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EDITAL DE USUCAPIÃO

JOSE RONALD VIANA,
Oficia! do Registro de Imóveis
da Comaca de Matozinhos, MG,

Faz saber, a todos os interessados, que SILVEIRA E MACIEL CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ: 12.295.883/0001-93, com sede na Rua Benjamim Dias, 558, bairro barreiro, Belo Ho-
rizonte/MG, CEP: 30.640-520, representado por seu sócio José Ronaldo Maciel da Silveira,
brasileiro, casado, empresário, RG: M-l.080.713 SSP/MG, CPF: 470.893.186-72, residente e
domiciliado na Rua Caetano de Azevedo, 809, Apto. 201, bairro Barreiro, Belo Horizoii-
te/MG, CEP: 30.640-095, apresentou a esta Serventia, pedido de RECONHECIMENTO DE
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO, através da advogada Dra. Tharin
de Miranda Silva Abreu, OAB/MG 147.974, do imóvel urbano constituído por um lote de
terras, com a área de Quatro mil, setecentos e cinqüenta metros e cinqüenta e oito centímetros
quadrados (4.750,58 m^), situado na Rua Joana Helena, esquina com Avenida João Gonçalves
de Oliveira, s/n, bairro São Sebastião, nesta cidade de Matozinhos, MG, com a seguinte des
crição: partindo mo marco Ml, situado no limite com Rua Joana Helena, definido pela coor
denada geográfica de Latitude 19 33'51,44" Sul e Longitude 45 °55'28,03" Leste, Datum
WGS-84 e pela coordenada plana UTM 7.836.471,193 m Norte e 596.969,034 m Leste, refe
rida ao meridiano central 45°EGr, deste, confrontando neste trecho com AVENIDA JOÃO
GONÇALVES DE OLIVEIRA, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 74,98 m e
azimute plano de 141 14'0r' chega-se ao marco M2, deste confrontando neste trecho com
FERNANDO ESTEVAM DA COSTA E GRACIELE CAMARGO DUARTE COSTA no

quadrante sudeste, seguindo com distância de 19,47 m e azimute plano de 220 30'0I" chega-
se ao marco M3, deste confrontando neste trecho com SEI EMPREENDIMENTOS E PAR
TICIPAÇÕES S/A, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 39,62 m e azimute pla
no de 220 °43'08" chega-se ao marco M4, deste confrontando neste trecho com SEI EMPE-
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de
23,23 m e azimute plano de 343 3r34" chega-se ao marco M5 deste confrontando neste tre
cho com SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, no quadrante Sudoeste, se
guindo com distância de 63,44 m e azimute plano de 327 34'47" chega-se ao marco M6, des
te confrontando neste trecho com RUA JOANA HELENA, no quadrante Noroeste, seguindo
com distância de 53,35 m e azimute plano de 50 ''49'42" chega-se ao Ml, ponto inicial da
descrição deste perímetro. Referido imóvel não se encontra registrado neste Cartório. A re
querente apresentou documentos que comprova sua posse mansa e pacífica, por um período
superior a vinte e nove (29) anos ininterruptos e sem oposição. Por este Edital, nos termos do
art. 1,018-F do Provimento 260/CGJ/2013, torno público o referido pedido, podendo qualquer
interessado apresentar impugnação devidamente fundamentada, no prazo de quinze (15) dias
a contar desta publicação. Matozinhos, 15 de fevereiro de 2.018. O Oficlafe^José Ronald Via
na.
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