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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho - 2^ Região 

Juízo Auxiliar em Execução

Processo n° 0000720-50.2012.5.02.0491

Reclamante: ROBSON MONTEIRO DA SILVA 
Reclamado: VIAÇÃO SUZANO LTDA E OUTROS

Neste ato, faço os autos conclusos ao MM. Juiz do Trabalho, Dr. Jorge Batalha Leite. Nada mais.

São Paulo, 29 de julho de 2019.

Alexsandra Bastos dos Reis de Meneses.

As informações prestadas pela sócia da empresa WDC Participações e 

Administração EIRELI, na petição de fls. 1478/1481, apontavam a existência do imóvel de 

sua propriedade, conforme documento de fl. 1499. Com a análise da certidão de imóvel 

respectiva, às fls. 1535/1536, restou verificado que o bem, em verdade, pertence à própria 

empresa executada. Destaco que houve alteração da denominação empresarial, passando de 

MWC Participações e Administração S/A para WDC Participações e Administração Ltda e, 

posteriormente, para WDC Participações e Administração EIRELT. Assim, determino a 

avaliação e penhora do referido imóvel:

/
- apartamento n° 121, localizado no 12° andar do Condomínio Edifício Mont 

Blanc, situado à Praça Padre Mário Fontana, n° 27, São Paulo, CEP: 03127-030, registrado 

no 6° Registro de Imóveis, com matrícula de n° 129.319.

Dê-se ciência à executada WDC Participações e Administração EIRELI da 

constrição do imóvel, na pessoa de seus respectivos advogados, nos termos do art. 841, § 

1°, do CPC.
/

Nomeio como depositária do imóvel a sócia Wilma Domingas Cimatti 

inteligência dos §§ 1° e 2°, do art. 840, do CPC, haja vista a notória dificuldade de o 

exequente, na Justiça do Trabalho, assumir tal encargo.

na

Documento elaborado e assinado em melo digital. Validade legal nos termos da Lei n. 11.419/2008. 
Disponibilização e verificação de autenticidade no site www.trtsp.ius.br. Código do documento; 7822719 
Data da assinatura; 01/08/2019, 04;48 PM.Assinado por. JORGE BATALHA LEITE
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Número do documento: 20022811592955100000169899617
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Assinado eletronicamente por: ALEXSANDRA BASTOS DOS REIS DE MENESES - 28/02/2020 12:58:17 - fb50dd9



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho - 2^ Região 

Juízo Auxiliar em Execução

Intime-se a sócia de sua nomeação como depositária do imóvel por intermédio de 

seu procurador, regularmente constituído, salientando-se que o compromisso é da sócia, e 

não do advogado.

Determino a expedição de mandado, para avaliação e penhora dos imóveis e das / 

benfeitorias assentadas e não averbadas no registro imobiliário, assim como, caso 

necessário, a constatação de débitos condominiais ou a intimação do síndico para / 

apresentação do valor do débito em 5 (cinco) dias, sob pena de desobediência.

Cumpridas as determinações supra, averbem-se eletronicamente as penhoras dos 

imóveis, via convênio ARJSP, consignando-se que eventuais emolumentos serão pagos ao 

final, a cargo do executado (art. 789-A da CLT).

Após 0 cumprimento das determinações supra, determino a designação de hasta 

pública, com urgência, do imóvel de matrícula 129.319, fixando como lanço mínimo 40% 

(quarenta por cento) do valor da avaliação dos respectivos imóveis.

Ressalto que a aquisição de bem imóvel em processo judicial é originária, razão 

pela qual não há que se falar em responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários 

que recaiam sobre ele até a presente data, especialmente os de natureza propter rem, aí 

incluídas eventuais despesas condominiais. Assim, os eventuais débitos tributários ou 

despesas de condomínio constituídas até esta data e incidentes sobre o bem apenas se sub- 

rogam no preço aferido, observada ordem de preferência. Inteligência do parágrafo único 

do art. 130, do CTN e do § 1° do artigo 908 do CPC.
Cumpra-se.

Jorge Batalha Leite 
Juiz Auxiliar em Execução

Documento elaborado a assinado em meio digital. Validade legal nos termos da Lei n. 11.419/2006. 
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I IMÓVEL: O apartaraento-íiipo n® 121, localizado no 12" andar 

do-"CONDOMÍMIO KDIFÍCIÒ, MQNT BIANC", situado â Praça, Padre 
Mário Fontana;^:S/n®,.^nò 26" Sübdtstrito^- JVlla jPrudeate, 
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IPROPRIETÁRIOS: MILTON CIKATOI, economista, RG n" 1.976.654- 
SSP/SP, casado no regime da comunhão de bens, antes da Lei 

■"^n" v6:'515/77,..^COm ,WILBSA DOMINGAS CIMATTl, dp^ lar, RG n° 
6.378.747-75SSP/S£?r^^^inscritos no ) CPF (emcomum)
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da Lei
■!í AV-2/M.a29;3l9 em 27 de setembro de 2005 

É feita á dfèseritè, nos termos do artigo 213, I, g, 
6015/1973, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, da Ata 
da Asseitísléiáv Gerar de?r. constituição realízada-^aoç^.OSf dej^5 
junho ^áe UiCoOl, 0coeíplétsAa com Auto ctó.. AvaliãÇâo^ 
registrados^ha í Junta ^iOcHhercial do Estado de 53o^PaüIò -g 
JÜCESP, sob “n® 35300191498, era 24 de junho deN;2.002, e'do 
conç)rovante ' de inscrição e de situação cadastral^ no CPF, 
emitido' I>ela Secretaria da Recèita Pederãl, via Internet [ 

14 de julho de 2.005 (arquivados neste Registro de 
Xmdveis), Npara constar que WIIMA' /DOHlüSAS dMATTI é 
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AV-3/M.l29.3i9^ em 27 de setembro de 2005 
I30S mesmos. Ata da Assembléia Gerai e Auto de Avaliação, 
mencionados na> AVr2 ^.destã matricula, e da notificação-^ 
recibo n® 039.469;^doiiêKérclcio de 2.005, expedida^p^ag 
Prefeitura do Município de São ^lo, verifica-se que%^o'v 
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contribuinte n® 032.135.0120-4.
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1® VT/Suzano
Proc: 00007205020125020491
Mand : 175/2019
Reclamada* Viação Suzano Ltda.
Dest.- WTC Participações e Administração Ltda. 
Rua Praça Padre Mario Fontana, 27 apto 121

CERTIDÃO

Certifico e Dou fé eu. Oficial de Justiça, abaixo assinado, que, em 
cumprimento ao mandado supra, dial2/08/2019, por volta das horas, dirigi- 
me ao endereço acima e, sendo aí, cumpri a r. determinação nele contida 
penhorando o imóvel indicado, conforme Auto a seguir transcrito*

“01® Vara do Trabalho de Suzano Processo n°00007205020125020491

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Aos dias
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, abaixo assinado, em cumprimento ao 
mandado n° 175/19, passado a favor de Robson Monteiro da Süva, contra 
WDC Participações e Administração Ltda., para pagamento da importância 
de R$25.698.780,08, atualizada até 15/03/2019, depois de preenchidas as 
formalidades legais, procedi à penhora e avaliação do imóvel abaixo-

doze do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, eu,

Descrição Oficial - apartamentO'tipo n° 121, localizado no 12° andar do 
Condomínio Edifício Mont Blanc, situado à Praça Padre Mário Fontana, s/n°, 
no 26° Subdistrito, Vila Prudente, com área privativa de 183,06m^, a área 
comum de 81,80m^, a área comum de garagem de 79,45m^ (03 vagas 
comportando 3 automóveis de passeio de tamanho pequeno , ou médio, 
situadas em posições simples, duplas e triplas, utilizadas em locais 
indeterminados e com auxílio de manobristas), a área construída de 
344,31m^ e a firação ideal do terreno de 5,652%. O terreno constituído pelos 
lotes n°s 125 e 126, e parte do lote n° 124, da quadra n° 87, do Parque da 
Moóca, onde se acha construído o referido empreendimento, mede 28,46m de 
fi*ente, por 29,64m do lado direito, 44,97m do lado esquerdo e 24,66m nos 
fundos.

#

Percentual penhorado^ total

Matrícula n°- 129.319 
São Paulo

6° Cartório de Registro de Imóveis de

N° Contribuinte PMSP’ 032.135.0120*4
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Endereço atualizado- Praça Padre Mário /Fontana, 27 apto 121

Benfeitorias não constantes na matrícula-

Ocupação Atual ♦

Avaliaçao do percentual penhorado- R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil 
reais)

Critério utilizado para a avaliação- verificação do valor do ITBI, das 
condições atuais do imóvel e sua localização; consulta à tabela FIPE/ZAP, a 
sites especializados e aos preços praticados na região”.

Certifico, ainda que, na mesma data interfonei à portaria, que me informou 
que a
residencial, assim como a Sra. Wilma Domingas Cimatti não residia no 
local, tratando'se de portaria virtual, que funciona em outro endereço, não 
tendo eles autorização para prestar informações sobre o morador do imóvel 
ou sobre o sindico, sendo que me foi informado que após às 14-00 horas 
haveria um zelador no local que poderia me prestar alguma informação. 
Retomando ao local, falei com o Sr. Daniel (99839-1364), que alegou estar a 
pouco tempo no local, e nada saberia sobre os ocupantes do imóvel e que não 
poderia informar um telefone do sindico. Deixei então meu cartão, 
solicitando que o sindico me contatasse. Não tendo recebido qualquer 
contato do sindico, ou do zelador, nos dias 14 e 17/08, telefonei ao Sr. Daniel, 
sendo que ele me informou que ainda não tinha conseguido falar com o 
sindico, embora tivesse deixado recado, e que tentaria falar com seu 
supervisor.

empresa executada nao funcionava no local , um condomínio

No dia 19/08 por volta das 12^30 horas, retornei ao local na tentativa de 
apurar quem reside o imóvel penhorado e obter informações sobre os débitos 
condominiais. Ao interfonar fui atendida pela Sra. Stefáni Rocha, na 
portaria virtual, exphquei o já relatado e ela confirmou que não poderia 
prestar as informações sohcitadas, mas poderia contatar o sindico para 
tentar obter alguma resposta e solicitar que ele me contatasse, sendo que 
fiquei aguardando na rua, fora do condomínio, sendo que, cerca de 15 
minutos após, ela retomou informando que o sindico havia alegado que não 
poderia permitir minha entrada, pois desconhecia o assunto. Esclareci que 
não pretendia entrar no condomínio, que somente queria informações sobre 
0 ocupante do imóvel e os débitos condominiais, sendo que apresentei o 
mandado e o despacho a uma câmera localizada na entrada do prédio, posto 
que ela informou que era possível ler o teor do mesmo. Ela informou que 
falaria novamente com o síndico. Informei que iria cumprir uma outra 
diligência e logo retomaria para obter uma resposta.

Dirigi-me, então, à PraçaVisconde de Souza Fontes, n'‘374, endereço 
indicado como residência da Sra. Wilma, na Certidão do Cartório de 
Imóveis, sendo que lá não obtive sucesso em intimá-la da sua nomeação

Número do processo: 0000720-50.2012.5.02.0491
Número do documento: 20022811592955100000169899617

https://pje.trt2.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20022811592955100000169899617
Assinado eletronicamente por: ALEXSANDRA BASTOS DOS REIS DE MENESES - 28/02/2020 12:58:17 - fb50dd9



JJ05

como depositária em virtude de encontrar no local uma loja do Pão de 
Açúcar, onde não obtive informações sobre o paradeiro dela.
Retornando ao endereço do imóvel penhorado, por volta das 13-00 horas, 
falei, pelo interfone, com as Sras. Beatriz Rocha e Stefani Dantas, mas não 
obtive as informações quanto à ocupação do imóvel ou aos débitos 
condominiais , nem consegui que o sindico me contatasse, sendo certo que 
não portava Mandado de Intimação para o sindico

A presente, submeto à apreciação e aguardo determinações do MM. Juiz.

SP., 19/08 /2019.

Sayonara M. M. ^de M. Kuczuk 
Oficial de Justiça Avaliador

I
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho 

TRT 2* Região

01“ Vara do Trabalho de Suzano Processo n‘*00007205020125020491

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Aos dias T C tjCy do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, eu, OFICIAL 
DE JUSTIÇA AVALIADOR, abaixo assinado, em cumprimento ao mandado n° 
175/19, passado a favor de Robson Monteiro da Silva, contra WDC Participações e . 
Administração Ltda., para pagamento da importância de R$25.698.780,08, 
atualizada até 15/03/2019, depois de preenchidas as formaMdades legais, procedi à 
penhora e avaliação do imóvel abaixo^'

Descrição Oficial • apartamento*tipo n° 121, localizado no 12° andar do Condomínio 
Edifício Mont Blanc, situado à Praça Padre Mário Fontana, s/n° no 26° Subdistrito, 
Vüa Prudente, com área privativa de 183,06m*, a área comum de 81,80m^, a área 
comum de garagem de 79,45m* (03 vagas comportando 3 automóveis de passeio de 
tamanho pequeno , ou médio, situadas em posições simples, duplas e triplas, 
utilizadas em locais indeterminados e com auxilio de manobristas), a área 
construída de 344,3 Im* e a fração ideal do terreno de 5,652%. O terreno constituído 
pelos lotes n°s 125 e 126, e parte do lote n° 124, da quadra n° 87, do Parque da 
Moóca, onde se acha construído o referido empreendimento, mede 28,46m de firente, 
por 29,64m do lado direito, 44,97m do lado esquerdo e 24,66m nos fundos.

Percentual penhorado- total

Matrícula n°- 129.319 6° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

N° Contribuinte PMSP: 032.135.0120*4

Endereço atualizado- Praça Padre Mário /Fontana, 27 apto 121

Benfeitorias não constantes na matrícula-

Ocupação Atual •

W),-
Avaliaçãp do percentual penhorado^ R$ '

w

Critério utilizado para a avaliação- verificação do valor do ITBI, das condições 
atuais do imóvel e
especializados e aos preços praticados na região.

sua localizaçãol consulta à tabela FIPE^/ZAP, a sites

Xá(Í{. .
Sayonara M. M. de M. Kuczuc 
Oficial de Justiça Avaliador
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho 

TRT 2“ Região

01* Vara do Trabalho de Suzano Processo n°00007205020125020491

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, eu, OFICIALAos dia
DE JUSTIÇA AVALIADOR, abaixo assinado, em cumprimento ao mandado n° 
175/19, passado a favor de Robson Monteiro da Silva, contra WDC Participações e 
Administração Ltda., para pagamento da importância de R$25.698.780,08, 
atualizada até 15/03/2019, depois de preenchidas as formahdades legais, procedi à 
penhora e avaliação do imóvel abaixo-

Descrição Oficial • apartamento-tipo n° 121, localizado no 12° andar do Condomínio 
Edifício Mont Blanc, situado à Praça Padre Mário Fontana, s/n°, no 26° Subdistrito, 
Vila Prudente, com área privativa de 183,06m^, a área comum de 81,80m*, a área 
comum de garagem de 79,45m* (03 vagas comportando 3 automóveis de passeio de 
tamanho pequeno , ou médio, situadas em posições simples, duplas e triplas, 
utilizadas em locais indeterminados e com auxüio de manobristas), a área 
construída de 344,31m* e a fração ideal do terreno de 5,652%. O terreno constituído 
pelos lotes n°s 125 e 126, e parte do lote n° 124, da quadra n° 87, do Parque da 
Moóca, onde se acha construído o referido empreendimento, mede 28,46m de frente, 
por 29,64m do lado direito, 44,97m do lado esquerdo e 24,66m nos fundos.

Percentual penhorado- total

Matrícula n°- 129.319 6° Cartório dè Registro de Imóveis de São Paulo

N° Contribuinte PMSP: 032.135.0120-4

Endereço atualizado- Praça Padre Mário /Fontana, 27 apto 121

Benfeitorias não constantes na matrícula-

Ocupação Atual ^ ^

,'
Jiaçãp do percentual penhorado^ R$A

Critério utilizado para a avaliação- verificação do valor do ITBI, das condições 
atuais do imóvel e
especializados e aos preços praticados na i^gião.

sua localização» consulta à tabela FIPE/ZAP, a sites

SayonaraMTM. de M. Kuczuc 
Oficial de Justiça Avaliador
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho 

TRT 2“ Região

Processo n‘’00007205020125020491 

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

01" Vara do Trabalho de Suzano

Aos dias'^ do mês de agosto do ano de dois mü e dezenove, eu, OFICIAL
DE JUSTIÇA AVALIADOR, abaixo assinado, em cumprimento ao mandado n° 
175/19; passado a favor de Robson Monteiro da Silva, contra WDC Participações e 
Administração Ltda., para pagamento da importância de R$25.698.780,08, 
atualizada até 15/03/2019, depois de preenchidas as formalidades legais, procedi à 
penhora e avaliação do imóvel abaixo-

Descrição Oficial • apartamento-tipo n® 121, localizado no 12® andar do Condomínio 
Edifício Mont Blanc, situado à Praça Padre Mário Fontana, s/n®, no 26® Subdistrito, 
Vila Prudente, com área privativa de 183,06m*, a área comum de 81,80m’', a área 

de garagem de 79,45m* (03 vagas comportando 3 automóveis de passeio decomum
tamanho pequeno , ou médio, situadas em posições simples, duplas e triplas, 
utilizadas em locais indeterminados e com auxílio de manobristas), 
construída de 344,31m^ e a fração ideal do terreno de 5,652%. O terreno constituído 
pelos lotes n®s 125 e .126, e parte do lote n® 124, da quadra n® 87, do Parque da 
Moóca, onde se acha construído o referido empreendimento, mede 28,46m de frente, 
por 29,64m do lado direito, 44,97m do lado esquerdo e 24,66m nos fundos.

a are a

Percentual penhorado- total

6® Cartório de Registro de Imóveis de São PauloMatrícula n®- 129.319

N® Contribuinte PMSP- 032.135.0120-4

Endereço atualizado- Praça Padre Mário/Fontana, 27 apto 121

Benfeitorias não constantes na matrícula-

Ocupação Atual • •*
/ ^

■ Qi") V'' 1
Avaliação do percentual penhorado-'

'<-) -■Oj'''' 1

I I

) \ <J
4 í• V -J

Critério utilizado para a avaliação- verificação do valor do ITBI, das condições 
atuais do imóvel e
especializados e aos preços praticados na região.

localização; consulta à tabela FIPE/ZAP, a sitessua

Sayonara M. M. daM. Kuczuc 
Oficial de Justiça Avaliador

Número do processo: 0000720-50.2012.5.02.0491
Número do documento: 20022811592955100000169899617

https://pje.trt2.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20022811592955100000169899617
Assinado eletronicamente por: ALEXSANDRA BASTOS DOS REIS DE MENESES - 28/02/2020 12:58:17 - fb50dd9



Vara do Trabalho de Suzano

AÇÃO TRABALHISTA {SUMARÍSSIMO)PROCESSO N° 00007205020125020491

: Robson Monteiro da SilvaAutor(es)

Réu(s) : Viação Suzano LTDA {+ 14)

: Notificação Ciência DespachoDespacho

: Para o(s) Réu{s)Opção

: Notificação: Quanto ao despacho proferido:
Tomar ciência da penhora realizada sobre o imóvel de ma
trícula n° 129.319, conforme fls. 2203/2208. Ciência,ain 
da,de que a Sra. Wilma Domingas Cimatti foi nomeada como 
depositária fiel do bem. Ademais, deve a mesma informar 
nos autos o seu endereço atual,onde pode ser encontrada, 
no prazo de 05 dias.

Texto

Advogado(s):

208080 /SP-D DILERMANDO CRUZ OLIVEIRA

23/08/2019Publicado no D.O.E. em

Alexsandra bastos dos reis de meneses 
21/08/2019 às 14:33 hs.

1356

Solicitado por
em

Solicitação n°
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