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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- PRAZO: 15 
(QUINZE) DIAS - Ana Lúcia de Morais, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de 

Itaguara/MG, na forma da lei, etc, FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia  sob nº 20.092 de 08 de dezembro 

de 2017 o requerimento por meio do qual ALAN LEANDRO DA SILVA, brasileiro, 

empresário, RG: MG-14.625.033, órgão expedidor: SSP/MG, CPF: 074.071.166-01, casado 

em 08/10/2010, na Serventia Registro Civil das Pessoas Naturais de Itatiaiuçu/MG, 

Termo/Inscrição: 0515400155 2010 2 00014 196 0001671 64 da Comarca de Itaúna/MG, 

sob o regime de comunhão parcial de bens com THAIZ FLAVIANA DA CRUZ, brasileira, 

do lar, RG: MG-16.828.925, órgão expedidor: SSP/MG, CPF: 096.827.696-20, residentes e 

domiciliados na Rua das Pedras Verdes, nº 70, bairro Chacreamento Retiro dos 

Bandeirantes, Itatiaiuçu/MG, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade por 

meio da usucapião extrajudicial nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973 dos 

seguintes imóveis urbanos: a) Lote de terreno de nº 01, da quadra 05, situado no lugar 

denominado Recanto da Serra, município de Itaguara/MG, com área de 5.946,00 m² (cinco 

mil novecentos e quarenta e seis metros quadrados), com as seguintes confrontações e 

limites: pela frente em uma extensão de 78,00 metros com a Avenida “A”, pela direita, em 

uma extensão de 80,00 metros com o lote nº 02 da quadra 05 de propriedade de Alan 

Leandro da Silva, pela esquerda, em uma extensão de 80,00 metros com a Avenida “A” e 

fundos, com uma extensão de 47,00 metros confrontando com o lote 06 da quadra 05 de 

propriedade de Alan Leandro da Silva e uma extensão de 28,00 metros confrontando com 

o lote 07 da quadra 05 de propriedade de Alan Leandro da Silva; b) Lote de terreno de nº 
02, da quadra 05, situado no lugar denominado Recanto da Serra, município de 

Itaguara/MG, com área de 5.600,00 m² (cinco mil e seiscentos metros quadrados), pela 

frente em uma extensão de 70,00 metros com a Avenida “A”, pela direita, em uma 

extensão de 80,00 metros com o lote nº 03 da quadra 05 de propriedade de Alan Leandro 

da Silva, pela esquerda, em uma extensão de 80,00 metros com o lote 01 da quadra 05 e 

fundos, com uma extensão de 70,00 com os lotes 07 e 08 da quadra 05 de propriedade de 

Alan Leandro da Silva; c) Lote de terreno de nº 03, da quadra 05, situado no lugar 

denominado Recanto da Serra, município de Itaguara/MG, com área de 5.600,00 m² (cinco 

mil e seiscentos metros quadrados), pela frente em uma extensão de 70,00 metros com a 

Avenida “A”, pela direita, em uma extensão de 80,00 metros com o lote nº 04 da quadra 05 

de propriedade de Alan Leandro da Silva, pela esquerda, em uma extensão de 80,00 metros 

com o lote 02 da quadra 05 e fundos, com uma extensão de 70,00 metros confrontando 

com os lotes 05 e 08 da quadra 05 de propriedade de Alan Leandro da Silva; d) Lote de 
terreno de nº 04, da quadra 05, situado no lugar denominado Recanto da Serra, 

município de Itaguara/MG, com área de 5.600,00 m² (cinco mil e seiscentos metros 

quadrados), pela frente em uma extensão de 70,00 metros com a Avenida “A”, pela direita, 

em uma extensão de 80,00 metros com o lote nº 10 da quadra 05 de propriedade de Alan 

Leandro da Silva, pela esquerda, em uma extensão de 80,00 metros com o lote 03 da 

quadra 05 e fundos, com uma extensão de 70,00 metros confrontando com os lotes 05 e 09 

da quadra 05 de propriedade de Alan Leandro da Silva; e) Lote de terreno de nº 10, da 
quadra 05, situado no lugar denominado Recanto da Serra, município de Itaguara/MG, 

com área de 5.433,00 m² (cinco mil quatrocentos e trinta e três metros quadrados), pela 

frente em uma extensão de 92,00 metros, com a Avenida A, pela direita, em uma extensão 

de 90,50 metros com o lote 11 da Quadra 05, de propriedade de Alan Leandro da Silva, 

pela esquerda, em uma extensão de 80,00 metros com o lote nº 04 da quadra 05 de 

propriedade de Alan Leandro da Silva, e fundos, com uma extensão de 57,00 metros 

confrontando com os lotes 09 e 28 da quadra 05 de propriedade de Alan Leandro da Silva, 

todos oriundos da matrícula 1556 Livro 2-RG, com a seguinte descrição: TERRENO: 
situado no RECANTO DA SERRA, Itaguara/MG, QUADRA: 05, LOTES: 1/2/3/4/10, 

constante de uma área de 27.729,00 m² (vinte e sete mil setecentos e vinte e nove metros 

quadrados) com limites e confrontações de acordo com a planta do loteamento, de 
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propriedade de ACRÍSIO DE MOURA BICALHO, brasileiro, comerciante, CPF: 

0037319946, residente na Avenida do Contorno, nº 1.914, Belo Horizonte/MG, tudo 

conforme mapa e memorial descritivo elaborados pela arquiteta e urbanista BETHANIA 

BECHTLUFFT SOUZA, CAU 166422-0, RRT nº 0000004905395. Será processado na 

espécie Extraordinário, da qual detém a posse há mais de quinze anos. Assim sendo, ficam 

intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros 

direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de 

Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a 

contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião 

extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Itaguara/MG, 15 de 

janeiro de 2018. A Oficiala, Ana Lúcia de Morais. 

     

 

 

Obs. 

Publicar o edital uma vez em jornal de grande circulação, ciente de que deverá entregar uma 

cópia do jornal ao cartório em até 30 dias, uma vez que, nos termos do artigo 1.018-C, §2º, 

CN. 
 


