
LAUDO DE REAVALIAÇÃO  
 

Juízo Federal da 3ª VF de Ponta Grossa 
EXECUÇÃO FISCAL 
 
Autos: 5003153-76.2016.404.7006 
Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Executado(a): FELIZARDO IND E COM DE PAPEIS LTDA 
 
 
Aos 02 dias do mês dezembro de 2020, em cumprimento ao r. mandado, expedido
por  ordem do  MM.  Juízo  Federal  da  3ª  VF  de  Ponta  Grossa,  nos  autos do
processo em epígrafe, procedi à CONSTATAÇÃO E REAVALIAÇÃO do(s) bem(ns)
abaixo descrito(s), para garantia do débito em execução, consubstanciado no
montante de R$ 3.964.221,95, atualizado até 09/07/2019, tudo conforme os
termos da ordem judicial. 
 
1- OBJETO DA REAVALIAÇÃO: 
Consta de um terreno foreiro, com área de 552,26  metros quadrados, situado
no loteamento  denominado  "Jardim  das  Américas",  nesta  cidade,  ou  seja,
medindo 20,84  metros  de  um  lado,  confrontando  com  Fernando  Marcos
Felizardo; 29,00 metros em outra lateral confrontando com terrenos de Emília
Basílio; 20,64 metros e confronta com terrenos de Emília Basilio e finalmente a
outra lateral mede 24,00 metros e confronta com terrenos de João Kulik, terreno
este situado 
no  centro  da  quadra  formada  pelas  ruas:  Rua  Santos  Dumont,  Rua  Elídia
Justus, Rua Projetada e um corredor, consoante dados da matrícula nº 13.455,
do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava.  
 
Ônus: constantes da matrícula.
As ruas que formam a quadra onde se localiza o imóvel tem atualmente a 
seguinte denominação: Avenida Pedro Pereira, Itaqui e Acilino Palmeira. 
2- Características e benfeitorias
Terreno  murado,  plano  e  seco,  localizado  no  centro  da  quadra,  sem
acesso principal ao logradouro da Avenida Pedro Pereira e Itaqui, localizado no
Bairro Jardim das Américas, nesta cidade. 
Obs:  terreno  sem benfeitorias,  sem entrada independente,  com acesso  pelo
imóvel localizado  na  Rua Acilino  Palmeira,  171,  Jardim das  Américas.
 
3- AVALIAÇÃO
 
3.1- Vistoria 
Para proceder à reavaliação, procedi à vistoria direta do imóvel, considerando, 
para fins de avaliação, as seguintes características: 

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
CENTRAL DE MANDADOS - GUARAPUAVA

RUA PROFESSOR BECKER, 2730, 2º ANDAR, SANTA CRUZ, Tel. 42-36234107, GUARAPUAVA/PR, 85015-230
Atendimento ao Público das 13h às 18h

2450364
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3.1.2 - Descrição: Imóvel é dotado de infra estrutura completa (rede de energia 
elétrica, saneamento básico, asfalto e iluminação pública) e topografia regular. 
 
3.2- Avaliação 
Para avaliar o imóvel, procedi a pesquisas em imobiliárias e em classificados por 
meio dos quais obtive os preços médios de imóveis similares aos ora penhorados
e, considerando a característica do imóvel, que é encravado no meio da quadra
(não possui frente para a rua e, portanto, sem acesso independente), fator esse
que influencia negativamente na avaliação do imóvel. 
 
3.3: Valor da REAVALIAÇÃO: R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) 
 
 

Guarapuava, 02 de dezembro de 2020. 
 
 

LEILA DENISE KAMINSKI  
Oficial de Justiça Avaliador Federal
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Documento eletrônico assinado por LEILA DENISE KAMINSKI (LDV), Oficial de Justiça
Avaliador Federal,  em 06/12/2020 14:09:45 na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março
de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.jfpr.jus.br/mandado/verifica, mediante o preenchimento do código
verificador  C2450364E7A1R12 e, se solicitado, do código CRC F91CABDE.
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