Publicidade Legal

USUCAPIAO-0010191-76.2006.8.16.0001-FRANCISCO MACHADO DE
JESUS x MARIO GLISZCZYNSKI- JUlZO DE DIREITO DA 17a. VARA
CIVEL DA COMARCA DE CURITIBA - PR MINUTA DE EDITAL EDITAL
PARA CITAÇAO DE MARIO GLISZCZYNSKI E SUA MULHER ELLY
GLISCZYNSKI FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que tem curso, neste Juizo da 17E Vara Civel da
Comarca Curitiba, Ação de USUCAPIAO , autos n° 1019176.2006.8.16.0001 (741/2006), promovido por FRANCISCO MACHADO
DE JESUS, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de
bens com Céha Mohr Machado de Jesus e Requerido MARIO
GLISZCZYNSKI c sua mulher ELLY GLISCZYNSKI, ele polonês, casado,
residente e domiciliado nesta Capital, CZESLAU BARCZAK e ESTANISLAU
BARTCZAK, de qualificação ignorada. Dos fatos: “ Através de instrumento
particular de Compra e Venda, o Requerente adquiriu em 22 de abril de
1992, todos os direitos de posse e jus do imóvel constante do lote n° 48
da quadra “F” da Planta Mário Glisczvnski. O ora requerente edificou uma
casa de alvenaria no imóvel, onde passou a residir, os impostos devidos
ao Municipio foram pagos pelo ora requerente durante todo o período. Os
autores vem mantendo com animus domini. durante todo o período. como
acontece até hoje, sem que em momento algum fosse essa condição
ameaçada ou censurada por quem quer que seja. Não sofreu em momento
nenhum imerrupção ou eventuais reivindicaçòes”. Sendo o ora requerente
detentor dos direitos possessórios do imóveL resta requerer a outorga
do direito de domínio do IMOVEL: · Lote n° 48. da Quadra F, da Planta
Mario Gliszczynski, com 13.80 metros de frente para a Rua Benedito
Correia de Freitas. no lado par a 40.20 metros da Rua Martin Kaiser; Do
lado direito de quem da Rua olha o lote. mede 26.60 metros, confrontando
com o lote Fiscal: 91-087-0002.000: Do lado esquerdo de quem da Rua
olha o lote, mede 32.30 metros. confrontando com o lote Fiscal: 91-087004.000: Na linha de fundo mede 13,70 metros, confrontando com os
lotes Fiscais: 91-087-008.0000 e 91-087-020.0000, nesta Capital. Diante
do exposto, e sendo ainda assim infrutíferas as lentativas de localização,
em face das diligëncias negativas.O juízo determinou a citação de MARlO
GLISZCZYNSKI e sua mulher ELLY GLISCZYNSKI por edital -Adv.
FRANCISCO MACHADO DE JESUS-.
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