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A Excelentíssima Senhora Doutora MARCIANE BONZANINI, Juíza Federal da 1ª Vara
Federal de Porto Alegre,

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem
conhecimento, que tramita perante este Juízo, localizado na Rua Otávio Francisco Caruso da
Rocha, n.° 600, 6° andar, Ala Sul, nesta Capital, a ação de USUCAPIÃO n°
50376612820144047100, movida por ANDREA RIEIRA ELIAS contra CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, ELISA MACHADO NUNES e TRANSCONTINENTAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em relação ao seguinte bem imóvel: um

terreno com área superficial de duzentos metros quadrados (200,00m2), constituído do lote
número dezesseis (16), da quadra número dezessete (17), formada pelas ruas C, D, terras da
Vila Maringá e passagem sem denominação, do loteamento denominado Três Figueiras,
situado no distrito sede do Município de Alvorada/RS, zona urbana, medindo oito metros
(8m) de frente, por vinte e cinco metros (25m) da frente aos fundos, por ambos os lados,
tendo nos fundos a mesma largura da frente, dividindo-se: pela frente, ao oeste, com a Rua C;
pelos fundos, ao leste, com terras da Vila Maringá; por um lado, ao sul, com o lote número
quinze (15); e, pelo outro lado, ao norte, com o lote número dezessete (17); distante trinta e
cinco metros (35m) da esquina da passagem sem denominação, matriculado sob o nº 39.922,
do Registro de Imóveis de Alvorada - RS, Livro nº 2 - Registro Geral. E pelo fato de
encontrar-se a ré ELISA MACHADO NUNES (CPF nº 238.950.470-15), em lugar incerto e
não sabido, fica CITADA, pelo presente edital, para os atos e termos da ação
supramencionada, ficando ciente de que dispõe do prazo de 15 dias para, querendo,
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