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· o de Re · · tro de Imóveis 
Rua ai. Deodoro da Fonseca. 360 
Te!.: (O 47 . 62. 1662 
CEP 18.7- 0-000 

MA:TRÍCULA º -7.702-

COMARCA DE TAQUARITUBA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LIVRO Nº 2, REGISTRO GERAL 
FICHA Nº -OOl-

l M 6 V I L UMA ÁREA de terras, remanescente d.e ou:tra maior, si, ... 
t uada na FA.Zmn~ RI.BEIRÃO DO LA.O EAOO ou BARRA GRANDE 

1 DO LAGEADO, deste P1unicÍpio e comarc~ de TAQUARI'l'UBA, oom a é:r,ea de trinta
e oito hectares e setenta e dois ares (38,72 ha), cu sejam, dezesseis (16)
alqueires, confrontando com terras de .Antonio da Silva Rodrigues, Erna sto -
Rolim de Lima., José Aires d.e Qlleiroz, João Diogo de Araujo, Luiz de AJ.meida 

Lima e com a baoia de acumulação de águas da Repre.sa de J"urumirim, perten .. 
cen·te a CEs,p ...... :- :- :- :- :- : - :- : - :- : • :- :- ; ~ :- :- : ... : ~: ..... :-, : - : - : - :- :- : - : ~ :- t-: - :-

INCRA 629-.162.47l+.581t-8, nQ da receita fodera1: 0235622.8, 
área total: 39.8 ha., mÓd. rura1: 28,2 ha., n'-'! de -

m?d• rurais: 1,39; mÓd .. fiscal : 20,0 ha., n'1 de mód. fiscaisl 1,99; fração
minima pare.: 2,0 ha., em nome de Orest es Cimatti, denominação de Sitio do_ 

Vo Orest es ... :- : - :- :, - : - : - : - : - : - = - : - : - • - : - : - :- : - ·: - ,: - :- : - : - : - : - : - : - : - : - :- : - :- : 

.FRQPRIEI'ÁRIOS ORESl:F.S CIMATTI, RG. 325.382-ssp .. sp. e CPF. OOS.816. 
078/72, aposen t ado e s ua mulher URSULlNA ClMAl'TI, -
do lar, RG. 3.999,1♦41 .. sSP...SP. e CPF. 150.906.5"38/52, 

bras :i,leiras, casados no regime da com1mhão de bens, anteriormente a -vigêtic1a 
da. Lei 6.51'.i/77, residentes e domicilia.dos n a Capital. d este Estado, à Av. -

Paes de Barros, 1.pl+O, ap. 41, Mooca; s-r-P&~.!-E2t;f'.'2§l?9B2-9!}f~ .... !-!LJ.i -: ... :-: 
SERGIO Cp,1Al:'1'.1 1 RG. 2.599.880-SSP-SP. e CPF. nÚJD,ero-

007.4-61+.018/68, economista, e s ua :mulher .pALVA. CP!A,T 

ll, RG. 3.81.4.109-SSP-SP .. ,, do 1art brasileiros, casa&;Js no regi.ma da com.J! ... 
nh.ão de bens, anteriormente a vigêncía da Lei 6.5F5/77 1 residentes e domic! 
.liados na Capital deste Estado, à rua Júpiter, n-'! 321, ap. 151, .Aclimação•
de ;ea.rte co:tresEond nte a 1LJ; -:· ... :- :- :- :-:-:- :- :- c-:-1-:- :- :- : -: -:- :- :- :-: 
--- ----------- ._ ______ MiiTON CIMATTI, RG., 1.976.65'4-SSF-S.P. e CIC. número-

005 .815 .938/04 1 industrial, e sua mulher IJ. OOM!N 

GAS CIMA'l'Tl, RG. 6.378.747 ... ssP-SP., do lar, brasileiros, casado s no eg ime
da comunhão de bens, anteriormente a vigência da Lei 6.515/?7, residente s e 
domiciliados na Capital. deste Estado, à Praça Visconde de Souza Fontes , n Q 

MATRICULADO 9-1 
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P:CCHA N" 001/ ? .702 Verso 

;1 001- 7,702 - Nos termos do formal de part.ilha expedido aos 03 de março 
e 1.995'·,, · extra,ído d.os autos de inventario dos bens deixados por falecimen

to e Orestes Cimatti, também conhecido por Oreste Cimatt1, regsitrado sob
n !:I 782/92 , devidamente assinado pela Dra. Daniela Maria Cilento, MMj Juizal 
de Direito da 3• Vara da Familia, e Sucessões da comarca da Capital deste .:E§. 

~ado:-;· !-R - ........ --...... P2!:1~~!-! ... !LJ_~!L~2!~!-!:t~!:2-e!!~ri,,2g!~22' estimado p~ 1 

'J.o va1.o/· de Cr_$20.ooo . 00,00, í"oi adjudica. do unicam_ante ao herdeiro fllho--
MILT N C T , retro q lificado.- (V.Venal: R$4-0 .• 973,23),.- ROOISTBADO EM 

1 l!t / o,F.Z1~ra : - :: .- : - :- :- :- : - : - : - :- :- : - :- :- : ,... : e-: - : - :- : - : - : - : - : - :-

R., 00~-2,292 • !TR· WiM!:1:EJWi: SERGIO CIMA,TTI e sLm, Di\LVA._CIMATTI, retro -
qualificados.- : MI L'.[QN GDIA.TTI, também Já qualificado.- x!·ruto: 
Por escritura pÓ.l.ll1ca de da e compra de 2.1 de deze1?bro de 1 .995, lavrada 

Taquarituba, livro 39, ns.
smiti do ao dquirente• pelo preço de R$4-2~500,oo (quarenta e -

e q .. u,,., ..... Jç, tos rea s >, ! .. Rar!-!!_S:2!'.:t!IE2BS!~1~-!-!LJ._~2-~2Y!J:_r~~!:2 
-!º "!'!!!_2.!2Qs•- · En l STRAOO EM 12/ J" A~JEIR0/1. 996 •• :- :- :- : - :- :- :- : 

R; 003-7,202 - Por :ins trumento part1cul.ar de constitu.iç,ão de sociedade anonl, 
rna, de capital fechado, regida pela Lei 6.40l+, de 5 -12-76; e datado de 05 ... 
de junho de 2.001, arquivado na Junta Comerc ial d ~stado de são Paul..o sob -
n~ 3530019!498 , em data de 24 de junho de 2 .002, v-erif.iica-se qu.e para int!). -

· gralizaçãO de parte do capital social da empresa ffi'G PARTlCIPACÕ§§ E AIMINIS 
TMÇÃO S/A.t. com sede e foro e administração à Avenida. Paulista, n:!2 211, 
bairro Monte Cristo , na cidade de suza.no, deste listado de são Paulo, inscr,!
ta no CNPJ. sob n'2 05.138.899/0001-27, os proprietários Mil on Cimatti e sua 
mulher· Wll.m.a I:bmingas Cimatti, retro qualificados, conferiram o imóvel retro 
matriCl.llado sob nQ 7 . 702, havido pela Matr icula 7.702 e Registros 001 e 002 , 

, ao patr:unonío da referida empresa, no valor estimado de R$12l+.886,72 (cento
e vinte a quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e do is cen 
tavos}, conforme cláusulas e condições constantes do titulo . - (CCIR/ITR:. 
629.162.474.581+-8, áraa total: 39,8 ha. , mod. rural: o, nQ mod. rura : o, -
mod. fiscal: 20 ,0 ha. , n!:! mod , fiscais: 1,99; f.m.p. 2,0 ha, em nome de Mil
ton Cimatti, denominaç"" ;.o Sitio Vo Orestes, n2 CCIR: 04?40574-020; nl2 r ecei a 
f ederal·; 0.235.622-8, área. 39 ,8 ha) . O transmitentes firmaram as decla r açõe 
previdenciarlas no raquerlroento, que fica arqu ivado nesta serventia; Cert icfu 
d.e rlegUlarídade Fiscal do Imóvel Rural nl2 6 . 621.,.693, de 29/01/2.00I+; Guia de 
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Serviço de Regis,tro de Imóveis Bel. Ctáuâio Bonan Nunes 

ua Mal. Deodoro da FF.oA9ec:~sg._ 
O!idál DaoigniKJa 

' Fone/Fax: (1i4) 37 - .662 
Cep 18.7r.5,1,1-·~K ESTADO DE SÃO PAULO Bel. Joel Ap. Pe.reíra Sales 

E:=avtmJe Subs~luto 

!2 2, REGISTRO GERAL 
FICHA Nº __ -o_·_o_2_• __ 

VIS a- e requertmen o 
apresentado em forma legal, rotedo· a p resente averbação para consignar que a proprietária 
MWC Participações e Administração S/A, sofreu TRA S:lã'OR'M.AÇÃO de seu tipo societário, por 
assembleia geral extraordinária realizada em 11/10/2013, registrada na Jucesp sob n9 3522815485-4 
em 30/01/2014, passando a ser qualificad!1 como MWC PARTfCIPAÇÕES E ADM1NISTRAÇÃO 
LTDA, com sede social na Avenida Pa lista, n11 211, Bc1-irro Monte Cristo, na cidade de Suzana -
SP, CNPJ n2. 05.138.899/0001-27, confor ópias aute .. ~ das do Contrato SociaL que ficam 
arquivados nesta Serventia, nos term ao artig 220 e a Lei 6A04/76.-.-.-.-.-.~.-.-.-. -.-.-.-.-
Taquarituba, 16/01/2015. Oficial Subst. "-iJ-A;y""JL"<:~ "-.F',lí Bel. Daniela Bergamo Tonon)..-.-

, . 
AV.fiõ/1702- PROTOCOLO 46787, · e requerimento datado de 08/12/2014, 
apresentado em forma legal, procedo a presente averbação para consignar que a proprietária 
MWC PARTICIPAÇÕES E AD1\1I ISTRAÇÃO LIDA, teve sua DENOMINAÇÃO SOCIAL 
alte:rada para WDC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, com sede sodal na Avenida 
Paulista, nQ 211, Bairro Monte Cristo, na cidade de Suzan - SP, C PJ níl. 05.138.899/0001-27, 
conforme cópias autenticadas do Contr Social regi§ • o na Jucesp sob nQ. 85.804/14-:9, em 
27/02/2014, os quais ficam arquivados esta Ser ·entia Sta da 
Taquarituba, 16/01/2015. Oficial Subst ~~,.,_ ,.,,,.....Jf.J,..,,_,.,"'J'... el: Daniela Bergamo Tonon).-.-

s · e requerim to datado de 08/12/2014, 
apresentado em fol'1lla legal, procedo a presente aver aç.ão para co ignar que a proprietária 
WDC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LIDA, sofreu TRANSFORMAÇÃO seu tipo 
societário por alteração do contrato social datado de 14/10/2013 registrada na Jucesp sob n!.! 
94.932/14-1 e 3560053745-4 em data de 12/03/2014, passando a ser qualifkada como WDC 
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, com sede na Avenida Paulista, nº 211, Bairro 
Monte Cristo, na cidade de Suzano - SP, CNPJ n!.!. 05.138.899/0001-27, conforme cópias 
autenticadas do Contrato Social, que f e-sentados •· · arquivados nesta Serventia nesta 
data.~.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -. -. -. -. -.-. -. · . -. -. -. - -. -.-. -.-
Taquarituba, 16/0V20l5. Ofidal Subs . '-J'i,Jvo.."-""-"&..JJJ,..,J , ·· l'!l. Daniela Bergamo Tonon).-.-

:, 

A V.07/7702 .. PROlfOCOLO 50010, lndispon.ibilidade de Bens, expedid 
pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho - SP - Tribunal Regional do Trabalho da 211 REGIÃO -
São Paulo - Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução - Marcelo Cescon Arruda, datada de 
12/09/2017, através de documento eletrônico fornecido pela Central Nacional de 
Indisponibilidade, Protocolo n!.! 201709-1213.00358745-IA-SJq, Processo n2 00007205020125020491, 

~~NOVERSO 
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:teu. Nº 0~7 ~702 

AV708l7702- l>R.-.::,,,,~•~ O 5108 de . 08/2018. A- vista da· Certidão para Averbação de Penhora, 
expedida pelo Tnõu.nal Regional do Trabalho da 151 Região ... Vara do. Trabalho d'é Itapeva, emitida 
pór Denise Aparecida Moraes Fonseca, em dftta de 23/08/2018, através de documento eletrônico -
Penhora 0n Lirte - Protocolo n:11 PI--1000224711, nos Autos do Processo de Execução Trabalhista, 
Ordem nQ 00105288020185150047, em que figura como Exeqüente Robson Monteivo da Silva, CPF. 
391.403.558-70, e como Executado VIAÇÃO SUZANO L'IDA - CNPJ.57.547.671/0001-94, Q 
IMÓVEL OBJETO D RESENTR MATRICULA, de propriedade de WDC Pi.mcipações e 
'Administração Bireli, foi PENHORADO para garantia do pagamento do valor da dívída de ·R$-
15.432.538,92:, tendo sido nomeado como depositário a VIAÇÃO SUZANO LIDA. Consta do 'título 
que a responsabilidade p~trlmonial foi decretada pelo MM. Juiz no Processo (CPC/2015 Vigente, 

-Arts . . 790 ~ 792, ·d. ata da decisão de 21/03/2018: folh,ag• · .· ff7CJ4:c).~.-.-.-.-. .-.--~----.-.-.-.-... -.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.. -
Taqua.rituba, 24/08/ , Escrev Autonz..ada, J...J..,j,J..Q>,.~--, (Aline Martins Meneghel). 
A Oficial Substitu . , i.n,.,._,.,,.,,.......,__(l?am erga Tono )'. ..... 7 .•....... .... 

A V.09/7702- PROTOCOLO 51268, de Zá/09/2018. A vistà da Certidão pára Averbação 'de Penhora, 
expedida pelo Tribunal Regional çlo Trabalho da 21 Região - Juízo Auxiliar de Conciliação em 
Execução, emitida por AJexsandra Bastos dos Reis d Menese~, em data de 27/09/2018, através de 
documento eletrônico: Penhora On Lin~ - p;.otocolo II PH000232668, nos Autos do Processo de 
Execução Trabalhista, Ordem n!l: 0000720..-50.2012.5.02.491, em que figura como Exeqüente Robson 
Monteiro · d.a. Silva, CPF.391.403.558-70, e como Executados WDC . P~TICIPAÇÕES E 
ADMINISTRAÇÃO EIREU - CNPJ.05.138.899/0001-27; P VERA TRANSPORTADORA 
nJRISTICA LTDA - CNPJ.48.105.225/0001-39; MAGGIORE TRANSPORTES LTDA -
CNPJ.85.193.696/0001~72; N.S. CARMO ASSESSORIA E . DMINISTRAÇÃO S/A -
CNPJ,57.254.30!2/0001-03; SANTA PAULINA COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LIDA ·_ 
ME - CNPJ. OS.055.789/0001-00~ e, MlLTON CIMATil - CPF.005.815.9 8-04, O (MÓVEL OBJETO 
DA PRESENTE MATRICULA, de propriedade de WDC Participações e Admil{istração· Ej'reii; f~i 
PENHO~DO para .garantia do pagamento do v(llor da dívida de R$-. 5.432.538;92: tençl~ -~ido 

~u:;::m~:"sl~ :!:' ~MA1~~=~ITI.-.-.-.-. -(~;;:·;i~:~~:i;;j; 
A Ofiaal Substi~ , \......,,,._"-AJ''f"-A.;"""'(:q . ~~am Tono ).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.~.-.-.-.-.-

, . 

AV.10/7702- .PROTOCOLO 51732, de 08/03/2019. A vista da Indisponibilidade de Bens, expedida 
pelo TST-Tribunal Süperior do Trabalho - PR~ Tribunal Regional do Trabalho da 9ll Região - PR 
.- Pato Branco-PR - 02E - Vara do Trabalho de·Pato Branco -Andreia Bo55:chart Storch, d.ata~a de 
. 01/03/2019, através de documento e1etrônico fornecido pela Central Nadonàl de Indü]ponibi.lidade, 
Protocolo n~ 201903.0117.00732091-JA--090, Processo ni:i 800~ 1007920055090072, · a qual fica 
arquivada nesta Serveri.tia nesta data em pasta própria, procedo - a presente averbação para 

continua ~ próxima ftcha 

- ... " _._, -
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LIVRO NÚMERO 2 - REGISTRO GERAL 

CIBIOO~ 
1 7.702 • . l 

FICHA-------+---

003 

: ·~ • • _ ,.,, . .... ·, - 1 ~ 

.SERVIÇO DE REGISTRO OE IMÓVEIS· 
R114 São Benedito, 719 - Fone/Fax: ('! 4) 3762- 1662.-- CEP ! !040-0001 

COMARCA DE TAQUARffiUBA 
Estado de Silo Paulo . =~~~";'~1~ 

Dan leia Bergam1J 'lbnon 
·l'r,cposta Subd!tutr.r ; 

em nome de WDC 

.. 

-~ .,. 




