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LEI No 3.854/2020. DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 

Autoriza a Fazenda PUblica Municipal, por 
intermédio da Procuradoria-Geral do 
MunicIpio, a transigir no Processo Judicial 
n° 0001640-17.2017.8.16.0068, Açao de 
lndenizaçâo por Desapropriacao Indireta, 
em trâmite na Vara da Fazenda PUblica da 
Comarca de Chopinzinho, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçöes que Ihe 
são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1° Fica autorizada a Fazenda Püblica Municipal, por intermédio da Procuradoria-Geral 
do Municiplo, a transigir no Processo Judicial n° 0001640-17.2017.8.16.0068, Acao de 
lndenização por Desapropriação Indireta, em trâmite na Vara da Fazenda Püblica da 
Comarca de Chopinzinho, nas condicOes estabelecidas nesta lei. 

Art. 20  0 valor da condenação transitada em julgado contra o Municiplo, atualizado ate a 
data de 27/08/2020, incluindo o principal, correçao monetária, juros compensatOrios e 
moratórios e honorários advocaticios, importa em R$ 1.194.731,99 (urn milhão, cento e 
noventa e quatro mil, setecentos e trinta e urn reais e noventa e nove centavos). 

Art. 30  Pela proposta de acordo celebrado entre as partes, o Municipio pagará o valor de R$ 
97.967,80 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta a sete reais e oitenta centavos), 
mediante homologaçao de acordo judicial e expedição de precatôrio, respeitada a ordem 
cronológica e a natureza dos créditos, nos seguintes termos: 

§10  0 MunicIpio pagará a Elusene Terezinha Schneider Grasiani, Ignes Cecatto Schneider, 
Jucene Salete Schneider, Jussara Schneider e Volmir Luiz Schneider (estes casados entre 
Si), a importância de R$ 50.386,76 (cinquenta mu, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e 
seis centavos), sendo: 

I - R$ 12.865,37 (doze mu, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), de 
ressarcimento de custas, despesas processuais e honorários periciais; e 

II - R$ 37.521,39 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e urn reais e trinta e nove centavos) 
pela: 

a) desapropriaçao de 90,26m2  do imóvel descrito na Matricula n° 22.722, do C.R.I. de 
Chopinzinho, onde está edificado o CEOCA; e 

b) constituicao de servidão de passagem da area de 172,85m2  sob o imóvel descrito na 
MatrIcula n° 22.722, do C.R.I. de Chopinzinho, observado o seguinte Memorial Descritivo: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. Descriçâo: Area de Servidão - Matricula 22.722 
2. Municlpio: Chopinzinho 
3. Estado: Paraná 
4. Area: 172,85 m2  
Medidas e Confrontacôes: Inicia-se se no marco denominado 'marco 
M00=PP', georreferenciado no Sisterna Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Piano Retangulares 
Relativas, Sistema UTM: E= 346.177,005 rn e N= 7.139.186,442 rn; 
Dai segue corn o azimute de 140053'23" e a distância de 86,43 m ate 
o marco 'marco MOl' (E=346.231,525 m e N=7.139.119,379 m); Dal 
segue corn o azimute de 230053'13" e a distância de 2,00 m ate o 
marco 'marco M02' (E=346.229,973 rn e N=7.139.118,118 m); Dal 
segue corn o azimute de 320053'23" e a distância de 86,43 m ate o 
marco 'marco M03' (E=346.175,453 rn e N=7.139.185,180 m); Dal 
segue corn o azimute de 50053'21" e a distância de 2,00 m ate o 
marco 'marco M00=PP' (E=346.177,005 m e N=7.139.186,442 m); 
inlcio de descrição, fechando assim o perimetro do poligono acima 
descrito corn uma area superficial de 0,01729 ha. 

§20  0 valor de R$ 50.386,76 (cinquenta mu, trezentos e oltenta e seis reais e setenta e seis 
centavos) será rateado entre os credores em 04 (quatro) partes iguais, sendo: 

- R$ 12.596,69 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), 
para Elusene Terezinha Schneider Grasiani; 

II - R$ 12.596,69 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), 
para Ignes Cecatto Schneider; 

Ill - R$ 12.596,69 (doze mu, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), 
para Jucene Salete Schneider; e 

IV - R$ 12.596,69 (doze mu, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), 
para Jussara Schneider e Volmir Luiz Schneider. 

§30  0 MunicIpio pagará R$ 47.581,04 (quarenta e sete mu, quinhentos e oitenta e urn reais e 
quatro centavos), a tItulo de honorários advocaticios sucumbenciais. 

§40  0 MunicIpio arcará corn eventuais custas rernanescentes. 

Art. 40  0 MunicIpio assumirá todos os custos do desmembramento da area de 90,26rn2  da 
Matricula n° 22.722 e a averbação da area de 172,85m2, objeto da servidão de passagem, 
junto a Matricula n° 22.722, devendo os credores assinarem todos os docurnentos 
necessários para que esses atos possam ser concluldos. 

Art. 50  No que respeita a constituicão da servidão de passagem, a homologaçao judicial do 
acordo servirá como tItulo executivo, podendo ser averbado diretamente a Matricula n° 
22.722, do C.R.I. de Chopinzinho. 

Art. 6° Corn a homologaçao da autocomposiçâo, as partes do processo judicial renunciarão 
a toda e qualquer outra medida judicial ainda pendente, inclusive corn relacao ao pagamento 
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do valor da indenizaçao pela area de 2.787.95m2  pelo Municipio aos credores. bern corno 
estes deixarão de ter o dever de transferir referida area ao Municipio. 

Art. 7° Corn a quitacào da autocornposição, as partes do processo judicial darão plena, 
irrevogavel e irretratâvel quitação reciproca do objeto da acão e da servidão de passagem 
constituida. nada mais tendo a que reclarnar, agora ou no futuro, a que titulo for. 

Art. 80  Dada a particularidade do interesse pUblico envolvido. os efeitos da transaçào ficarão 
sujeitos a03 (trés) condiçoes suspensivas (art. 125, do COdigo Civil). sendo: 

a) a aprovação e vigência desta lei autorizando a Fazenda Piiblica Municipal a firmar a 
autocornposição: 

b) a manifestação favorável do Ministério PUblico: e, 

c) a hornologação judicial. 

Parágrafo unico. Se algurna das condiçoes descritas não forern satisfeitas, o processo 
prosseguirá em seus ulteriores terrnos, prevalecendo os cornandos previstos no titulo 
executivo e na recente decisão proferida no Agravo de Instrumento, ja transitada em julgado 
em 01/10/2020. no Processo n°  0019188-60.2020. 8.16.0000. 

Art. 91  Esta lei entra em vigor na data da sua 

GABINETE DO PREFEIT CHOPINZINHO/PR, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 

%ivaro6nis Ceni Scolaro 
Prefetto 

Publicado no Diário Oficial dos Muriicipios 

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 
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