
AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO 

E 

DEPÓSITO 


PROCESSO n. 5004535-36.2018.4.04.7006 
1a Vara Federal de Guarapuava/PR 

Aos dezessete de maio de dois mil e dezenove(17/05/20 19), em 
cumprimento a r. mandado expedido nos autos em epígrafe, diligenciei ao distrito de Lagoa 
Seca, no município de Candói, e PROCEDI À PENHORA, AVALIAÇÃO e AO 
DEPÓSITO do imóvel abaixo descrito, conforme segue: 

1. PREÂMBULO 

1.1. OBJETIVO 
Penhorar e avaliar imóvel para servir de garantia ao pagamento do débito executado nestes 
autos, que em janeiro de 2019 perfazia o valor de R$ 121.783,70. 

1.2. OBJETO 

1.2.1. "TERRENO RURAL com área de 48.400,00 m2, ou seja, 4.8400 ha, situada no 
imóvel denominado BEBINHA, Município de Candói/PR. Compreendida dentro dos 
seguintes limites e confrontações: Inicia-se no marco denominado MIll, deste segue 
confrontando com terras do Município de Candói com azimute e 341°04'43" e a distância 
de 374,04m até o MI, deste segue confrontando ainda com terras do Município de Candói 
com o azimute de 256°29' 50" e a distância de 130,00m até o MI, deste segue confrontando 
com o Quinhão 20 com azimute de 341°05'43" e a distância de 95,21m até o MI, deste 
segue com o Quinhão 20 com o azimute de 78°22'07 e a distância de 102,98 até o MIl, 
deste segue confrontando com o Quinhão 22 nos seguintes azimutes e distâncias 
123°19'37" -195,77 até o MIll, 164°41'20" -120,84m até o M4, 182°03'49" - 63,38m até 
o M5, 104°20'43" -76,28m até o M6, 162°26'31" - 104,00m até o M7, deste segue 
confrontando com a faixa de domínio da BR 277 com o azimute de 256°32' 14" e a 
distância de 124,20m até o MIll." CONSTRUÇÃOIBENFEITORIAS: não há.. 
MATRÍCULA n. 22.308, do 10 Ofício da Comarca de Guarapuava. 

2. REAVALIAÇÃO 

2.1. Vistoria 
Vistoriei diretamente os imóveis e sobre observei os seguintes característicos: 



a) 	 trata-se de um terreno rural, situado em área que poderá vir a se tomar distrito 
industrial do município de Candói(Decreto n. 141/2018), mas que até o momento 
não dispõe de nenhum dos elementos estruturais indispensáveis à sua 
configuração(trevo de acesso, marginal, ruas, etc.), verificando-se também a 
ausência de empresa industrial que ali se tenha instalado aproveitado-se dessa 
condição; 

b) situado entre a sede do distrito de Lagoa Seca e o Restaurante do Nelson, à margem 

direita da Rodovia BR 277, de quem vai de Guarapuava sentido Foz do Iguaçu; 


c) acesso direto pela Rodovia BR 277, cerca de 300 m depois do trevo de acesso ao 

distrito de Lagoa Seca, antes do Restaurante do Nelson; 


d) topografia com declive em relação à rodovia; 


2.2. Valor 

Para proceder à avaliação, realizei pesquIsas em imobiliárias(www.faax.com.br. 

www.imobiliariagaspar.com.br, www.apolar.com.br, www.kanekoimoveis.com.br), 

classificados, por meio das quais obtive o preço médio de imóveis e construções similares 

ao objeto penhorado. 


Assim, AVALIEI o imóvel descrito no item 1.2 em R$ 900.000,OO(novecentos mil reais). * 

"considerando que embora o imóvel esteja inserido em área destinada à instalação de parque industrial do municipio de Candói, o 
fato é que inexiste infraestrutura necessária e adequada à tal destillação, como trevo, marginal, ruas e equipamentos diversos. 
Segundo informação colhida jUlllo a setores daquela municipalidade, o projeto do reJ. distriJo encontra-se, no momento, sem previsão 
de instalação. 

3. DEPOSITÁRIO 
Realizadas a penhora e avaliação, NOMEEI DEPOSITÁRIO o Sr. SEBASTIÃO 
APARECIDO HOLLANDINI, representante legal da executada, portador do CPF n. 
483.344.999-49, residente na Avenida Newton Marcondes de Oliveira n. 2941 - centro, na 
cidade de CandóilPR, cargo que aceitou sob o co misso de fielmente cumprimenta-lo 
depois de cientificada acerca das prer brigações que lhe são inerentes, 
notadamente os deveres de manutenç- on rvaçã dos bens penhorados e de não abrir 
mão do depósito sem a prévia autori .... ão j 
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