
P O D E R J U D I C I Á R I O 

ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE UMUARAMA 
3ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO/PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 

Pelo presente edital, faz saber a todos os interessados, que será levado à alienação, 

em leilão judicial eletrônico/presencial, o bem de propriedade da executada ESTUDO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, na seguinte forma: 

PROCESSO Nº: 0003096-46.2015.8.16.0173 – EXECUÇÃO FISCAL 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE UMUARAMA CNPJ nº. 

76.247.378/0001-56 
EXECUTADO(S): ESTUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 

77.647.121/0001-54. 

VALOR DA DÍVIDA: R$ 3.415,32 (Três mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e 

dois centavos) em 24 de fevereiro de 2018. 

DESCRIÇÃO DO BEM: “IMÓVEL: Lote nº 27, da Quadra nº 18, do loteamento 

denominado PARQUE DAS JABOTICABEIRAS, situado nesta cidade de Umuarama-

PR, com área de 300,00 m2, com as seguintes confrontações: “NORTE: Com o rumo 

de NO 55º00’ SE, na distância de 10,00 metros, confrontando com o lote nº 28-F 

Rem. LESTE: Com o rumo de NE 35º00’ SO, na distância de 30,00 metros, 

confrontando com o lote nº 26, desta quadra. SUL: Com o rumo de NO 55º00’ SE, 

na distância de 10,00 metros, confrontando com a Rua F. OESTE: Com o rumo de NE 

35º00’, na distância de 30,00 metros, confrontando com o lote nº 28 desta quadra”. 

O referido imóvel é objeto da matrícula nº 36.181 do Livro 2 – Registro Geral do 

1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama – Estado do 

Paraná de propriedade de ESTUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

firma jurídica, com séde nesta cidade, à Rua Ministro Oliveira Salazar, nº 4713, CGC 

nº 77.647.121/0001-54. Registro anterior nº 01 (datado de 03/01/2005) da 

matrícula nº 33.208, lvº 02- RG desta Serventia. 
REGISTRO: R-1-36.181: 14 de Agosto de 2.008. Prot. 163.644, datado de 

11/08/2.008. Consoante Auto de Penhora e Depósito Público, datado de 31/07/2.008, 

assinado elo Oficial de Justiça, Benedito Costa, em cumprimento ao mandado do MM. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta comarca de Umuarama-PR, extraído dos autos 

nº 25/2008, de Execução Fiscal; foi feita a PENHORA do imóvel objeto da presenta 

matrícula, tendo como credor o MUNICÍPO DE UMUARAMA e como devedora 

ESTUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Valor: R$1.081,07 (Um mil 

e oitenta e um reis e sete centavos). 

R-02-36.181: Prenotado sob nº 178.403 em 19 de setembro de 2011, no livro 1-A 

(informatizado). Consoante Auto de Penhora e Depósito Particular, datado de 18 de 

agosto de 2011, assinado pelo Oficial de Justiça, Mauricio Garcia Peres, em 

cumprimento ao mandado da MM. Juíza de Direito Dra. Maíra Junqueira Moretto 

Garcia, da 1ª Vara Cível desta comarca de Umuarama-PR, extraído dos autos de 

Execução Fiscal nº 2038-81.2010.8.16.0173; foi feita a PENHORA do imóvel objeto 

da presenta matrícula, tendo como credor o MUNICÍPO DE UMUARAMA e como 

devedora ESTUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Valor da ação: 

R$832,16 (oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). 

R-03/M-36.181: Prenotado sob nº 202.782 em 12 de novembro de 2015, no livro 

1-N. PENHORA – Consoante Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 04 de 

novembro de 2015, assinado pelo Oficial de Justiça Ad Hoc Edy Carlo Pereira da Silva, 

em cumprimento ao mandado da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca 

desta Comarca de Umuarama-PR, extraído dos autos de Execução Fiscal nº 0003096-

46.2015.8.16.0173; foi feita a PENHORA do imóvel objeto da presente matrícula, 

tendo como credor o MUNICÍPO DE UMUARAMA e como devedor ESTUDO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Valor da ação: R$837,43 (oitocentos 

e trinta e sete reais e quarenta e três centavos). 

AVALIAÇÃO: R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais), sendo a avaliação datada 

de 22 de março de 2017 – “01-IMÓVEL RURAL: Lote de terras sob nº 27, da Quadra nº 

18, do Parque das Jaboticabeiras, com área total de 300,00 m², nesta cidade, com as demais 

características e confrontações na Matrícula nº 36.181, devidamente registrada no Cartório de 

Registro de Imóvel 1º Ofício desta Comarca de Umuarama-PR. AVALIO O IMÓVEL EM R$ 

52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais). BENFEITORIAS: Trata-se de data vazia, não 

possuindo benfeitorias. CONSIDERAÇÕES: Imóvel localizado na última rua do parque 

das jaboticabeiras, atualmente a topografia do lote está prejudicada. A região está 

servida de todos os melhoramentos públicos existentes, como pavimentação, energia 



elétrica, saneamento básico, internet, rede de esgoto e outros. TOTAL DOS BENS 

AVALIADOS: Com base nas considerações acima e de acordo com o mercado importa a presente 

avaliação no valor total de R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais).” 
OBS.: Caberá ao arrematante o pagamento dos honorários do leiloeiro, arbitrados pelo Juízo à 

razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. 

OBS.: O valor da avaliação será atualizado monetariamente no dia do leilão pelo índice oficial (média 

do INPC/IGP). 

OBS.: Será considerado – via de regra – preço vil aquele inferior a 50% (cinqüenta por cento) do,  

salvo  situações  excepcionais  (como  de  bens  reiteradas valor  da  avaliação  atualizada vezes 

levados à praça ou leilão sem licitantes), a ser apreciada diante da situação concreta, no 

dia da arrematação, mediante provocação 

OBS.: Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de 

imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Se o exequente arrematar 

os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder 

ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a 

arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. Se houver mais de um 

pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência 

o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. 

OBS.: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: 

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; 

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado 

vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco 

por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por 

caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de 

imóveis. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador 

de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de 

qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com 

as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 

formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. A apresentação da proposta 

prevista neste artigo não suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Havendo mais de uma proposta de 

pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim 

compreendida, sempre, a de maior valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada 

em primeiro lugar. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante 

pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. 

OBS.: Caberá ao arrematante o pagamento dos honorários do leiloeiro, arbitrados pelo Juízo à 

razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverão ser depositados no ato, 

tal como o preço. Transação e adjudicação, depois de designadas as arrematações e publicados os 

editais: 0,5% (meio por cento) do valor do acordo, pelo executado, ou 0,5% (meio por cento) do 

valor da adjudicação, pelo adjudicante. 

OBS.: As custas e despesas do processo – até então realizadas – e eventuais tributos existentes 

serão pagos com valor depositado pelo arrematante. 

OBS.: Ao credor será assegurado o direito de oferecer lanço nas mesmas condições de outros 

licitantes. 

DEPÓSITO: Em mãos do Depositário Judicial desta Comarca. 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: Dias 13 e 27 de março de 2018, através do sítio 

https://www.kleiloes.com.br/. 

LEILÃO JUDICIAL PRESENCIAL: Dia 27 de março de 2018, às 15:00 horas, no 

Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Umuarama, PR, sito à Rua Des. Antônio 

Ferreira da Costa, 3693, Zona I, CEP 87.501-200, em Umuarama, PR, para venda pelo 

maior lance, exceto se o preço ofertado for vil. 

OBS.: Se não houver expediente forense na data designada, o leilão realizar-se-á no 

mesmo horário do dia útil subsequente. 
LEILOEIRO OFICIAL: Sr. Werno Klocner, Matrícula Jucepar nº 660. 

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s) ESTUDO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ Nº. 77.647.121/0001-54, e 

eventualmente, senhorio direto, condôminos, credor com garantia real ou com 

penhora anteriormente averbada, para o caso dos mesmos não serem encontrados 

ou não possuírem endereço conhecido. 

UMUARAMA, 28 de fevereiro de 2018. Eu, Eliane Maria da Silva Escanes, Técnica 

Judiciária, o digitei. 
FERNANDA MARIA ZARELLI 

CHEFE DA 3ª VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 

Por ordem da MMª Juíza de Direito 

Titular da Vara (Portaria nº 1/2015) 

http://www.kleiloes.com.br/

