
 
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL  DA COMARCA DE APUCARAN A - ESTADO DO 

PARANÁ 
Tv. João Gurgel de Macedo, nº 100 Apucarana/PR – CEP: 86800-710 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
A Doutora Renata Bolzan Jauris, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Apucarana - PR., 
na forma da lei, vem, por meio do presente edital, informar a todos os interessados, a realização de Leilão 
Judicial na forma que se segue:  
 
PRIMEIRO LEILÃO: Dia 08 de maio do ano de 2018, às 10:00 horas, tão somente na modalidade 
eletrônica através de cadastramento prévio pelo site www.kleiloes.com.br.Para a venda a quem mais der, 
desde que não se constitua preço vil, ou seja, inferior à 70% da avaliação. 
 
SEGUNDO LEILÃO: Dia 22 de maio do ano de 2018, às 10:00 horas, tão somente na modalidade 
eletrônica através de cadastramento prévio pelo site www.kleiloes.com.br.Para a venda a quem mais der, 
desde que não se constitua preço vil, ou seja, inferior à 70% da avaliação. 
 
PROCESSO: Autos n.º 0009040-96.2013.8.16.0044 de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo 
Banco do Brasil S/A, em desfavor de Claudio Toshimatsu Ioaoka; Erika Aomoto Ioaoka e Ioaoka e 
Aomoto Ltda-ME. 
 
BEM: NISSAN/LIVINA 1.6 16V Flex Fuel 5p, modelo/ano: 2011, Placa ATK-7244, Chassi 
94DTAFL10BJ649863, Renavam não consta. 
 
AVALIAÇÃO: R$ 24.177,00 (vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais) em 14/09/2017. 
 
ÔNUS: não consta nos autos. 
 
OBSERVAÇÃO: No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os 
de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência (art. 
908, § 1º, do CPC/2015). As custas e despesas do processo até então realizadas serão pagos com o valor 
depositado pelo arrematante. As despesas de arrematação e comissão de leiloeiro ficarão por conta do 
arrematante. 
 
VALOR DA CAUSA: R$ 71.394,32 (setenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e dois 
centavos)  na data de 22/08/2013, que poderá ser acrescida das devidas correções, custas processuais, 
eventuais multas e honorários advocatícios.  
 
DEPÓSITO: Rua Saturno, nº 2, casa, Jardim Vale do Sol, CEP: 86803-080, Apucarana-PR. 
 
LEILOEIRO: Werno Klöckner Júnior (JUCEPAR 660). 
 
FORMAS DE PAGAMENTO e COMISSÃO DO LEILOEIRO: A arrematação far-se-á mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante. Autorizado o pagamento parcelado do valor da 
arrematação, observada a forma disposta no art. 895, § 1º, CPC. Considera-se caução idônea o bem móvel 
cuja propriedade do caucionante seja devidamente comprovada. A comprovação se dará pela 
apresentação de certidão atualizada, a ser expedida pelo órgão competente, quando o bem  estiver sujeito 
a registro, ou pela apresentação de nota fiscal, quando o bem não estiver sujeito a registro. As parcelas 
serão atualizadas pelo INPC, a partir da data da arrematação, com vencimento da primeira em 05 dias a 
contar da intimação da extração da respectiva carta de arrematação. 
Ao leiloeiro o arrematante deverá pagar de imediato sua comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da arrematação.  



O arrematante deverá ainda arcar com as custas de expedição da carta de arrematação e mandado de 
imissão na posse ou mandado de entrega do bem, conforme se trate de bem imóvel ou móvel, 
respectivamente (cujos valores poderão ser conferidos junto à 2ª Vara Cível da Comarca de 
Apucarana/PR. 
 
OBSERVAÇÕES: Fica(m) desde já o(s) executado(s) Claudio Toshimatsu Ioaoka; Erika Aomoto Ioaoka 
e Ioaoka e Aomoto Ltda-ME, na pessoa de seu representante legal, caso não possua advogado no 
processo, das datas acima, se porventura não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal, bem como 
para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da 
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Os valores constantes 
deste edital, até as datas dos leilões, poderão ser alterados por decisão judicial. 
A arrematação não será desfeita (art. 903 do CPC), podendo o arrematante desistir da aquisição apenas 
nas hipóteses do § 5º do Art. 903 do CPC. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possa ninguém alegar ignorância, especialmente os 
acima nominados e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), ficam desde já por este devidamente intimados 
para que, querendo, promova(m) o que entender(em) a bem de seus direitos. 
 
PUBLICIDADE: 
Caso o valor do(s) bem(ns) em conjunto ou individualmente, ultrapassar a quantia de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) deverão ser publicadas notas em jornais de ampla circulação local, no caso de 
valores inferiores aos acima descrito, o edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do leiloeiro www.kleiloes.com.br, e em plataforma a ser disponibilizada pelo CNJ, assim que estiver 
disponível.  
Não havendo expediente nos dias designados, fica pré-fixado o 1º dia útil subsequente.  
 

 
 

Renata Balzan Jauris 
Juíza de Direito 

                
 


