls.
35/36: Defiro vista dos autos, porquanto parte interessada. Anote-se. No mais, defiro o prazo de 24 horas para
manifestação, nos moldes do decisum de fls. 27. Decorrido, tornem conclusos para as deliberações pertinentes.
Intimem-se . - ADV: JOÃO BAPTISTA DE FREITAS NALINI (OAB 334828/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1076457-86.2019.8.26.0100

Pedido de Providências - Tabelionato de Protestos de Títulos
Processo 1076457-86.2019.8.26.0100 - Pedido de Providências - Tabelionato de Protestos de Títulos - I.M.P.D. - A parte
deverá manifestar-se acerca dos esclarecimentos prestados pelo 4º TN no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
determinado a fls. 118. - ADV: JULIANE RODRIGUES GAIÃO (OAB 409174/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1077574-15.2019.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1077574-15.2019.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Durankid Gonçalves de Oliveira - Vistos. Apresente a parte autora novo comprovante de residência, tendo em
vista que o documento juntado nos autos não se encontra legível, conforme certidão à fl. 16. Intime-se. - ADV: VAILSON
ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB 350229/SP)

↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1077746-25.2017.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
Processo 1077746-25.2017.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome - Priscila Tavares - - Lilian Dias Soares - - Neide Porto Dias Soares - Arquive-se. - ADV: DIOGO PEREIRA DE
MENEZES (OAB 372692/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1077965-67.2019.8.26.0100

Procedimento Comum Cível
Processo 1077965-67.2019.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Esbulho / Turbação / Ameaça - Odete Borges de
Araujo - - Iolanda Borges Cassimiro - Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e DECRETO A EXTINÇÃO do feito, sem
julgamento do mérito (artigos 330, III c.c. 485, VI, ambos do CPC). CONDENO as embargantes em custas e despesas
processuais, ressalvada a gratuidade que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: VANDERLEY PESCI (OAB
88718/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1103097-63.2018.8.26.0100

Pedido de Providências - Registros Públicos
Processo 1103097-63.2018.8.26.0100 - Pedido de Providências - REGISTROS PÚBLICOS - M.M.R.B. - Vistos, Fls. 63/64:
diante da efetivação da cremação e da retificação do respectivo assento de óbito, não havendo outras providências a
serem adotadas, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: CAMILA NICOLETTI DEL
ARCO (OAB 378423/SP)
↑ Voltar ao índice
2ª Vara de Registros Públicos - RELAÇÃO Nº 0319/2019 - Processo 1121399-43.2018.8.26.0100

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
Processo 1121399-43.2018.8.26.0100 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de
nascimento após prazo legal - Emanuel Messias Martins Lopes - Diga o autor sobre a documentação retro. Prazo: 15
dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: LUCIANO MAURÍCIO MARTINS (OAB 270885/SP)
↑ Voltar ao índice
1ª Vara de Registros Públicos - Edital de citação

Editais de Citação
JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
Nº1003848-76.2017. 8.26.0100 (USUC 87)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Sila S.A. Comércio e Industria, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Murilo Dias e Angela Maria da Mota Dias
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Coleiro do Brejo, nº
22 Lote V Parque Maria Luíza - São Paulo SP, com área de 161,00 m², contribuinte nº 116.279.0058-5, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 111864684.2016.8.26.0100 (USUC 1303)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Terezinha Aparecida Biral ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 191, localizado no 19º andar ou 22º
pavimento do Edifício Verona, situado na Rua Francisco Vieira Pinto, nº 70, na esquina da Rua Trilhos, 16º Subdistrito
Mooca - São Paulo SP, contendo a área privativa de 65,12 m², área comum do edifício de 20,284 m², área comum de
paisagismo de 37,32 m², área comum de garagem 21,67 m², perfazendo a área total de construção de 107,074 m², e a
área bruta de 144,394 m², uma fração ideal do terreno de 35,244 m², ou 0,881% e uma quota ideal nas despesas gerais
de 0,881%, 1,002% nas despesas especificas do bloco e 0,52356% nas despesas especificas da garagem, cabendo ao
apartamento o direito a utilização de uma vaga na garagem coletiva do edifício, em lugar indeterminado e não
localizado, contribuinte nº 028.022.0191-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº111020432.2016.8.26.0100 (USUC 1168)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Leide Silva, Eliana Fernandes Goes, Antonio Janailton Souza Alves, João Bezerra da Silva, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Airton Nogueira da Cruz e Geisa Oliveira da Cruz ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Domingos Rodrigues de Mesquita, nº 127 - Jardim Edi - São Paulo SP, com
área de 123,93 m², contribuinte nº 174.257.0013-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº106296702.2016.8.26.0100 (USUC 668)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Antonio Talarico, Miguel Angel Neira Benevides, Maria Berenice da Silva, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Ananias Moreira de Santana e Rita de Cássia Honorata ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Aldo Moro, nº 387, Vila Talarico - São Paulo SP, com área de 168,00 m², contribuinte nº
113.530.0013-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106223118.2015.8.26.0100 (USUC 765)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lethicia Camacho Silva e Thais Camacho Silva ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Domingos de Roque, nº 41, Vila Zilda,
22° Subdistrito - Tucuruvi - São Paulo SP, com área de mais ou menos 69,00 m², contribuinte nº 198.003.0011-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109871566.2014.8.26.0100 (USUC 1250)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Leny Aparecida Massuci ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antônio Luís de Godoi, nº 85 - Jardim Cosmopolita - São Paulo
SP, com área de 178,14 m², contribuinte nº 137.076.0032-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 107705953.2014.8.26.0100 (USUC 846)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ivonete Cordeiro Lucena e José Paulo Ramos Lucena ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente na casa 13 do Condomínio
Residencial Sequoia, situado na Rua Izabel Redentora, nº 200, esquina com a Rua São Félix do Piauí Distrito de Itaquera
- São Paulo SP, com área no terreno exclusiva para construção de 31,50 m², uma ocupação de áreas descobertas e
quintal descoberto de 49,50 m², totalizando uma ocupação exclusiva no terreno de 81,00 m², uma área privativa de
94,5000 m², área comum de 28,2042 m², perfazendo uma área total real de 172,2042 m², com um coeficiente de
participação na construção de 8,13909% e a fração ideal no terreno de 9,5294%, contribuinte nº 114.114.0101-7,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102873532.2014.8.26.0100 (USUC 392)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ana Penha Ferreira Carvalho, Allan Julio dos Santos, Amanda Ferreira
Santos e Ana Beatriz de Oliveira Santos ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Petrasco, nº 17 Parque Independência, 29° Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de
142,04 m², contribuinte nº 180.044.0025-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100548215.2014.8.26.0100 (USUC 93).
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Tomaz Rodrigues Mancebo ou Thomaz Rodriguez Mancebo, Terezinha de Oliveira Fernandes ou
Therezinha de Oliveira Fernandes, Carolina de Jesus Fernandes, Manuel Marcelo Rodrigues de Morais, Florinda Tereza
Fernandes, Emilio do Sacramento Fernandes, Idalina do Nascimento Fernandes ou Idalina do Nascimento Gomes
Fernandes, Frederico Henrique Fernandes, Maria das Neves Teixeira, Valter Dantas Fernandes, Célia Maria Cirilo, Carlo
Cagelli, Dora Tarassi Cagelli, José Ligieri, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Joara Rodrigues Borba e Doriedson Liberato da Silva
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Aquiles Estaço, nº
119 Pedreira, 29° Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 400,05 m², contribuinte nº 121.166.0032-3,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 112718170.2014.8.26.0100 (USUC 1601).
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reginaldo Tadeu Degiovanni Júnior, Raquel Maria Degiovanni e Regina
Maria Degiovanni ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma
consistente no apartamento nº 162, localizado no 16º andar do Edifício Orleans, integrante do empreendimento
denominado Condomínio Parque Residencial Independência, situado à Rua Glória do Goitá, nº 220, no 26º SubdistritoVila Prudente São Paulo SP, com área útil de 76,4950 m² a área comum de 24,8133 m², mais a área de 26,6040 m²,
correspondente a uma vaga, em local indeterminado na garagem coletiva, perfazendo a área de 127,9123 m² e
correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 0,00347222, o terreno, onde se acha edificado o referido
empreendimento, encerra a área de 12.630,19 m², contribuinte nº 118.528.0279-1, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103240896.2015.8.26.0100 (USUC 380).
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Aureliano Leite, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dionisia de Souza Damaceno ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua General Isidoro Dias Lopes, nº 565
Bairro Vila Amália - São Paulo SP, com área de 139,00 m², contribuinte nº 305.047.0014-3, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110538785.2017.8.26.0100 (USUC 1485).
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Hermenegilda dos Santos, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 21-A, localizado no 2º pavimento do
Condomínio Arapongas, integrante do Conjunto Habitacional José Bonifácio Itaquera II/III, situado na Rua Folhas Caídas,
nº 54, Distrito Itaquera - São Paulo SP, com área útil de 48,99 m², área comum de 9,20 m², área total de 58,19 m² e
correspondendo-lhe uma quota parte ideal no terreno de 63,44 m² ou 3,333%, contribuinte nº 230.101.0242-7,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº102759118.2017.8.26.0100 (USUC 460)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Amadeu Geraldo, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Silvio Baraldi Neto e Leila Machado Baraldi ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Cesário de Miranda Ribeiro, nº 236 Sitio Flamengo- Perus - São Paulo SP, com

área de 279,92 m², contribuinte nº 187.029.0022-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101781717.2015.8.26.0100 (USUC 147)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Santina Novais de Araújo, Santina Novais de Aráujo Bogdevicius, Pedro Soares, Rosalina da Silva
Soares, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Alexandre Jose de Lima, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Alves de Almeida, nº 731, casa 05 Vila Formosa - São Paulo SP, com área de 48,72 m²,
contribuinte nº 117.002.0098, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100605295.2014.8.26.0004 (USUC 780)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luiz Missias da Silva e Terezinha de Jesus Motta da Silva ajuizaram ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Manoel de Jesus , nº 186 - Pirituba São Paulo SP, com área de 268,50 m², contribuinte nº 078.340.0008-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100221195.2014.8.26.0100 (USUC 56)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Mário Moro e Iraci Alves Moro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Parobi, nº 32, Vila Arapua 18º Subdistrito Ipiranga São Paulo SP, com área de 114,00 m², contribuinte nº 119.121.0058-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100071276.2014.8.26.0100 (USUC 29)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Fernando Alberto Pimentel, Braulio Jaunsaras Mariez Garcia, Maria Angeles Jaunsaras Aspiroz,
Manfredi Abílio Brandi, Ottilia Palmieri Brandi, José Gaiba, Angelina Gaiba, Hugo Nanni, Hilda Beatriz Zangrandi Nanni,
Eduardo Camiz ou Eduardo Camiz de Fonseca, Natale Mastrofrancisco ou Natalino Mastrofrancisco, José Cunto Leone,
José Marino Juansaras Aspiroz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eliane Pereira Dias e Erick Souza Melo ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jean Cousin, nº 114 Parque Bristol, 21°
Subdistrito - Saúde - São Paulo SP, com área de 71,00 m², contribuinte nº 157.033.0001-1, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110609917.2013.8.26.0100 (USUC 1564)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Jamil Chokr, Nanci Pinto Coelho Spacca, Cinthia de Freitas Nunes, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Espólio de Francisca Ferreira dos Reis, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Alba, nº 950 Fundos Vila Santa Catarina - São Paulo SP, com área de 467,32 m², contribuinte nº
089.139.0002-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110453685.2013.8.26.0100 (USUC 1609)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Nelson Candido de Couto, Rosilda Alves de Couto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Aparecida Venancio Pereira
Molinari, Erika Molinari, Fabio Molinari, Fernando Molinari e Renata da Silva Nascimento, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Batista Maciel, nº 27 - Jardim Andrade, 29º
Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 127,50 m², contribuinte nº 121.168.0019-5, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110437830.2013.8.26.0100 (USUC 1606)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Alzira Maria Vianna Gomes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 92, localizado no 9º andar ou 10º
Pavimento do Edifício Vera Cruz Bloco 02, do tipo nº 01, integrante do Conjunto Residencial Guarapiranga, situado na
Rua José Rafaeli, nº 506, no 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área útil de 71,1525 m², área comum
de 13,4549 m², inclusive a área correspondente a uma vaga de garagem para a guarda de um carro de passeio, em
lugar indeterminado, totalizando a área construída de 84,6074 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5349% no
terreno do condomínio, contribuinte nº 093.088.0194-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 108319078.2013.8.26.0100 (USUC 1342)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Sócios da Companhia Textil Santa Helena S/A,a saber: Achilles Lima, Nun'Alvares Pinto Ribeiro;
Espólios de Italo Spadavecchia e de Adelaide Refinetti Spadavecchia, representados por seu inventariante Alvaro
Adolpho Andreoni, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Oscar Francisco ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dr. Cardoso Terra, nº 32 25º Subdistrito - Penha - São Paulo SP, com área de

96,00m², contribuinte nº 111.011.0062-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 108413883.2014.8.26.0100 (USUC 1063)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Manoel Vieira dos Santos, Alberto Ghoete de Assumpução, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Railde Caldas
Tavares dos Santos e Marcos Caldas Tavares ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Dom Joaquim de Oliveira, nº 97 38º Subdistrito Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 72,77
m², contribuinte nº 058.214.0015-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102203103.2014.8.26.0100 (USUC 305)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Carlos José Soares ou Carlos J. Soares, Thereza de Jesus Soares, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Maria Nicolina de Palma Espósito ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Wadih Hatti, nº 22 B Vila Ré 3° Subdistrito Penha de França - São Paulo SP, com área de 127,13 m²,
contribuinte nº 113.364.0057-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109177063.2014.8.26.0100 (USUC 1165)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Augusto João Galli, Augusto João Galli Filho, Maria Salermo Galli, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Yorkplast Rodas e Rodizios Ltda EPP ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Pedro Elias da Costa, nº 31 e 43 Jardim Galli - São Paulo SP, com área aproximada de 131,75 m²,
contribuinte nº 148.287.0006-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103275209.2017.8.26.0100 (USUC 537)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Celia Therezinha Galastri de Souza e Luiz Washington de Souza
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dom Joaquim de
Oliveira, nº 106 - Jardim Assumpção, 38º Subdistrito - Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 150,00 m², contribuinte
nº 058.221.0029-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1031507-

60.2017.8.26.0100 (USUC 524)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Edileuza Felix da Silva ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento n° 38, localizado no 1° pavimento inferior ou 3°
andar do Bloco III Setor D, integrante do Empreendimento denominado Residencial Real, situado na Rua Carlos
Magalhães, nº 100, Rua Clodomiro de Oliveira e Vielas 39 e 40, na Vila Andrade, 29° Subdistrito Santo Amaro - São
Paulo SP, com área de privativa de 56,430 m², e a área comum de 17,030 m², na qual acha-se incluída a área relativa a
01 vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada a nível do 1° pavimento inferior e do térreo, destinada a guarda
de igual número de veículo de passeio, perfazendo a área total de 73,460 m², correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,3984% no terreno condominial, contribuinte nº 169.119.0276-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 107547832.2016.8.26.0100 (USUC 805)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Iracy Carlos de Brito ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Professor Dirceu Neves, nº 306 - Jardim Rosana, no 29º. Subdistrito Santo
Amaro - São Paulo SP, com área de 153,00 m², contribuinte nº 183.006.0090-5, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106868225.2016.8.26.0100 (USUC 730)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Clotilde Bueno Honorato, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel da Silva e Ironi da Rosa Silva ajuizaram ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Durval Pinto Ferreira, nº 655,
Jardim Itacolomi, 42º Subdistrito Jabaquara - São Paulo SP, com área de 126,50 m², contribuinte nº 091.240.0023-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106753413.2015.8.26.0100 (USUC 826)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Rosario Tripodi, Imacolata Papalaia Tripodi, Johildo Barbosa de Oliveira, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Rosana Aparecida Peixoto ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na
Avenida Leonardo da Vinci, nº 1.172 Vila Guarani, 42° Subdistrito - Jabaquara - São Paulo SP, com área de 167,82 m²,
contribuinte nº 310.056.0164-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 105740109.2015.8.26.0100 (USUC 707)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Nicanor Francisco dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francisco Antônio Barbosa e Manuela Aquino
Barbosa ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Manuel da
Luz Drumond, nº 283 Vila Bela, São Mateus - São Paulo SP, com área de 125,15 m², contribuinte nº 151.157.0008-4,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 105672391.2015.8.26.0100 (USUC 694)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) José Carlos Vatanabe, Reiko Mori Vatanabe, Paulo Celestino Vatanabe, Yuko Vatanabe, Mário
Vatanabe, Michiko Suzuki Vatanabe, Matsuo Hirata, Helena Hirata, Luiz Carlos de Souza, Oswaldo Marcello Marino, Lidia
Jannuzzi Marino, João Marino, Benedito Orlando Guttila, Lais Rosa Boujadi Guttila, Jorge Moreira Freire, Arivaldo do
Amaral, Leila Lima do Amaral, Pontifício Instituto das Missões, Luis Munuera Rosales, Antonia Francisca Reyes Munuera
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Maria Gilda Trindade e Gildeon Trindade dos Santos ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Padre Gonçalo Leite, nº 312 - Jardim João XXIII do 13º
subdistrito Butantã - São Paulo SP, com área de 205,84 m², contribuinte nº 201.077.0078-4, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 105503242.2015.8.26.0100 (USUC 664)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Nasser Badin, Joaquim da Costa Araújo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria de Almeida Sales
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Luis Álvares de Espinha,
nº 417 Vila Yolanda Guaianazes - São Paulo SP, com área de 125,00 m², contribuinte nº 193.045.0037-1, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 104847976.2015.8.26.0100 (USUC 581)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Dorival de Oliveira, Antonio de Oliveira, José Macedo, Maria Rosalina Mendes Macedo ou Maria
Mendes Macedo réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Agostinho Eugenio da Silveira, Maria Isabel da Silveira, Sonia Maria da Silveira
Peixoto e Maria Célia da Silveira Vieira, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Av. Taquandava, nº 10 - Cidade Ipava M'Boi Mirim, Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área
de 721,00 m², contribuinte nº 164.112.0058-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103990479.2015.8.26.0100 (USUC 480)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) L.C. Consultoria Empreendimentos e Construções Ltda. EPP, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jaime Luiz
Garbulha e Cláudia Mai Garbulha ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, nº 1.604 - Jardim Sapopemba, 26° Subdistrito Vila Prudente - São
Paulo SP, com área de 263,04 m², contribuinte nº 154.133.0016-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103427612.2015.8.26.0100 (USUC 402)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Jaques Zitune, Sandra Léa Resnichenco Zitune, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Zorilde Barbosa Pedreiro
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Matilde Moreno, nº 184 Jardim Ipanema - São Paulo SP, com área de 161,90 m², contribuinte nº 188.115.0046-9, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101226841.2015.8.26.0100 (USUC 150)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Salim Kalili, Consuelo Setton Kalili, Asslan Kalili, Fortune Politi Kalili, Adelino Ambrozio, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Luzia Celestino de Oliveira ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Vila Progresso, nº 294 Vila Progresso - São Paulo SP, com área de 130,00 m², contribuinte nº
106.295.0012-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100698282.2015.8.26.0100 (USUC 100)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Victor Hugo dos Reis Lima ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Neuchatel, nº 131 Santo Amaro - no 32º Subdistrito Capela do
Socorro - São Paulo SP, com área de 145,27 m², contribuinte nº 095.304.0025-1, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 108924863.2014.8.26.0100 (USUC 1133)

A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Espólios de Juan Esper e de Josephina Zogbi Esper, na pessoa do inventariante João Carlos Esper;
Mari Elza de Jesus Santana, Raymundo Bispo dos Santos, Braulina da Silva Santos, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Maria das Neves Gonçalves Rodrigues ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Otoniel Marques Teixeira, nº 213 Parque Santa Rita, no Distrito de São Miguel Paulista - São Paulo SP,
com área de 146,23 m², contribuinte nº 135.127.0030-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106600408.2014.8.26.0100 (USUC 848)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Ricardo Antão da Silva, Irma Costa da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Nirailde Santos Oliveira
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ferrucio Sandoli, nº 38
Americanópolis, 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 100,00 m², contribuinte nº 172.128.0058-8,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103619303.2014.8.26.0100 (USUC 486)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Francisca Carneiro da Silva, Vanessa Barbosa de Oliveira, Eric Miranda de Oliveira, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Maria Eni Afonso ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Avenida Fernando Pacheco Jordão, nº 243 Jardim Camargo Itaim Paulista - São Paulo SP, com área de
250,00m², contribuinte nº 134.290.0010-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102529188.2014.8.26.0100 (USUC 336)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Nilton Fernandes de Lima, Maria Eulina Oliveira, Sebastião Benedito de Oliveira, Antônio Donizeti
Domingues réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mario Sergio Fidalgo Paulo, Maria Ribeiro de Andrade e Adelaide Aparecida de
Oliveira Fidalgo Paulo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Ibití, nº 149 Vila Nina Distrito Freguesia do Ó - São Paulo SP, com área de 168,00m², contribuinte nº 107.329.0078-5,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 102406026.2014.8.26.0100 (USUC 322)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)(s) Daniel Gomes da Costa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pérola de Fátima Fogaça ajuizou ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jose Antonio Coelho, nº 335, casa 7 Vila Mariana São Paulo SP, com área de 114,30 m², contribuinte nº 037.012.0090-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 104714459.2014.8.26.0002 (USUC 80)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Najla Duarte dos Santos Lima, José Alexandre Lima Mota e Odair Antônio
Alves, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no
apartamento nº 111, do tipo A, localizado no 10º pavimento do bloco nº 15, integrante do Conjunto Habitacional Santo
Amaro C, situado na Rua Cantanhede, nº 300 e Rua Francisco Caminhoá, nº 25, Pirajussara, no 29º Subdistrito Santo
Amaro - São Paulo SP, com área privativa de 45,9500 m², e a área comum de 10,3839 m², perfazendo a área total de
56,3339 m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,174826% no terreno condominial, contribuinte nº 184.208.01967, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101336513.2014.8.26.0100 (USUC 175)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Natalino Rodrigues Soares e Sirlene dos Santos Rodrigues ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Comendador Antunes dos
Santos, n° 1165 - Jardim Monica - Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 211,40 m², contribuinte nº 166.282.0051-4,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100833327.2014.8.26.0100 (USUC 118)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Anselmo Ivaldo e de Tereza Correia Ivaldo, na pessoa do inventariante Almir Ivaldo, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Omesinda dos Santos Menezes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Amaro Oliveira Lima, nº 119 Campo Limpo - São Paulo SP, com área de 170,00 m²,
contribuinte nº 169.279.0027-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100453813.2014.8.26.0100 (USUC 86)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Odete Reis Salomão, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como

seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manuel Cavalcante, Magda Cristina Leal Souza
Cavalcante e Maria Aparecida Cavalcante ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Joaquim Felício, nº 241, Cidade IV Centenário, Subdistrito Vila Carrão São Paulo SP, com área
de 117,00 m², contribuinte nº 049.061.0026-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109841978.2013.8.26.0100 (USUC 1517)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Umberto Salomone, Anna Mastrobuoni Salomone, Gonçalo Sabino de Moraes, Dulcineia Pereira de
Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Joel Francisco dos Santos ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Floriano Miranda, nº 112 - Parque Boa Esperança - São Paulo SP, com área de 250,00
m², contribuinte nº 194.031.0008-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1076762-80.2013.
8.26.0100 (USUC 1264)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Laurentini Gomes Hubner, Vilmar Pistori Dourado, Maria de Fátima Pistori Dourado, José Batista
Duarte Filho, Edwiges Frias Duarte, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Victalina Augusta Inácio, Aparecido Inácio, Maria Silene
Perandre Inácio, Benedito Carlos Inácio, Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inácio, Mauricio Tereza Inácio, Keli Augusta
Inácio, Aparecida de Fátima Gomes Inácio, Andréia Cristina Inácio, André Ricardo Inácio, Nubia Cheles Inácio e Maria de
Lourdes Gomes Siqueira Inácio, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Ponte do Piques, nº 126 - Jardim Vera Cruz - São Paulo SP, com área de 187,50 m², contribuinte nº
152.177.0098-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109336682.2014.8.26.0100 (USUC 1186)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Antonio Arraiol ou Antonio Arraial, Emília Gelardini Arraiol ou Emília Gelardini Arraial, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Marcio Silva do Carmo e Luzineide Odalice de Oliveira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Herval, nº 1246 - Belém - São Paulo SP, com área de 241,436
m², contribuinte nº 029.038.0043-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109205204.2014.8.26.0100 (USUC 1170)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Diva Cesar Câmara, Carlos Augusto Câmara Filho, Caio Júlio Machado Cesar, Milton Machado Cesar,
Shintaro Nakazawa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Yoshio Ninomiya e Maria Mariko Ninomiya, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Taciba, nº 312 Vila Babilonia, 42º

Subdistrito Jabaquara - São Paulo SP, com área de 150,00 m², contribuinte nº 089.269.0040-1, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101040924.2014.8.26.0100 (USUC 147)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Geraldo Valença de Melo, Antonio Lopes Pereira, Dyonisio Laduano, Carlos A. de Moraes
Ungaretti, Shigio Onishi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sibe Empreendimentos LTDA ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alberto Sampaio, nº 515 Vila Santa Catarina - São Paulo SP,
com área de 2.285,19 m², contribuinte nº 089.236.0009-2 e 089.236.0010-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 106272106.2016.8.26.0100 (USUC 662)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Osiris Cardoso de Toledo e Evanilde Gonçalves de Oliveira Toledo,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Marguerite Louise
Riechelman, nº 340 Vila Erna, Cidade Ademar, 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 300,00 m²,
contribuinte nº 120.402.0178-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110061113.2015.8.26.0100 (USUC 1252)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Thomaz Schetini, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rebeka Back, Clara Back Waisbich, Manfred Back e
Benjamin Back, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida
Senador Casemiro da Rocha, nº 842 Mirandópolis, 21º Subdistrito Saúde - São Paulo SP, com área de 138,39 m²,
contribuinte nº 045.286.0023-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 101527751.2014.8.26.0001 (USUC 637)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Fortunato Antonio da Silva, Joanna Maria das Dores, Walkiria Tonon, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Antonio Galvão Moreira, Edineia Martins Moreira Perez e Lucia Helena Moreira,ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Francisco Rodrigues, nº 435 Jaçanã, Subdistrito de Tucuruvi
- São Paulo SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 067.095.0028-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 104986493.2014.8.26.0100 (USUC 640)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Julieta Zumkeller Camargo, Alipio Ract Camargo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rita Loureiro Gonçalves da
Silva e Francisco Gonçalves Loredo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Menelau Campos, nº 37 Parque Mandaquí, no 8°Subdistrito Santana, São Paulo SP, com área de
166,12 m², contribuinte nº 071.266.0005-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103493555.2014.8.26.0100 (USUC 472)
A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Annete Holzer Segre, Silvio Segre, Wladyslaw Fenigsztejn, Sonia Fenigwztejn, Janaina Korsunski, Josef
Engelberg, Dawid Czertok ou David Czertok, Dupia Czertok, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que João Paulo Duarte de Almeida
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento
n° 191 do 19º andar ou 20º pavimento, na ala A, corpo AB, do Edifício Queen Mary, situado na Rua Visconde de Ouro
Preto, nº 51 Consolação - São Paulo SP, com área útil de 149,00 m², parte ideal nas áreas comuns de 1,190476% ou
37,63566 m², com fração ideal no terreno de 1,10853% ou 34,619391 m², contribuinte nº 010.012.0271-6, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1071606- 72.2017.8.26.0100 ( USUC 1011 )
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline
Aparecida de Miranda , na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Maria Santa Galdina Albuquerque ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Simão de Toledo Castelhanos, 283, Vila Acre - São Paulo -SP, com área de 185,00 m²,
contribuinte nº076.506.0020-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.
↑ Voltar ao índice

