
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

       FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita a Ação de 
Usucapião, Processo de nº 0800415-58.2018.4.05.8401, em que figura como 
Autor o Sr. Sebastião Fernandes Saraiva. Pelo presente edital, ficam citados 
os réus incertos e eventuais interessados, para ciência da presente ação de 
usucapião e, querendo, oferecer RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição 
inicial, documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição na 
Secretaria do Juízo da 10ª Vara Federal de Mossoró-RN. Não sendo 
contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela 
parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os 
artigos 307 e 344, do Código de Processo Civil. DESCRIÇÃO DO BEM: 
Imóvel: SITIO CANTO DO AMARO, Área (ha): 40.824716, localizado no Sítio 
Canto do Amaro, na zona rural do município de Areia Branca/RN. Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice PI, de coordenadas N 9440.654,740m, e 
702.464m, situado no limite com TERRAS DEVOLUTAS DA UNIÃO, deste, 
com azitude de 131º 40'18' distância de 495,96m,conforntando com TERRAS 
DEVOLUTAS DA UNIÃO, até o vértice P14, de cocordenadas N 
9.440,324.998m., e E 702.834.723 m., deste, com azitude de 238º03'06' e 
distancia de 820,28m., confrontando com FRANCISCO FERNANDES 
SARAIVA, até o vértice, P15, coordenadas N 9.439.890.945m,, e E 
702.138,699m., com azitude de 304º 42'13' e distancia de 471.74m., 
confrontando com TERRAS IND. E. MERC. SA. AMARO, III, até o vértice P12, 
coordendas N 9.440.202.000m., e E 701.689.810M., com azitude de 65º 
34'121' e distancia de 195.92m.,confrontando com TERRAS DEVOLUTAS DA 
UNIÃO, até o vértice P13. Coordenadas N 9.440.283.190m., com azitude de 
58º 03'06', e distância de 702.48m., confrontando com TERRAS DA UNIÃO, 
até o vértice PI, de coordenadas N 9.440.65,740m., e E 702.464.260m., ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésio Brasileiro, e encontram-se 
representadas no sistema UTM, referenciados ao Meridiano Central 39º WGr, 
tendo como Datum o Sad-69. Todos ao azitudes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. E para que não seja 
alegado desconhecimento foi expedido o presente, que será publicado na 
imprensa oficial. 

Mossoró/RN, 14 de Março de 2019.

         
Orlan Donato Rocha

Juiz Federal da 8ª Vara, respondendo pela titularidade da 10 ª Vara (Ato 
712/CR)


