
  

 

 

 

 

 

 

 “EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO 15 (QUINZE) DIAS. 

Prenotação nº 23.484, do Livro 01-M do Cartório de Registro de Virginópolis-MG. A 

Oficiala do Registro de Imóveis de Virginópolis-MG, Michely Freire Fonseca Cunha, na 

forma do §4º do art. 216-A da Lei nº 6.015/73, etc., FAZ SABER aos terceiros 

eventualmente interessados e em especial aos titulares de direitos reais a seguir 

nominados e não intimados, nos termos do art. 256, I e II do CPC/15: Antônio Georgino 

da Silva, Marco Antônio Alves da Silva, Adail José Alves da Silva, Jordiano Nogueira 

da Silva, todos condôminos na matrícula 2.611 desta Serventia; Jair coelho do Amaral 

e Antonio Coelho de Oliveira, na qualidade de confrontantes da matrícula 2.611 desta 

Serventia (o imóvel usucapiendo está contido na matrícula 2.611); Florentino Cirilo 

Alexandre; Sebastiana Cirilo de Jesus; Omar Rodrigues Silva; João Florentino 

Alexandre; Joaquim Antônio da Costa, Maria das Dores de Jesus, Sebastião dos Reis 

Miranda, Benedita Ferreira de Jesus, Efigênia Ferreira de Jesus, José Nogueira Félix, 

Ifigenio Soares e Silva, José Luiz Gonçalves, José Romualdo de Souza, João Carlos de 

Aguiar, Ary Andrade Filho, Antonio Georgino da Silva, todos titulares de direitos reais 

da matrícula 4.447 do Livro 02 desta Serventia (a matrícula 4.447 é confrontante ao 

imóvel usucapiendo). Notifico-os para ciência de que tramita perante a serventia um 

pedido de usucapião extrajudicial proposto pelo REQUERENTE: CLERES 

FERREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 

MG-6.310.515 expedida pela SSPMG e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 

026.980.496-00, casado com Leliana Silva Reis, brasileira, empresária, portadora da 

Carteira de Identidade nº MG-14.004.176 expedida pela SSPMG e inscrita no Cadastro 

de Pessoas Físicas sob o nº 067.297.716-82, residentes e domiciliados em Virginópolis-

MG, na Rua Nossa Senhora de Fátima nº 755, centro, CEP: 39.730-000, com o objetivo 

de usucapir o imóvel Retiro, registrado sob o nº R-08-M-2.611, com as seguintes 

confrontações  e medidas: Inicia-se no ponto PT_01 definido pelas coordenadas E: 

745222,642 m e N: 7917757,402, confrontando com JAIR COELHO DO AMARAL, 

Registro 1.239, Livro 3-B, deste segue até o ponto PT_02 definido pelas coordenadas E: 

745252,435 m e N: 7917759,178 m, com azimute de 73° ,31´ 43,98´´ e distância de 34,64 

m , deste segue até o ponto PT_03 definido pelas coordenadas E: 745297,9880 m e  N: 

7917762,5560 m,  com azimute de 85° ,45´ 32,30´´ e distância de 45,68 m; deste segue 

até o ponto PT_04 definido pelas coordenadas E: 745289,8760 m e  N: 7917746,3280 

m,  com azimute de 206° ,33´ 33,85´´ e distância de 18,14 m; deste segue até o ponto 

PT_05 definido pelas coordenadas E: 745293,0800 m e  N: 7917731,9800 m,  com 

azimute de 167° ,24´ 43,24´´ e distância de 14,70 m; deste segue até o ponto PT_06 

definido pelas coordenadas E: 745425,0560 m e  N: 7917653,6410 m,  com azimute de 

120° ,41´ 33,87´´ e distância de 153,48 m; deste segue até o ponto PT_07 definido pelas 

coordenadas E: 745430,5350 m e  N: 7917650,2680 m,  com azimute de 121° ,37´  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

02,71´´ e distância de 6,43 m; deste segue até o ponto PT_08 definido pelas coordenadas 

E: 745464,8450 m e  N: 7917629,1510 m,  com azimute de 121° ,36´ 40,76´´ e distância 

de 40,29 m; deste segue até o ponto PT_09 definido pelas coordenadas E: 745461,2870 

m e  N: 7917577,5280 m,  com azimute de 183° ,56´ 33,89´´ e distância de 51,75 m; 

deste segue até o ponto PT_10 definido pelas coordenadas E: 745396,9260 m e  N: 

7917413,6290 m,  com azimute de 201° ,26´ 21,44´´ e distância de 176,08 m; 

confrontando com JOÃO COELHO NETO, Matrícula 4.447, deste segue até o ponto 

PT_11 definido pelas coordenadas E: 745349,3210 m e N: 7917443,4250 m,  com 

azimute de 302° ,02´ 32,91´´ e distância de 56,16 m; deste segue até o ponto PT_12 

definido pelas coordenadas E: 745193,3750 m e  N: 7917541,0000 m,  com azimute de 

302° ,02´ 02,78´´ e distância de 183,96 m; deste segue até o ponto PT_13 definido pelas 

coordenadas E: 745165,3550 m e  N: 7917558,5390 m,  com azimute de 302° ,02´ 

39,60´´ e distância de 33,06 m; confrontando com MG-259, KM 281, (Matrícula 2.605) 

deste segue até o ponto PT_14 definido pelas coordenadas E: 745184,3560 m e  N: 

7917603,6560 m,  com azimute de 22° ,50´ 18,12´´ e distância de 48,95 m; deste segue 

até o ponto PT_15 definido pelas coordenadas E: 745201,8960 m e  N: 7917631,9970 

m,  com azimute de 31° ,45´ 10,83´´ e distância de 33,33 m; deste segue até o ponto 

PT_16 definido pelas coordenadas E: 745213,2680 m e  N: 7917651,1540 m,  com 

azimute de 30° ,41´ 39,35´´ e distância de 22,28 m; deste segue até o ponto PT_17 

definido pelas coordenadas E: 745219,2520 m e  N: 7917673,1740 m,  com azimute de 

15° ,12´ 11,33´´ e distância de 22,82 m; deste segue até o ponto PT_18 definido pelas 

coordenadas E: 745220,0380 m e  N: 7917706,1200 m,  com azimute de 1° ,21´ 59,97´´ 

e distância de 32,96 m; deste segue até o ponto PT_19 definido pelas coordenadas E: 

745215,9170 m e  N: 7917734,0300 m,  com azimute de 351° ,36´ 02,82´´ e distância de 

28,21 m; deste segue até o ponto PT_20 definido pelas coordenadas E: 745219,2150 m 

e  N: 7917749,3560 m,  com azimute de 12° ,08´ 39,40´´ e distância de 15,68 m; deste 

segue até o ponto PT_01 definido pelas coordenadas E: 745222,642 m e  N: 7917757,402 

m,  com azimute de 63° ,33´ 45,78´´ e distância de 8,74 m; encerrando este perímetro 

com 1.022,20 m e área total de 5,9592 ha. Cadastrado no CIR nº 418.285.000.310-1 e 

CCIR nº 09364917176. Modalidade de usucapião pretendida: art. 1.238, caput, 

CC/02. Tempo de Posse Alegado: mais de 10 (dez) anos. Estando em termos, expediu-

se o presente edital para notificação do supramencionado, advertindo-se que não 

apresentada a discordância em 15 (quinze) dias subseqüentes ao decurso do prazo do 

edital publicado, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as 

descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. 

Endereço para impugnação: Rua Joaquim Pacheco, 947, loja 01, centro, Paquetá, 

Município de Virginópolis-MG, CEP.: 39.730-000. Será o presente edital, por extrato, 

afixado na serventia e publicado duas vezes na forma da lei. Eu, , Michely Freire 

Fonseca Cunha, Oficiala Titular, o digitei, conferi e assino.”  _______________ 

 


