
 

PODER JUDICIÁRIO 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ. 

 

Pelo presente edital, com prazo de 05 dias, se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à leilão/praça 

o(s) bem(ns) de propriedade do(s) devedor(es): PLAIZI, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA., JOSÉ PLACIDINO  DOS  SANTOS, JOANDERSON  RICHARD  DE  LIMA  e/ou  IZINÉIA  

GARCIA DOS 

SANTOS, com possibilidade de arrematação, na forma online ou presencial, da seguinte forma: 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 14 de março do ano 2018, às 10:00 horas, tão somente na modalidade eletrônica 

– mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br (estando aberto para lances online a partir do quinto 

dia que antecede esta data), sendo aceito lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação (porcentagem 

estabelecida pelo Juízo para não caracterizar preço vil, conforme Art. 891 parágrafo único do novo CPC). 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 28 de março do ano 2018, às 15:00 horas, cuja venda se fará por qualquer preço, 

a quem mais der, ressalvando o preço vil arbitrado em 60% da avaliação (Art. 891 parágrafo único do novo 

CPC), nas modalidades online (mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br) e presencial no Átrium 

do Fórum desta Cidade e Comarca de Congonhinhas (Avenida São Paulo, nº 332). 

LEILOEIRO OFICIAL NOMEADO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, 

devidamente inscrito na JUCEPAR sob o n.º 660, Fone: (44) 3026-8008. 

PROCESSO: Autos n.º 000125-49.2005.8.16.0073, de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A. contra PLAIZI, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., JOSÉ 

PLACIDINO DOS SANTOS, JOANDERSON RICHARD DE LIMA e/ou IZINÉIA GARCIA DOS 

SANTOS. 

BEM(NS): 1. Uma máquina CÓS SINGER, modelo 300W, Série nº 1391933, avaliada em R$ 1.150,81; 2. 

Uma máquina FECHADEIRA NISSIN Plana LR 1503, Série nº 6904456, avaliada em R$ 1.066,90; 3. Quatro 

(04) INTERLOOK UNION SPECIAL, modelo 39800, série nºs. 1472790, 1428201, 1472262 e 1472263, 

avaliadas em R$ 371,61 cada, totalizando R$ 1.486,46; 4. Duas (02) máquinas PESPONTADEIRAS 

DURKOPP, barra alternada, modelo 380-105, série nºs. 29572 e 2188, avaliadas em R$ 809,16 cada, 

totalizando R$ 1.618,32; 5. Uma PESPONTADEIRA PFAFF, barra alternada, modelo 542-720, série nº 

713409, avaliada em R$ 827,15; 6. Duas (02) PESPONTADEIRA PFAFF, barra fixa, modelo 442, série nºs, 

793204 e 506228, avaliadas em R$ 647,33 cada, totalizando R$ 1.294,66; 7. Uma TRAVETE DURKOPP, 

modelo 570-104205, série nº 57011045, avaliada em R$ 899,75; 8. Treze (13) RETAS SINGER, modelo 

366k105, séries nº EX3270, EX6261, EX5583, EX2220, EX5694, EX2400, EY182771, EY183541, 

EY181008, EY183282, EY182899, EY181759 e EY182321, avaliadas em R$ 233,76 cada, totalizando R$ 

3.038,88; 9. Um veículo GM/Corsa Milenium, ano de fabricação 2001, modelo 2002, cor branca, combustível 

gasolina, placa MBX-2057, chassi 9BGSC19Z02C104763, RENAVAM 76.742273-2, pertencente a IZINÉIA 

GARCIA DOS SANTOS & CIA. LTDA. (CNPJ 81.249.427/0001-20), avaliado em R$ 11.872,00. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 23.254,93 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três 

centavos), em 08/05/2017. 

DEPÓSITO: Em mãos do Executado, Sr. José Placidino (Rua Olavo Bilac, nº 56 e/ou Oscar Pereira De 

Camargo, nº 411). 

ÔNUS: Nada consta nos autos em relação aos bens móveis. Em relação ao bem nº 09 (veículo) - Conforme 

Extrato do DETRAN de 23/02/2018: Constam débitos de IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório no valor 

total de: R$ 2.118,04. Podendo existir ônus diversos não informados no processo ou com registro posterior a(s) 

data(s) da(s) Certidão(ões) do Cartório Distribuidor e/ou Extrato do DTRAN/PR eventualmente existentes. 

VALOR DA DIVIDA: R$ 62.624,76 (sessenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis 

centavos), atualizada em 30/05/2008, que poderá ser acrescida de eventuais correções, custas processuais 

multas e honorários advocatícios. 

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: a) em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser 

pago pelo exequente; b) em caso de arrematação, 5% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo arrematante; 

c) em caso de remição, 2%, sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. 

OBSERVAÇÃO: O pagamento da arrematação será à vista, sendo possível o parcelamento apenas nos moldes 

do art. 895 do CPC, mediante depósito de no mínimo 25% do valor do lance à vista, sendo o restante parcelado 

em até 30 meses, com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, sendo 

realizada a garantia hipotecária no caso de parcelamento de bens imóveis e oferecimento de caução idônea 

quando se tratar de parcelamento de bens móveis. 

AD-CAUTELAM: E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possa ninguém alegar ignorância, 

especialmente o(s) devedor(es) PLAIZI, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., JOSÉ 

PLACIDINO DOS SANTOS, JOANDERSON RICHARD DE LIMA e/ou IZINÉIA GARCIA DOS 

SANTOS, e seu(s) Cônjuge(s), se casado(s) for(em), fica(m), desde já por este, devidamente intimado(s) das 
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designações acima para a realização dos leilões/praça, para que, querendo, promova(m) o que entender(em) a 

bem de seus direitos; será o presente edital afixado no quadro de editais e avisos da Vara Cível de 

Congonhinhas, e publicado pela imprensa na forma da lei vigente. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas, por motivo superveniente, 

fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização. Eu  ________, (Osvaldo 

Saúgo), Escrivão, que o fiz digitar, subscrevi. Maringá, 23/02/2018. 

 

 

LEONARDO ALEKSANDER FERRAZ SFORZA 

JUIZ DE DIREITO 

 

 


