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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADODIVERSOS

Vitória (ES), Quarta-feira, 06 de Novembro de 2019.

Poder Judiciário

Comarca do Interior

EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 DIAS (art. 259 do NCPC)

Nº DO PROCESSO: 0008947-21.2017.8.08.0011
AÇÃO: 49 - Usucapião
Requerente: ELIUD MARTINS ANDRE

MM. Juiz(a) de Direito da CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 3ª 
VARA CÍVEL do Estado do Espirito Santo, por nomeação na forma 
da lei etc.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que 
fica(m) devidamente CITADO(S), atualmente em lugar incerto e não 
sabido, bem como interessados incertos ou desconhecidos, de 
todos os termos da presente ação, para querendo, oferecer contestação.

BEM
Uma área de terreno urbano, medindo hum mil, duzentos e cinquenta 
e seis metros quadrados (1.256,00²), confrontando pela frente com a 
Rodovia Eng. Fabiano Vivacqua, uma linha medindo trinta e cinco metros 
e noventa e cinco centímetros (35,95m), fundos com uma área pública, 
na confluência com a Rua Maria Tereza Brandão de Melo, uma linha 
medindo vinte e um metros e setenta centímetros (21,70m), lado direito 
uma linha com três segmentos, sendo uma medindo vinte e sete metros e 
trinta e quatro centímetros(27,34) e outro cinco metros e quarenta e oito 
centímetro (5,48m), confrontando com Valcineia Silva Pontes, e ainda com 
outro segmento, medindo dezesseis metros e cinquenta e oito centímetros 
(16,58m) com Juracy de Souza e do LADO ESQUERDO confrontando com 
um Córrego existente, uma linha medindo quarenta e seis metros e seis 
centímetros (46,06). Situada em Cachoeiro de Itapemirim, ES.

ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) 
dias, finda a dilação assinada pelo juiz;
b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo 
no que diz respeito aos direitos indisponíveis.
Será nomeado curador especial em caso de revelia, de conformidade com 
o art. 257, inciso IV do CPC

DESPACHO

1. Tendo em vista que a apelação de ff. 40/42 encontra-se apócrifa, 
intime-se para que promova as corrigendas necessárias no prazo legal, 
sob as penalidades da lei.
2. Regularizado, citem-se, por EDITAL, os terceiros interessados, com 
o prazo de 30 (trinta) dias, consoante dispõe o art. 259 do Código de 
Processo Civil.
3. Citem-se, ainda, pessoalmente, os confrontantes nos moldes do art. 
246, §3º do preceptivo legal acima referenciado, para caso queiram, 
apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da juntada deste aos autos, (portanto, o autor deve informar o endereço 
ou ao menos CPF para tentativa de atualização via sistemas online) 
entregando-lhe cópia deste mandado e da petição inicial, com a ressalva 
de que não contestando a ação, incidirá nas disposições insertas no art. 
344 do Código de Processo Civil, ou seja, presumir-se-ão verdadeiros 
os fatos alegados na inicial, com exceção daqueles relativos aos direitos 
indisponíveis.
4. Intimem-se as Fazendas Públicas (União, Estadual e Municipal).
5. Ao após, dê-se vista ao Ministério Público.
6. Diligencie-se com as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai fixado 
no lugar de costume deste Fórum e, publicado a forma da lei.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 27/06/2018

JUAREZ ROCHA CORDEIRO
CHEFE DE SECRETARIA

Aut. pelo Art. 60 do Código de Normas

Protocolo 534936

ESTADO DO ESPÍIRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -4ª 
VARA  CÍVEL
FÓRUM DES.HORTA ARAÚJO 
AV. MONTE CASTELO,S/N, BAIRRO 
INDEPENDÊNCIA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 
CEP:29306-550
Telefone(s): (28) 3526-5825
Email: 4 civil-cachoeiro@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 DIAS

(ART 259 do NCPC)

Nº DO PROCESSO : 0015189-
93.2017.8.08.0011
AÇÃO: 49 -Usucapião
Requerente: ANDERSON 
DE JESUS ZOPPE,JULIANE 
CANDIDO BREMIDE 
ZOPPE,HELIO CARLOS BEDIN 
JORGE e SIMONE GIRARDI 
JORGE.
Requerido:

MM.Juiz(a) de Direito  da 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-
4º VARA CÍVEL do Estado do 
Espírito Santo ,Dr Evandro 
Coelho de Lima,por nomeação 
da lei etc.

DAR PUBLICIDADE A TODOS 
QUE O PRESENTE EDITAL VIREM  
que fica(m) devidamente  
CITADO(S) Cecília Rosa Correa 
ou de eventuais sucessores 
de todos os termos da presente 
ação para,querendo,oferecer 
contestação.

BEM: Bem(ns):Área  de terreno 
com trezentos e noventa e dois 
metros quadrados e dois decímetros 
quadrados (392,02m²),medindo 
de frente uma linha com dois 
segmentos :o primeiro com quatro 
metros e noventa e dois centímetros 
(4,92m) e o segundo  com seis 
metros e oitenta e nove centímetros 
(6,89m),de fundos uma linha com  
dois segmentos :o primeiro com 
cinco metros e quarenta e seis 
centímetros (5,46m) e o segundo  
com dez metros e sessenta e cinco 
centímetros (10,65m) ,vinte e 
seis metros e quarenta e quatro 
centímetros (26,44m) do lado 
direito e trinta e três metros e 
cinquenta e quatro centímetros 
(33,54m) do lado esquerdo 
,medindo trina e oito metros 
(38,00m) até a esquina mais 
próxima, situada na Avenida Jones 
dos Santos Neves , nº 777 ,bairro 
São Francisco de Assis ,nesta  
cidade confrontada pela frente com 
a Avenida Jones dos santos Neves 
,fundos com a Avenida José Félix  
Cheim ,lado direito com Anderson 
de Jesus Zoppé e Helio Carlos 
Bedin Jorge e lado esquerdo com 
Anderson de Jesus Zoppé  e Hélio 
Carlos Bedin Jorge.

ADVERTENCIAS:
a) PRAZO: O prazo para contestar 
a presente ação é de 15 (quinze) 
dias, finda a dilação assinada pelo 
juiz;

b) REVELIA: Não sendo contestada 
a ação ,presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros 
os fatos alegados na inicial ,salvo 
no que diz respeito aos direitos 
indisponíveis.
Será nomeado curador especial em 
caso de revelia ,de conformidade 
com o art.257,inciso IV do CPC.

DESPACHO:
FI:
Expeça-se edital para citação de 
Cecília Rosa Correa ou de eventuais 
sucessores.
Publicado o edital, fica nomeado 
curador especial o Defensor Público 
em exercício da curadoria perante 
este juízo.
Diligencie-se

E, para que chegue ao conhecimento 
de todos,o presente edital vai 
afixado no lugar de costume deste 
Fórum e, publicado na forma da lei.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 
25/09/2019.

CRISTINA MARIA MENDES 
SOBREIRA FERREIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIAL
Aut. pelo art.60 do Código  de 
Normas

Protocolo 537532

Publicações de Terceiros

ALESSANDRO DE SOUZA CORREA- 
OFICINA & ARTE, torna público 
que obteve da SEMDEC/SUB-
MA, Cariacica-ES, através do 
processo nº.29776/2015-1 a 
Licença Ambiental de  Adesão de 
Compromisso - LAC nº.018/2019, 
para exercer a atividade de 
Fabricação de Móveis com 
Predominância em Madeira, com 
atividade de pintura por aspersão, 
na Rua Rio Grande do Sul, n.25 - 
Bairro Boa Sorte, Cariacica-ES, 
CEP: 29:141-241 .

Protocolo 537583

COMUNICADO
IMOPI - INSTITUTO DE MEDICINA 
ORAL, PERIODONTIA E IMPLANTES 
LTDA, CNPJ n° 34.601.225/0001-
15 torna público que requereu 
da SEMMA, a Licença por Adesão 
e Compromisso (LAC), para 
atividade de clínica odontológica 
com procedimento cirúrgico 
com inscrição imobiliária 
010.5.077.0120.107 na localidade 
de Parq. Res. Laranjeiras, Av. Eldes 
Scherrer de Souza, nº1025, no 
município de Serra.

Protocolo 535834

OFRANTI INDÚSTRIA DE 
MÁRMORES E GRANITOS LTDA 
- EPP, CNPJ: 01.980.711/0001-32, 
torna público que obteve da SEMMA 
a renovação da Licença Ambiental 
de Operação, para exercer atividade 
de desdobramento e/ou polimento 
e/ou corte e aparelhamento 
de rochas ornamentais quando 
associados entre si, situada na 
Rodovia ES-375, S/Nº - KM 03, 
Richimond, Vargem Alta - ES.

Protocolo 536341
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