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MANDADO DE INTIMAÇÃO
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A)
SENHOR(A) JUIZ(A) DA
8 a Vara . do Trabalho
de São Paulo - Capital no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei, MANDA o Sr. , Oficial de Justiça Av~liador que, à vista do
presente mandado,
e xtraido dos autos do processo referenciado,
dirija-se ao endereço do destinatário e INTIME-O quanto aos termos
do despacho 1 da decisão proferido(a): Proceder o registro de
/
transferência de propriedade do imóvel indicado na decisão anexa.

Se negativa a diligência, prGsseguir em 'outro endereço de conheci
mento do · Sr .. Oficial.
Fica o Sr. Oficial de Justica Avaliador, ainda, autorizado a valer
se do disposto no artigo 172, § l0 do 'CPC e se utilizar de força
policial que entender cabivel, devendo receber todo auxilio das au
toridades.
CUMPRA-SE na forma e sob as penas da 'lei.
Em
de
de
Eu, Diretor(a) de Secretaria subscrevi por ordem do(a) MM. Juiz(a)
do Trabalho.
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Recebemos o( ) . Manda<io Judicial (\Jl) . Oficio Judicial no dia
~:~LÇ3I20 II âsJQ.II:$:), tenho sido a ele atribuido o
número de senha~e serà proto€olil ado rigorosamente na
ordem que Ih~ corrasnonda na lisla de acesso ao Sistema,
respeitados e~otuais I~ulos conc:otre~tes (art. l~
da Lei 6.015/73)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTiÇA DO TRABALHO - TRT 2a REGIÃO/SP
sa Vara do Trabalho de São Paulo/SP

Processo nº 1875/2006 - Carta Precatória

Certidão IConclusão
Certifico que nesta data fiz os autos conclusos
ao M.M. Juiz da 8ª Va do Trabalho de São Paulo.
SP,29/0 / 011.

DECISÃO
Recebo os autos em conclusão.
Trata-se de carta precatória executória expedido pelo Juízo deprecante
(Sª Vara do Trabalho, do.TRT da 18ª Região/GO).
;
Houve penhora de imóvel situado na cidade de São Paulo, inscrito na
'. Matrícula 83.238, folha 01, do Sº CRI de São Paulo. A penhora foi regularmente
registrô:da (R.2 / 83.238) em 27/02/2007 pelo Sr.Registrador. Levado à hasta
pública, o imóvel foi arrematado pelo Sr. Francisco Antônio Siqueira Ramos pelo
impotte de ' R$22.000,00; pagou o sinal de 30% (R$6.600,00) e o saldo em 10
parcelas de R$l.S40,00 - importes estes játransferidos ao Deprecante.
Expedida a carta de arrematação e entregue ao arrematante, este no.ticia
que o Sr. Registrador nãoregistrou a transferência de propriedade (da executada
Nova York Cia de Seguros para o arrematante Francisco Antônio Siqueira Ramos),
sob o argumento de que a executada está em liquidação extrajudicial, e que o imóvel
em questão, conforme se verifica na Averbação nº 1, da Matricula 83.238, em
17/05/1974 foi dado em "garantia de reserva técnica" e assim, nos termos do art8S,
do Dec-Lei nº73/E?6, não pode ser alienado ou gravado sem prévia e expressa
autorização da SUSEP.
Di~põe o art.8S do DL 73/66:"Os bens garantidores das reservas técnicas,
fundos e previsões serão registrados na SUSEP e não poderão ser alien.ados,
prometidos aliehar ou de qualquer forma gravados em sua previa e expressa .
. autorização, sendo , nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação dêste artigo".

Atente o Sr. Registrador: a limitação que o texto legal impõe (alienação,
gravação de ônus ou processa de alienação - gratuita ou onerosa) é para a
Companhia de Seguro, tanto que o artigo está inserido na Seção III "Das Operações
das Sociedades Seguradoras", do Capítulo VII "Das Sociedades Seguradoras" do DL
73/66.
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.PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
J~STIÇA DO TRABALHO - TRT 2~ REGIÃO/SP -
sa Vara do Trabalho de São Paulo/SP

Frise-se: a limitação em dispor de bem dado como reserva técnica é
em face da Sea:uradoraj a limitação' não se aplica. por Óbvio. ao Poder
Judiciário. Isto tanto é verdade que, o' Sr.Registrador, não recusou a penhora
(gravame/ônus real) do imóvel em 27/02/2007 (R.2 da matrícula), mesmo o bem
tendo sido dado em reserva técnica desde 1974.
Houve evicção do bem - 'perda da propriedade por determinação judicial.
O Poder Judiciário, utilizando-se dos poderes expropriatórios, retirou a propriedade
da 'executada/Nova York Cia de Seguros e a transferiu, por ato judicial (evicção por
arrematação em hasta p,ública) ao Sr. Sr. Francisco Antônio Siqueira Ramos.
Quanto à exigência de inexistência de débitos (despesas e impostos),
atente o Sr.Registrador que a evicç&o implica aquisição originária da propriedade, à
semelhança do usucapião; logo, não deve ser suscitado pelo Sr.Registrador qualquer
óbice nesse sentido para deixar de registrar o imóvel arrematado. .
Pelo exposto, determino que o Sr. Registrador, no prazo improrrogável de
48 horas, faça o r~gistro da carta de arrematação, consignando' o arrematante Sr.
Francisco Antônio Siqueira Ramos como atual proprietário do bem inscrito na
matrícula 83.238, sob pena de litigância de má-fé, por ato atentatório ao exer~ício da
jurisdição, nõ importe atualizado da execução (R$20.000,00 - art.14, inc.V, e seu
parág.único do CPC), sem prejuízo de apuração de eventuais sanções criminais, civis
e administrativas pelos órgãos competentes.
Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo Deprecante, para atender aos
ofícios 14172/2011 e 16656/2011, bem com -ao Sr. Registrador do 6º CRI/SP, por
oficial de justiça, instruindo o mandado com cópias da matrícula, nota de devolução
e da carta de arrematação - lavrando certidão circunstanciada.
Int.
Íntegra da decisão na Internet.
Cumpra-se com ura:ência.
Sãó Paulo, d.s.

HELDER BIANCHI F
Juiz do Trabalho.
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5:' Oficial de Registro ele Imóveis da Capital ele São Paulo

Sérgio Jacomino - Regúlrador
E-mail : súgiojacomino(lI)gmai1.com

NOTA DE DEVOLUÇÃO
APRESENTANTE: FRANCISCO ANTONIO SIQUEIRA RA~OS


.

PRENOTAÇÃO n." 221018, FEITA EM 06/1l4/20()9. VALIDA ATÉ OS/OS/2(l()9
EXAMINADO POR:

Vivian Grandisolli Machado
Cargo: Escrevente Autorizada

Do exanw verilic:l-se que:
Pela Av. I da Transcrição n.o 9X .óó2 de 17/0511974; mencionada na Av. I da Matrícula n." :\."1.231' .
verifica-se que o imóvel objeto desta Matrícula, foi dado pela proprietária NOVA YORK COiVIPANH IA DE
SEGUROS, em gararítia de reservas técnicas. nos termos do artigo X5 do Decreto Lei 7J de 21 / 11/1 <)M. ilJ U
podendo ser alienado, ou gravado de ônus, sem prévia e expressa autorjzação da Superintendência de Segurus
Privados - SÜS.EP.
Outrossim, verifica-se que a proprietária NOVA YORK COl\lPANH IA DE SEGUROS, está em
Iiq 11 idação ex traj udicia 1.
Se não fosse o impedimento acima, ainda seria neCeSSál"io: .
Apresentar declaração subscrita pelo síndico do Edifício Ocian, com firma reconhecida, atestando a
inexistência de débitos cond.ominiais em relação ao apartamento n.o 21 Ó, bem como cópia autenticada da ata da
assembléia CJue o elegeu. devidamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos (artigo 4. <l , parágrafo
único da Lei n.o 4.591/64 e Decisão exarada pelo M. Juiz de Direito da 1". Vara de Registros Públicos desta
Capital, no processo n. ~ 5X3 .00.200R.157R 10-9).
Apr ' entar o DAMSP a fim de comprovar o recolhimento <io fTBI, ou se for isento, a declaração de
isenção. emi i a pela Municipalidade (artigo 2.° V do Decreto 11.° 4().22R nO(5).
4/2009
I

toril.ada
Notas ímportantes:

.

1.

nformando com a exigência feita , ou não a· podendo satisfazer, o interessado poderá requerer a su scitaçâo de dúvida para que o
Corregedor Permanente possa dirimi·la, nos termos do art. 198 da Lei 6.015/73
'
..
2.
Se a evolução acarretar juntada de documentos, o titulo será reexaminado.
L..--.-'
3.
Não tire esta nota. Facilitará o novo exame do documento.
4.
As cópias das decisões e acórdãos eventualmente citados nesta nota. encontram-se à disposição da parte interessada.
5.
O interessado poderá requerer, se já não estiver, a prenotação do titulo para garantir a prioridade, prevista no ar!. 186 da Lei 6.015/73.
6.
O Oficial Registrador encontra-se a disposição para eventuais dllvidas.
RECIBO
Recebi os documentos relativos a esta Nota Devolutiva, deciaran~o-me ciente de seu inteiro teor, bem como , a quantia correspondente ao
depósito prévio descontado o valor da prenotação que ficará retido aguardando o reingresso do titulo , que, em não ocorrendo tempestivamente,
ensejará a cobrança da presente prenotação quando de seu cancelamento.
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End :
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p. 1/1

..

~/

'c//,..I;x' -/ / 

~

295651. 15/10/2008 1/2

. ),:[/ /'!l~,'"
'- U\ ' ·â"t=·
,,/

.

•

..

ll\'RO N.O2 - REGISTRO GE

[83:238]

Ficha--lh'-..""'-::--

01

5.° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
de São Paulo
ao Paulo,

27 de fevereiro de 2007

IMÓVEL: Apartamento n.o 216, localiz o no 21.° andar do EI?lFÍCIO OCIAN, situado
-na Praça Julio de Mesquita, n.o 68, no 5.° Subdistrito - Santa Efigênia,
correspondendo-lhe a fração ideal de 296/18.600 avos do terreno, tendo a área de
condomínio de 40,39m2•

CONTRIBIDNTE:
PROPRIETÁRIA: NOVA YORK COMPANHIA DE SEGUROS, .CNPJ
() 1.556.539/0001-94, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praça Maua, n.O 13, 11.0andar.
tlEGISTRO ANTERIOR: Transcrição n." 98.662 de 19/02/1974, deste Registro. de
.JmÓveis.

Av. 1/ 83.238 remlssao
Em 27 de fevereiro de 2007 - Prot. 199.
Procedo à presente averbação para constar que corifonne 'a Av.' }, feita em 17/05/1974, à
margem da 1ranscrição n. o 98.662, neste Registro de Imóveis, a proprietária NOVA
YORK COMPANIDA DE SEGUROS, já qualificada, deu em garantia de reservas
técnicas o imóvel objeto desta matricula que, em conseqüência, nos termos do parágrafo
unico, do artigo 85 do Decreto--Iei n.o 73, de 21/11/1966, não poderei ser alienado ou
gravado de ônus sem ,prévia e expressa autorização da. Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP.

M
---------------------~--~-----------------------

R. 2/83.238 penhora

Em 27 de fevereiro de 2007 • Prot. 199.3
.Pela certidão 0.° l1-A/2006 expedida aos 07 de dezembro de 2006, pelo Juízo de Direito
da 88 • Vara do Trab~ho desta Capital, extraída dos autos 0.° 01875-2006-008-02-00-2 da
Ação Trabalhista, movida por DOMING9S ANTONIO RODRIGUES, brasileiro, CPF
(182.900.591-91. residente e domiciliado na cidade de Goi~a, Estado de Goiás, na rua
(J21n.o 07, Quadra n.o 07, em face de NOVA YORK COMPANHIA DE SEGURO (em
liquidação extrajudicial, representada na pessoa de seu liquidante José Nelson A.morim
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Marques, brasileiro, separado judiciabnente, CPF 102.779.277-49, residente na avo Rio
Branco, n,O 100, 17.0 andar, Rio de)aneiro), já qualificada, verifica-se que, o imóvel
objeto desta matrícula, de propriedade da executada, foi penhorado para garantia da
dívida no valor de R$ 10.415,61 (atualizado em 31105i2004), tendo sido nomeado fiel
depositário o liquidante Sr. José Nelson Amorim Marques,já qualificado,

':: J!1Ji.i)n ~ /: !

025° Subdistrito - Pari pertence ao 5° Registro de Imówis da Capital desde 01/01/1972 até a
presente data, tendo pertencido anteriormente aos 15° e 3° Registros. O 5° S.ubdistrito ~ Santa
Efigênia pertence ao 5° Registro de Imówis da Capital desde 21/11/1942 até a presente data,
tendo pertencido anteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O 7° Subdistrito - Consolação
pertenceu ao 5° Registro de Imówis da Capital de 26/12/1927 à 09/08/1 931, passando
novamente a pertencer ao 5° Registro de ImólÍeis da Capital de 02/03/1932 até a, presente data,
tendo ertencido anteriormente-a esses~is eriodos ao 4° R istro de Imówis.

