
PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE RIBEIRÃO CLARO  

VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CLARO - PROJUDI  
Rua Romualdo Chiarotti, Nº 430 - Centro - Ribeirão Claro/PR - CEP: 86.410-000 –  

Fone: (43)3536-1236 - E-mail: rc-ju-scr@tjpr.jus.br 

EDITAL N° 03/2021 DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

A Doutora Tatiana Monteiro Furtado de Mendonça, MM. Juíza de Direito da Vara Criminal de 

Ribeirão Claro - 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:  

LEILÃO ÚNICO  previsão de encerrado no dia 11 de março, a partir das 09:00 horas, tão 

somente na modalidade online, pelo portal do leiloeiro www.lbleiloes.com.br para a venda a quem 

mais der, desde que não se constitua preço vil, ou seja, inferior a avaliação atualizada na data do 

leilão.  

OBSERVAÇÃO 1: Contendo lance nos 03 (três) minutos antecedentes aos termos finais da 

alienação (do lote), o horário de fechamento do pregão (lote) será prorrogado em 03 (três) minutos 

para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances. 

OBSERVAÇÃO 2: O encerramento de cada lote tem uma previsão de 5 min entre si, sendo o 1º 

lote previsto às 09hrs00min, 2º lote previsto às 09hrs05min e assim sucessivamente para todos os 

lotes, salvo em caso de disputa, que se aplica os termos da OBSERVAÇÃO 1. Assim, o cronometro 

de encerramento de cada lote não estará atrelado ao tempo do lote anterior. 

Os interessados em participar da alienação judicial por meio ELETRÔNICO, deverão se cadastrar 

previamente com encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de 

habilitação, junto ao site: www.lbleiloes.com.br, com antecedência mínima de 24 horas antes do 

último dia útil que antecederá o 2 º leilão, se responsabilizando, civil e criminalmente, pelas 

informações lançadas por ocasião do cadastramento; Os lances deverão ser oferecidos diretamente 

no site www.lbleiloes.com.br, não sendo admitidos lances realizados por e-mail, assim como 

qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lances. Ficam desde já 

cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 

participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de 

internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 

PROCESSO: Autos n.º 0001349-80.2017.8.16.0144 - Pedido de Providências - Vara Criminal de 

Ribeirão Claro, POLO ATIVO: DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIBEIRÃO CLARO, POLO PASSIVO:  

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CLARO. 

VISITAÇÃO: Referido(s) bem(ns) se encontra(m) depositado(s) na Delegacia de Polícia Civil de 

Ribeirão Claro - R. Osvaldo Amaral de Oliveira, 203, Ribeirão Claro - PR, 86410-000. Disponíveis 

para visitação dos interessados do dia 1 a 10 de março de 2021, no período das 08:30 às 

12:00 horas. 

Autos, Bem(ns) e Avaliação(ões): TODOS OS LOTES SERÃO LEILOADOS NA CONDIÇÃO DE 

SUCATA. 

1 0001171-68.2016.8.16.0144 Honda CG 125 Titan KS / Azul RENAVAM 00788600575 Ano 

2002/2003 placa AKK- 7854 chassis 9C2JC30103R004964- AVALIAÇÃO: R$ 130,00 

2 0000604-37.2016.8.16.0144 Honda Biz c100 vermelha placa EHJ-6152(falsa), motor normal 

HA07E-w000915, chassi pinado, veículo com baixa permanente, laudo mov. 8.8. AVALIAÇÃO:R$ 

50,00 

3 0000092-20.2017.8.16.0144 CG 150 Titan Mix ES, chassi pinado, cor preta, com placa ESI-

9640 (falsa). AVALIAÇÃO:R$ 800,00 

4 0000853-80.2019.8.16.0144 Fiat palio branco 2002/2003, placa akk9714, chassi 

9BD17103232189142, RENAVAM 788788175, Estado regular, apresenta média monta, com maior 

http://www.lbleiloes.com.br/
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ênfase na região anterior lateral esquerda e posterior lateral direita, conforme laudo pericial mov. 

5.5. AVALIAÇÃO: R$ 300,00 

5 0000605-90.2014.8.16.0144  Honda Cg 150 Titan ES 2006/2007, Vermelha, placa CGW 

0057 Chavantes SP, chassi danificado e motor KC08E17026216, identificação da delegacia de 

número 917598 - fotos e laudo mov. 5.2. AVALIAÇÃO:R$ 150,00 

6 0001012-96.2014.8.16.0144 "1-Honda CG Titan ks 125 prata ano 2000 chassis raspado, 

placa ASO 9293 motor JC30E11002671, moto baixado laudo e foto mov.38, 2- Honda Biz 125ks 

ano 2010 cor preta chassis 9c2j4210ar122571, placa EHJ 6614 Ourinhos SP sem alteração mov. 

17" AVALIAÇÃO:R$ 200,00 

7 0000832-80.2014.8.16.0144 Honda cg125 Fan preta ano 2008/2008 placas BVL-7416 

Taquarivaí - SP chassi 9C2JC30708R642864 e motor JC30E7 8642864 não apresentava 

adulteração. Número da delegacia 917615 Laudo mov. 3.7AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

8 0000627-80.2016.8.16.0144 Honda cg125 fan preta ano 2008/2008 sem placa, chassi 

9c2jc30708r629903 motor jc30e78629903 laudo mov. 10.4 R$ 

9 0000201-34.2017.8.16.0144 Honda cg125 Titan ano 2000/2000, prata de placa AIC 3746 

Ribeirão Claro, chassi pinado e motor JC30E2Y062273 não apresentava adulteração. 

AVALIAÇÃO:R$ 100,00 

10 0000785-04.2017.8.16.0144 Honda cg150 titan, ano 2007/2008 prata AKT 7472, chassi 

adulterado e motor kc08e18036972 não alterado - Restituição em andamento., laudo mov. 17.9

 R$ 

11 0001049-55.2016.8.16.0144 Honda NXR-150 Bros ES, preta, chassi e motor pinado, placa 

AIY-4187(placa falsa) AVALIAÇÃO: R$ 490,00 

12 0001039-11.2016.8.16.0144 Honda pop-100 placa ahj44879(Placa falsa) - preta, chassi 

9C2HB02107R015511, motor HB02E17015511, laudo mov.12.10 AVALIAÇÃO: R$ 70,00 

13 0001048-70.2016.8.16.0144 Honda/CG 125 Titan, placa CVF-3486, chassi 

9C2JC30101R127136 cor verde - chassis pinado. - Restituido R$ 

14 0000073-48.2016.8.16.0144 "MOTOCICLETA. da marca de fabricação JTA SUZUKI, do 

modelo EN125 YES, do ano de fabricação/ano modelo 2007/2008, portando placas de 

licenciamento BSN 3905 (JACAREZINHO— PR), na cor predominante VERMELHA, em REGULAR 

estado geral de conservação. O veículo contava com etiqueta e pintura de identificação da delegacia 

de números 0132758 e 44, fixada no guidão e pintada no assento do mesmo, respectivamente. 

Chassi Pinado, motor F466BR223676 Pericia mov. 8.1"  AVALIAÇÃO:R$ 150,00 

15 0000360-45.2015.8.16.0144 Honda CG150 Titan ano 2007/2008 preta, em bom estado de 

conservação, placa (falsa) DNF 8682 Santa Cruz do Rio Pardo- SP, chassi pinado motor 

KC08E15852427, motor não coincidente com a numeração do chassi, motor substituído. Laudo 

pericial mov. 8.8 AVALIAÇÃO:R$ 150,00 

16 0000025-26.2015.8.16.0144 Uma motoneta marca/modelo Sundown/web 100, cor preta, 

chassi 94J194XFM45M001701, sem placa, sem chave, motor nº JBJ5016427 AVALIAÇÃO:R$ 

30,00 

17 0000735-70.2020.8.16.0144 VW Gol CLI 1.6 1995/1955 RENAVAM 00636908445, chassi 

9BWZZZ377ST063984 - placa AFI- 8369, Laudo mov. 32.1 AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00 

18 0000211-78.2017.8.16.0144  Honda CG 125 Titan CDI verde 1998 com chassis e motor 

pinado. Placa AHT7067 (adulterado). laudo e foto mov. 10.5 AVALIAÇÃO:R$ 100,00 
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19 0001014-66.2014.8.16.0144 Honda CG 125 Fan ES Vermelha 2001/2011 chassi 

9C2JC4120BR743963, motor JC41E28743963, placa adulterada AQV6385(falsa), Identificação da 

Policia 917618, vistoria mov. 22 fotos. AVALIAÇÃO:R$ 150,00 

20 0000166-79.2014.8.16.0144 Honda CG 125 Titan Prata placa  DVZ-0151 Ourinhos- SP, 

chassi 9c2jc30213r624647 e motor kc08e26003387(substituído) laudo mov. 1.9 R$ 

21 0000545-49.2016.8.16.0144 Honda CG125 Titan, cor preta, motor e chassi pinado. Laudo 

mov. 13.1. AVALIAÇÃO:R$ 70,00 

22 0001021-87.2016.8.16.0144 Honda Biz 125 cor preta, placa AIH 3036 (adulterada) B.O 

2016/903246. AVALIAÇÃO: R$ 100,00 

23 0000213-48.2017.8.16.0144 Yamaha YB 125k 2003 cor preta sem placa, chassi pinado e 

motor e338e-042145 (encaminhada ao Ciretran) R$ 

24 0000610-15.2014.8.16.0144 Honda CG125 Titan anos 2003 - azul, placa ADP0652, em mau 

estado de conservação, chassis pinado, motor JC30E23637102. Identificação da Delegacia 917432 

laudo mov. 3.5 AVALIAÇÃO:R$ 160,00 

25 0000166-45.2015.8.16.0144 Honda Biz 125 cor preta, placa AEU-8768 (falsa), chassis 

pinado, motor JC42E3A106132. Identificação Delegacia 917508 laudo mov. 12.2 AVALIAÇÃO: R$ 

100,00 

26 0000073-82.2015.8.16.0144 Honda cg 125 Titan, vermelha 1998, sem placa, chassis 

pinado, motor JC25EW168853, identificação polícia 917597 laudo mov. 11.1 AVALIAÇÃO: R$ 

120,00 

27 0000624-96.2014.8.16.0144 Honda CG 125 Titan preta, Em Regular estado de 

conservação, sem placa, chassi e motor pulsado identificação policial 917416 laudo mov. 3.6 

AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

28 0000021-86.2015.8.16.0144 Yamaha YBR 125 ED placa 3897, chassi pinado, motor 

E308E084668 cor roxa, lacre 917527 AVALIAÇÃO:R$ 140,00 

29 0000074-67.2015.8.16.0144 Honda CG125 Today, 1991, placa AGY-4464, cor preta em 

maus estados, I.D. polícia 917536 - chassi pinado, motor JC18E 2040222 (substituído) laudo mov. 

11.1 AVALIAÇÃO:R$ 30,00 

30 0000414-11.2015.8.16.0144 Honda CG 125 preta sem placa, ID 917.537, chassi pinado, 

motor JC18E2003762, D.P 917537 laudo mov. 8.4. AVALIAÇÃO: R$ 50,00 

31 0000415-93.2015.8.16.0144 Honda Biz 125, amarela placa LZJ 2705(falsa), D.P. 917587, 

chassi pinado, motor JC42E29108636 (substituído). AVALIAÇÃO:R$ 100,00 

32 0001018-06.2014.8.16.0144 Honda CG125 Titan Preta placa ALV 5972 - Barbosa Ferraz, 

em regular estado de conservação, id polícia 917434, motor e chassi pinado, laudo mov. 20.1 

AVALIAÇÃO: R$ 170,00 

33 0000164-75.2015.8.16.0144 Honda Biz C100 preta 2002, sem placa, id 917520, chassi 

pinado, motor ha07e12031769, laudo mov. 11.3 R$ 

34 0000780-79.2017.8.16.0144 Honda CG 150 Titan ES verde, placa AAL-0676(adulterada), 

chassi pinado, motor KC08E54802918, Moto Baixada, laudo 14.1 AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

35 0000354-38.2015.8.16.0144 Honda CG 125 Titan cinza 1996, sem placa, id 917559, chassi 

pinado, motor JC25ET006720, em mau estado, laudo mov. 1.12 AVALIAÇÃO:R$ 100,00 
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36 0000358-75.2015.8.16.0144 Honda CG 150 Titan ano 2007 preta, sem placa id poli 917437, 

chassi e motor pinado. Laudo mov. 8.1 pagina 19 AVALIAÇÃO: R$ 50,00 

37 0000137-29.2014.8.16.0144 Honda CG125 Titan preta paca BSB 7564 RIVERSUL - SP, 

Chassi e motor pinado, em Mau estado de conservação. Laudo mov. 1.10 AVALIAÇÃO: R$ 70,00 

38 0000356-08.2015.8.16.0144 Honda CG 125 Fan cor preta, não identificado ano de 

modelo/Fabricação placa AFT 4947(adulterado), lacre 917493, chassi e motor pinado, laudo mov. 

AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

39 0000050-05.2016.8.16.0144 Honda Titan, vermelha com chassi pinado, placa JYH-3131 - 

Lacre 917472 AVALIAÇÃO:R$ 200,00 

40 0000741-53.2015.8.16.0144 Honda Biz c100 Preta, placa BHZ-1556- jacarezinho - PR 

(placa falsa) - lacre 917584, chassi pinado - motor HA07E3008526, mov. 1.11 AVALIAÇÃO:R$ 

50,00 

41 0000834-50.2014.8.16.0144 Honda cg150 Titan ano 2006- preta, sem placa, id 917540 - 

chassi pinado, motor KC08E26830059, Regular Estado de conservação laudo mov. 3.2 

 AVALIAÇÃO: R$ 350,00 

42 0000088-17.2016.8.16.0144 JTA/Suzuki Em 125cc Yes azul 2010, placa aud-

8972(adulterado), chassi pinado.  AVALIAÇÃO:R$ 200,00 

43 0000165-60.2015.8.16.0144 Honda CG125 Titan KS prata, sem placa id 917629, chassi 

pinado, motor JC30E1Y059089, I. D. 917629, laudo mov. 14.3 AVALIAÇÃO: R$ 230,00 

44 0000005-30.2018.8.16.0144 Honda CG 125 Titan, vermelha, placa AKW5266(adulterada) 

Rib. Claro, motor pinado, motor JC25EX084422, avaliação mov. 8.9. AVALIAÇÃO:R$ 100,00 

45 0000008-82.2018.8.16.0144 Honda CG125 Fan cor preta, placa AQM7252(falsa) Siq. 

Campos, chassi 9C2JC4110AR692212, laudo mov. 8.5 AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

46 0000010-52.2018.8.16.0144 Suzuki/Intruder 125cc de cor vermelha chassi e motor pinado, 

placa hqo-5651(adulterada) AVALIAÇÃO: R$ 80,00 

47 0000874-61.2016.8.16.0144 Honda Biz C100 ES, preta, 2004, placa AME3832, chassi 

pinado, foto mov.1.6 AVALIAÇÃO: R$ 80,00 

48 0000041-77.2015.8.16.0144 "1 - Honda CG150 Titan ks cor preta com placa ACF 5179 

id917408; 2-Honda CG sem placa branca, com chassi pinado e aro de cor rosa; 3-Honda CG 

vermelha, sem placa, pinada; 4-Honda cor preta sem placa sem rabeta chassi pinado. fotos mov. 

1.3" AVALIAÇÃO:R$ 300,00 

49 0001077-57.2015.8.16.0144 Honda Bros 150ES 2012/2012, preta, placa AKS 

3042(adulterada), lacre 917590, foto mov. 1.4 AVALIAÇÃO: R$ 700,00 

50 0000890-83.2014.8.16.0144 Honda cg 125 cor prata, chassi pinado 3 últimos números 017, 

motor JC30E1-2779017 placa AQI6706(adulterada) AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

51 0000714-70.2015.8.16.0144 Honda cg 125 Fan ks 2010, azul, placa ACI48322, chassi 

pinado, motor JC41E1A669749, bom estado de conservação, laudo mov. 10.1 AVALIAÇÃO: R$ 

300,00 

52 0000613-62.2017.8.16.0144 Honda preta, placa ANU-7364(adulterado), chassi pinado, 

motor JC18E1004000, mov. 1.4 AVALIAÇÃO:R$ 30,00 

53 0000632-05.2016.8.16.0144 Honda cg150 titan mix preta 2009, chassi intacto, placa 

ehq8697 restituído R$ 
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54 0000557-63.2016.8.16.0144 Honda cg 150 mix cor cinza, id 0132709, chassi e motor pinado 

mov.  R$ 

55 0000548-04.2016.8.16.0144 Honda cg 150 preta placa amx-2995, lacre 917383, chassi e 

motor pinado, Moto baixado. AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

56 0000411-90.2014.8.16.0144 Honda cg 125 titan preta 2008, sem placa, chassi e motor 

pinado inicial jc30e7 motor , Honda biz c100 preta sem placa. Laudo mov. 1.14  

57 0000618-89.2014.8.16.0144 Honda CG 125 azul, chassi pinado, motor CG125BR1141911, 

placa AOH7998, laudo mov. 3.4 AVALIAÇÃO: R$ 50,00 

58 0000414-45.2014.8.16.0144 Honda cg150 Preta, chassi pinado final 838, motor 

KC16E8B316838, laudo mov. 3.1 pagina 12 AVALIAÇÃO: R$ 150,00 

59 0000619-74.2014.8.16.0144 Honda CBX 250 Twister 2008 cor vermelha, motor 

MC35E8049738, placa AOM3117, I.D. 917505, laudo 3.13 AVALIAÇÃO: R$ 450,00 

60 0000412-75.2014.8.16.0144 Honda CG125 Titan Placa AWE 5161 AVALIAÇÃO: R$ 120,00 

61 000455-12.2014.8.16.0144 Segredo de Justiça Restituido R$ 

62 000984-60.2016.8.16.0144 Honda CG 150 Titan Es, preta ano 2005 sem placa Chassi 

9C2KC08505R816765, motor KC08E55816765 AVALIAÇÃO: R$ 130,00 

63 000613-67.2014.8.16.0144 Honda Biz125ks preta, placa APK 2086 id 917454, chassi 

pinado, motor JA04E18047927, Veiculo Baixado, laudo mov. 1.10 AVALIAÇÃO: R$ 120,00 

DOS BENS OBJETO DO LEILÃO: 1 - Os veículos leiloados na condição de sucata serão baixados 
no sistema RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores, não podendo ser registrados 
ou licenciados e sendo absolutamente proibida a sua circulação em vias públicas, destinando-se 
exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas. 

2 - A empresa/arrematante é responsável pela baixa junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN), 
utilização e destino final das sucatas e das sucatas metálicas e responderá, civil e criminalmente 
pelo uso ou destinação. 

3 - Os lotes serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a 
respeito deles, qualquer reclamação posterior ao arremate quanto às suas qualidades intrínsecas 
ou extrínsecas.  

4 - Os motores sem identificação de sua numeração (S/N) não poderão ser comercializados, 
destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes 
metálicas. 

DA PARTICIPAÇÃO:  Os bens na condição de sucata serão vendidos apenas para pessoas 

jurídicas devidamente inscritas no CNPJ, e que atendam ao disposto no artigo 330 da Lei nº 9.503, 

de 23/09/97 (Código de Trânsito Brasileiro) “Os estabelecimentos onde se executem reformas ou 

recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são 

obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de 

experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.” 

LEILOEIRO: Luiz Barbosa de Lima Junior, inscrito na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 10/030-

L, representante da LB Leilões, sob o sítio: www.lbleiloes.com.br 

DÉBITOS DE IMPOSTOS E CRÉDITOS QUE RECAEM SOBRE O BEM: Sobre os bens imóveis a 

serem praceados não constam informações de débitos nos autos, contudo, caso houvesse, estes 

ficariam sub-rogados no preço, nos termos do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário 

Nacional e parágrafo 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil, não respondendo por eles o 

http://www.lbleiloes.com.br/
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Arrematante. “Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 

expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega.” 

Observação 1: Em caso de arrematação de bem imóvel ou veículos automotores ou outros bens 

dependentes de registro no órgão competente, para expedição da respectiva carta, deverá o 

arrematante recolher as custas referente à expedição da Carta de Arrematação, bem como 

comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para bens móveis, 

recolhimento da GRC para cumprimento do Mandado de Entrega; tratando-se de bens moveis 

comprovar pagamento de Imposto Sobre Circulação de Mercadoria – ICMS no percentual de 0,9% 

sobre valor da arrematação; é obrigação do arrematante arcar com os tributos cujos fatos geradores 

ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação.  

Observação 2: Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo 

arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda 

que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que 

trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (artigo 

903 do Código de Processo Civil/2015), podendo o arrematante desistir da aquisição apenas nas 

hipóteses do § 5º do Art. 903 do CPC). O presente edital será publicado no site do leiloeiro 

www.lbleiloes.com.br, de forma a cumprir o preconizado pelo artigo 887, parágrafo 2º do Novo 

Código de Processo Civil, o qual estará dispensado à publicação em jornal. 

PAGAMENTO: Será enviado ao arrematante o boleto vinculado a conta judicial vinculada ao 

processo junto à Caixa Econômica Federal, (agência dessa Comarca). Terá prazo de 24hrs após 

confirmado o recebimento, para efetuar o pagamento do mesmo e o envio do comprovante de 

pagamento ao leiloeiro. 

DA ENTREGA DO BEM: 1 - A entrega do veículo arrematado iniciar-se-á, após a compensação 

integral do valor de arrematação, com a devida satisfação bancária e de posse da carta de 

arrematação e/ou mandado de entrega. O auto de arrematação expedido pelo leiloeiro terá validade 

de carta de arrematação após assinado pelo Juízo. 

2 - Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o translado do(s) lotes(s) 

arrematado(s). 

3 - A não retirada do(s) lote(s) arrematado(s) do local onde se encontra depositado, no prazo de 90 

(noventa) dias, contados a partir da data de arrematação, implicará na declaração de abandono, 

retornando o bem a depósito para ser leiloado em outra oportunidade. 

4 - Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de sucata, peças e componentes, 

estado de conservação ou outros, deverá ser feito por escrito e antes da retirada do lote do pátio 

onde estiver depositado. Não serão aceitas reclamações após a retirada do(s) lote(s). 

DA VENDA DIRETA: Havendo autorização judicial para tanto, na hipótese de algum bem indicado 

neste edital não ser arrematado em nenhum dos leilões designados, o bem ficará disponível no site 

do leiloeiro, pelo prazo de 30 (sessenta) dias para venda direta, prazo em que o leiloeiro receberá 

propostas, as quais deverão observar o lance mínimo previsto neste edital. 

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A remuneração do leiloeiro deverá- ser paga pelo arrematante, 

ficando fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da arrematação. 

ADVERTÊNCIA: No caso de não ser realizado o Leilão Público na data acima designada por motivo 

superveniente, fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para a sua realização 

O presente edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 

www.lbleiloes.com.br. 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 

http://www.lbleiloes.com.br/
http://www.lbleiloes.com.br/


PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE RIBEIRÃO CLARO  

VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CLARO - PROJUDI  
Rua Romualdo Chiarotti, Nº 430 - Centro - Ribeirão Claro/PR - CEP: 86.410-000 –  

Fone: (43)3536-1236 - E-mail: rc-ju-scr@tjpr.jus.br 

desde já por este devidamente intimados para que, querendo, promova(m) o que entender(em) a 

bem de seus direitos. Não havendo expediente nos dias designados, fica pré-fixado o 1º dia útil 

subsequente.  

DADO E PASSADO nesta cidade e VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CLARO – PROJUDI, Estado 

do Paraná, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um (12/0/2021). Eu, Luiz 

Barbosa de Lima Junior - JUCEPAR 10/030-L – Leiloeiro Oficial, que o digitei e subscrevi. 

 

Tatiana Monteiro Furtado de Mendonça 

Juíza de Direito 

 

 


