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USUCAPIÃO Nº 5001484-06.2020.8.24.0103/SC

AUTOR: GEO MENSURA PRISMA LTDA

RÉU: ZIPPERER PARTICIPACOES LTDA

RÉU: CARLA VIESA PEREIRA

RÉU: JAISON DA SILVA

EDITAL Nº 310012878166

JUIZ DO PROCESSO: Daniel Radunz - Juiz de Direito 

Prazo do Edital: 20 dias

Alienantes, confrontantes e seus cônjuges, réus em lugar incerto e eventuais interessados.

Descrição do(s) Bem(ns): O imóvel do Requerente possui área total de com área de 57.095,09
metros quadrados, localizado no bairro Linguado à margem esquerda da Rodovia BR 280, km
19, distante 690,00 metros do entroncamento com a Rodovia SC-415, que da acesso à Balneário
Barra do Sul – SC, com coordenadas georreferenciadas, características e confrontações: Frente
para Ferrovia, medindo, do vértice (1) de coordenadas X=731520.5944 e Y=7081250.4675,
seguindo pelo azimute 267º44’02” extensão de 156,00 metros até o vértice (2) de coordenadas
X=731364.7164 e Y=7081244.2990; Deste, do lado direito de quem da ferrovia, olha para o
terreno seguindo pelo azimute 151º33’57” com extensão de 337,32 metros confrontando com
Carla Viesa Pereira até o vértice (3) de coordenadas X=731525.331 e Y=7080947.6690; Deste
ainda, do lado direito de quem de frente olha para o terreno seguindo pelo azimute 244º15’51”
com extensão de 157,28 metros confrontando com Carla Viesa Pereira, até o vértice (4) de
coordenadas X=731382.6522 e Y=7080879.3736; Deste, nos fundos seguindo pelo azimute
149º08’01” com extensão de 184,83 metros confrontando com (Rua Projetada) Indústria
Zipperer, até o vértice (5) de coordenadas X=731478.4797 e Y=7080720.7177; Deste, do lado
esquerdo de quem da ferrovia olha para o terreno, seguindo pelo azimute 0º55’47” com
extensão de 99,74 metros, confrontando com Jaison da Silva, até o vértice (7) de coordenadas
X=731579-3815 e Y=7080874.0000; Deste ainda pelo lado esquerdo de quem da ferrovia olha
o terreno, seguindo pelo azimute 348º00’26” com extensão de 282,92 metros confrontando com
Jaison da Silva, até o vértice (1) de coordenadas X=731520.5944 e Y= 7081250.4675,
chegando ao ponto inicial perfazendo área de 57.095,09 metros quadrados e perímetro de
1.402,50 metros lineares.

Prazo Fixado para a Resposta: 15 (quinze) dias.  

Pelo presente, a(s) pessoa(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s)
cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M)
CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e
CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do
primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital.

5001484-06.2020.8.24.0103 310012878166 .V2

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara da Comarca de Araquari

Disponibilizado no D.E.: 08/04/2021
Prazo do edital: 10/05/2021
Prazo de citação/intimação: 31/05/2021



ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador
especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC).E para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e
publicado 01 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na forma da lei.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCIELLE CRISTINA GUIMARAES FERDINANDI, Técnica Judiciária, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310012878166v2 e do código
CRC defaa5f0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCIELLE CRISTINA GUIMARAES FERDINANDI 
Data e Hora: 7/4/2021, às 14:29:59 
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