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SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE FORMOSA DO OESTE
- PR - Rodovia PR 317, nº 1369 - 85830-000
EDITAL USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ANTONIO ORCENI CARNEIRO, Agente Delegado, responsável pelo Serviço de
Registro de Imóveis de FORMOSA DO OESTE (PR), na forma contida na Lei Federal
n. 6.015/1973 e do Provimento n. 65/2017, do Conselho Nacional de Justiça.
Faz saber a tantos quantos deste edital tiverem conhecimento e a quem interessar,
que tramita neste Serviço de Registro de Imóveis pedido de reconhecimento
do direito de propriedade por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, sob a
modalidade Extraordinária, com tempo de posse indicado de 10 (dez) anos, requerido
por ELIEZER ROQUE e esposa EDILAINE DE CARVALHO PIRASSOL ROQUE,
protocolado sob n. 119.561, relativo ao imóvel constante da matrícula n. 24342,
assim descrito e caracterizado: LOTE RURAL nº 720-A, da GLEBA RIO VERDE 2,
com área de 242.000,00m², situado no município de JESUITAS, nesta comarca de
FORMOSA DO OESTE (PR), tendo como confinantes: Norte: com o Rio Verde; SUL:
por linha seca com o lote 720, com rumo SW 78º00', numa extensão de 310,00m;
LESTE: confronta com a Estrada Medianeira, com Rumo Norte, numa extensão
de 175,00m; OESTE: confronta com o Rio Verde. Proprietário: SINOP TERRAS
LTDA, CNPJ. nº 79.117.040/0001-78, titular de direito real. O requerimento e os
documentos apresentados que acompanham o pedido permanecerão à disposição
nesta serventia, durante o prazo de 15 (quinze) dias, para ciência de eventuais
terceiros interessados, que poderão apresentar manifestação, considerando-se a
ausência de impugnação como anuência ao pedido. Este edital será publicado por
duas vezes no Diário da Justiça Eletrônico (e-Dj), bem como afixado em sessão
específica dentro da serventia.
Formosa do Oeste (PR), 16 de janeiro de 2020.
_____________________________
Antonio Orceni Carneiro
Agente Delegado
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