
REGISTRO GERAL DE IMÓVEL DE CAMARAGIBE  PE 
Oficial designada: MAURENICE LIMA LOPES 

Rua das Margaridas, 59, Centro, Camaragibe PE  CEP 54.759-360- Fones (81) 3458.1202/3458.2069 

CERTIDÃO DIGITAL 
Certifico, a requerimento de parte interessada, conforme protocolo da Arisp nº SPH20010038759D 
que, após as buscas nas Fichas deste Serviços Registral, no período indicado no último parágrafo, 
verifiquei constar o seguinte teor na matrícula nº 4894. 
 
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL - Lote de Terras sob o n.º 01 (um), da Quadra B, do 
LOTEAMENTO CHÁCARAS MORUMBÍ, situado neste Município, com as seguintes 
características e confrontações: FRENTE  20,00m (vinte metros), limitando-se com à Rua Caetano 
Coelho; FUNDOS  20,00m (vinte metros), limitando-se com o lote n.º 04 (quatro); LADO 
DIREITO  24,00m (vinte e quatro metros), limitando-se com o lote n.° 02 (dois); LADO 
ESQUERDO  28,00m (vinte e oito metros), limitando-se com o lote n.º 30 (trinta); Perfazendo 
uma área total de 520,00m² (quinhentos e vinte metros quadrados). Sendo os lotes confrontantes da 
mesma quadra e loteamento. Estando o imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal de Camaragibe 
sob o n.º 5.2215.158.02.0305.0000.8. 
 
PROPRIETÁRIA  INICIAL. 
 
TÍTULO DE DOMÍNIO  INICIAL. 
................................................................................................................................................................ 
 
AV-1-4894                     CAMARAGIBE, 17/03/2006              LIMITES E CONFRONTAÇÕES 
A requerimento e pela Certidão de Limites e Confrontações, procedo nesta data a Averbação dos 
Limites e confrontações do imóvel constante da matrícula supra de acordo como já encontra-se 
descrito e caracterizado na abertura da mesma. O referido é verdade; dou fé. O Oficial do Registro. 
................................................................................................................................................................ 
 
AV-2-4894                   CAMARAGIBE, 17/03/2006                         INSCRIÇÃO CADASTRAL 
A requerimento e pela Certidão, fornecida pela Prefeitura Municipal de Camaragibe, procedo nesta 
data a Averbação da Inscrição Imobiliária cadastrada na Prefeitura Municipal de Camaragibe do 
imóvel constante da matrícula supra de acordo como já encontra-se descrito e caracterizado na 
abertura da mesma. O referido é verdade; dou fé. O Oficial do Registro. 
................................................................................................................................................................ 
 
R-3-4894                           CAMARAGIBE, 17/03/2006                                             USUCAPIÃO 
Pelo Mandado Judicial, expedido em 30.11.2004, pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Comarca de 
Camaragibe-PE, extraído dos Autos da Ação de Usucapião, processo n.º 3148/04, requerida por 
EDUARDO DA MOTA SILVEIRA e sua esposa ANA CLÁUDIA GOMES DE SOUZA, 
brasileiros, casados sob o regime de comunhão de bens, ele representante comercial, C.I. n.° 
3.055.285-SSP/PE e CPF/MF n.° 606.980.804-59, ela administradora de empresas, C.I. n.° 
3.054.460-SSP/PE e CPF/MF n.° 659.008.804-78, residentes e domiciliados à Rua Afonso Celso, 
n.° 66, apt.° 501, Tamarineira, Recife-PE, e por determinação do Juíza de Direito da 2.ª Vara  da 
Comarca de Camaragibe-PE, Exm.ª Sr.ª Dr.ª Ana Paula Costa de Almeida, procedo nesta data o 
presente registro, no sentido de ficar constando que por sentença, transitado em julgado, foi 
reconhecido o domínio e posse dos requerentes, sobre o imóvel constante da presente matrícula. 
Documentos apresentados: ITBI, seqüencial 1037406.0, com avaliação n.º 100033.05.9, no valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sobre o qual foi recolhido o valor de R$ 51,41 (cinquenta 
e um reais e quarenta e um centavos); Certidão de Quitação de ITBI, datada de 16.02.2005 e 
Certidão Negativa de IPTU, datada de 26.10.2005, fornecidas pela Prefeitura Municipal de 
Camaragibe. O referido é verdade; dou fé. O Oficial do Registro.  
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AV-4-4894                         CAMARAGIBE, 17/03/2006                                  DADOS PESSOAIS 
A requerimento, procedo nesta data a Averbação dos Dados Pessoais de EDUARDO DA MOTA 
SILVEIRA e sua esposa ANA CLÁUDIA GOMES DE SOUZA, de acordo como já encontra-se 
descrito e caracterizado no R-3 supra, constante da presente matrícula. O referido é verdade; dou fé. 
O Oficial do Registro. 
................................................................................................................................................................ 
 
AV-5-4894                      CAMARAGIBE, 17/03/2006                           PACTO ANTENUPCIAL    
Pela Escritura Pública de Pacto Antenupcial, lavrada no 8.º Ofício de Notas da Capital-PE, no Livro 
928, às fls. 147v, em 24.05.1989, verifica-se que EDUARDO DA MOTA SILVEIRA, securitário, 
C.I. n.º 3.055.285-PE, e ANA CLÁUDIA GOMES DE SOUZA, estudante, C.I. n.º 3.054.460-PE, 
ambos brasileiros, solteiros, maiores, residentes e domiciliados na cidade do Recife-PE, que 
havendo ajustado casar-se e, usando da faculdade que lhes confere a Lei, pactuam entre si que o 
regime a vigorar na constância do seu casamento será o da comunhão universal de bens, 
comunicando-se portanto os bens que possuem atualmente e o que vierem a possuir na Constancia 
de seu casamento. O referido é verdade; dou fé. O Oficial do Registro. 
................................................................................................................................................................ 
 
R-6-4894                                CAMARAGIBE, 26/03/2019                                           PENHORA 
Protocolo n° 28.133, pelo Mandado de Penhora, Avaliação, Depósito e Registro n° 
FNM.0011.000167-7/2018, referente ao processo nº 0018905-62.2007.4.05.8300, Execução Fiscal, 
datado de 10.05.2018, por determinação da Juíza Federal da 11ª Vara/PE, Exmª. Srª. Drª. Roberta 
Walmsley Soares Carneiro Porto de Barros, procedo nesta data ao Registro da PENHORA, do 
imóvel constante da presente matrícula, valor da dívida atualizada até 18.04.2018: R$ 
1.8869.444,50 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais 
e cinqüenta centavos); avaliado por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),, movida pela FAZENDA 
NACIONAL contra UNIVERSAL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 
e outros, de acordo com o Auto de Penhora e Avaliação, datado de 22.03.2019. Conforme guia nº 
0010143848. O referido é verdade; dou fé. Oficial designada, Maurenice Lima Lopes. 
 
CERTIFICO, que foram realizadas buscas nos livros competentes deste ofício de registro de 
Imóvel de Camaragibe desde a sua instalação, em 10 de abril de 1992, até a presente data de sua 
instalação, que os dados acima representam fielmente todos os atos praticados e valem como 
Certidão de Inteiro teor e de Ônus Reais e Pessoais, O referido é verdade; dou fé. Indisponibilidade 
código HASH: a2e7.d584.7515.ec1a.a350.41a7.8303.8649.a545.00c6; 
42bf.1883.c84b.a6e8.60d0.bcf1.908a.c2c6.5987.d057. Conforme guia nº 0011656457. Para efeito e 
Alienação a presente certidão é valida por 30 dias. Conforme Decreto nº 93.240/86. Válido somente 
com o selo de autenticidade e fiscalização 0076323.VIB01202001.00361. Consulte a autenticidade 
do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital. 
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