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CARLOS ULYSSES  

SERVIÇO NOTARIAL DO 1° OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL 

TITULAR: Rel Walter Illysses de Carvalho 
CARTÓRIO CARLOS ULYSSES - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1°. OFÍCIO DA ZONA SUL DA 
COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB, delegação de serviço público, estabelecida à Av. Epitácio Pessoa, 105 - 
Centro - João Pessoa- PB, inscrita no CGC-MF sob n°. 09.362.211/0001-49, representado neste ato por seu 
respectivo Tabelião e Oficial, Dr. WALTER ULYSSES DE CARVALHO, brasileiro, casado, tabelião, portador do 
CPF n° 347.824.437-49, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou a 
quem interessar possa que neste Cartório foi apresentado por WALDEREZ QUINDERÉ CAMELO, brasileira, 
aposentada, viúva, portadora do RG n° 126.604 SSDS/PB e do CPF n° 676.058.184-91, residente e domiciliada 
na Avenida Fernando Luiz Henrique dos Santos, n° 247, apto 201, Bairro Jardim Oceania, João Pessoa/PB, e por 
WALKYRIA QUINDERÉ DE ALMEIDA, brasileira, aposentada, viúva, portadora do RG n° 52.260 SSDS/PB e do 
CPF n°930.638.904-30, residente e domiciliaria na Avenida Sergipe, n° 730, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, 
assistida pela sua curadora, a Sra. GERMANA MARIA QUINDERÉ DE ALMEIDA, brasileira, funcionária pública 
aposentada, divorciada, portadora do RG n° 313.234 SSP/PB e do CPF n° 263.966.704-10, residente e 
domiciliada na Avenida Sergipe, n° 730, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, um Pedido de Reconhecimento  
Extrajudicial de Usucapião  com relação a uma área remanescente ao imóvel situado na Avenida João Machado, 
número 809, no Bairro Centro (Lote n° 0017 da Quadra 043), imóvel descrito e caracterizado como sendo: 

"Casa n° 809 (oitocentos e nove), situada na Av. João Machado, nesta Capital, construída de alvenaria de 
tijolos, concreto e cimento armado, coberto em telhas, com dois pavimentos contendo no pavimento 
térreo, terraço social de frente, do lado esquerdo pilotis, servindo de abrigo para automóvel, três salas, 
passagem, cozinha, um WCB social, um salão próprio para boate, contendo um apartamento para 
empregada, com WC banheiro, área de serviço, bem assim fora do corpo da casa uma área pequena 
destinada a lazer contendo uma piscina construída em alvenaria de tijolos acoplada com seus respectivos 
acessórios, e no superior, terraço social, hall, três quartos sociais e um WC banheiro social com seu 
respectivo terreno que é próprio e mede 12m00 (doze metros) de frente, 18m00 (dezoito metros) de fundos, 
por 39m00 (trinta e nove) de comprimento de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Av. João 
Machado, fundos com casa sin., de Espólio de Severino Camelo Lacerda e pelo lado esquerdo com a Rua 
Clodoaldo Gouveia com quem faz esquina e pelo lado direito com a casa n° 795 (setecentos e noventa e 
cinco), do espólio situada no lado ímpar", devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Zona 
Sul da Comarca de João Pessoa - PB, matrícula número 12.238, imóvel esse que, com o registro da aquisição 
originária pleiteada, passará a possuir as seguintes metragens: 

"16,00 (dezesseis) metros de largura de frente por 3 (três) segmentos de reta medindo, respectivamente, 
18,50 (dezoito vírgula cinquenta) metros, 24,70 (vinte e quatro virgula setenta) metros e 21,10 (vinte e um 
vírgula dez) metros de largura de fundos, por 68,36 (sessenta e oito vírgula trinta e seis) metros de 
comprimento do lado direito e 40,80 (quarenta virgula oitenta) metros de comprimento do lado esquerdo", 
e as seguintes confrontações: "Frente para Av. João Machado, lado direito com o imóvel n° 795, lado 
esquerdo com Av. Eng. Clodoaldo Gouveia, e fundos com os imóveis n° 204, 194 e 180, que fazem frente 
para a Av. Eng. Clodoaldo Gouveia". 

Por este CITO A Sra. ANA CAROLINA DE ALMEIDA MADUREIRA e seu marido AVELINO ALMEIDA NETO, a 
Sra. MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA, a Sra. JULLYANA KELLY MARINHO DA SILVA, a Sra. MARIA 
DE LOURDES VIANA COELHO DE FRANCA, o Sr. HUMBERTO VIANA COELHO, a Sra. CLEA DE FÁTIMA 
CARREIRA DE HOLANDA, o Sr. DURCY CARREIRA DE HOLANDA, E OS TERCEIROS INTERESSADOS 
AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E NAO ENCONTRADOS, SEUS CONJUGES, SE CASADOS 
FOREM OU AQUELES QUE PORVENTURA TENHAM CONHECIMENTO E INTERESSE POSSAM ALEGAR 
QUALQUER DIREITO SOBRE OS IMÓVEIS ACIMA MENCIONADOS, para impugnarem o referido pedido, 
querendo, no prazo legal de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 216-A, .-rágrafo 40, da Lei 6015/73, que não 
fazendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados p 	requerente. O Oficial de Registro. 

João Pessoa(PB), 05 de setemb de 2018 

O Oficial do egistro. 

Marco 	tias Farias Brito 
nte Substituto 
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