
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE SALTO DO LONTRA
VARA CRIMINAL DE SALTO DO LONTRA 
Rua Curitiba, 435 - Edifício do Fórum - Colina Verde - Salto do Lontra/PR - CEP: 85.670-000 -
Fone: (46) 3538 2200 - E-mail: sl-ju-ecr@tjpr.jus.br

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL

Pelo presente se faz saber a todos, que será levado a arrematação, em primeiro e segundo leilão
conforme Lei 13.105/2015, o(s) bem(ns) adiante descrito(s), na forma seguinte:
1º LEILÃO: Somente na modalidade eletrônica, no dia 27/04/2021, às 13:15 horas, por
preço não inferior ao da avaliação. 
2º LEILÃO: Somente na modalidade eletrônica no dia 12/05/2021, às 13:15 horas, para
venda a quem mais der, ressalvada a hipótese de oferta vil. 
O interessado em ofertar lances de forma eletrônica, deverá efetuar cadastro prévio junto ao site
do  leiloeiro  -  www.simonleiloes.com.br  -  sendo  o  cadastro  requisito  indispensável  para
participação  na  alienação  judicial  eletrônica,  responsabilizando-se  o  usuário,  civil  e
criminalmente pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento. Os lançadores on-line
estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentais destinadas aos lançadores
de leilões presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal. 
LOCAL:  Exclusivamente  on-line  no  site  do  leiloeiro  -  www.simonleiloes.com.br  -  ver  se  for
somente on-line
PUBLICAÇÃO: Na forma do art. 887 do CPC, o presente edital será publicado na rede mundial de
computadores, no sítio do leiloeiro -  www.simonleiloes.com.br -  dispensada a publicação em
jornal.
PROCESSO: Autos 0000397-47.2021.8.16.0149 de Alienação de Bens do Acusado em que é
Autor(es)VARA CRIMINAL DE SALTO DO LONTRA e Réu(s) ALEXANDRE ALVES DE SOUZA -
CPF: 114.675.939-82
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 1) Sucata: Motocicleta HONDA, vermelha, placa fria, nº motor
JC25E-ST01390,  nº  do  chassi  9C2JC2501SRT01390 conforme laudo  pericial  nº  31.386/2019
(mov.1.2). Avalio a sucata em R$220,00. 2)Aparelho telefone celular marca LG cor cinza – IMEI:
358760-08-173167  e  358760-08-173168.  Devido  ao  estado  de  conservação  atual  e  a
obsolescência  funcional  de  aparelhos  celulares,  avalio  o  aparelho  em  R$80,00.
AVALIAÇÃO: R$ 300,00 (trezentos reais) em 22/03/2021.
DEPÓSITO: Item
ÔNUS: Os que constarem nos autos
OBS.:  Poderão  participar  do  leilão  das  sucatas,  somente  pessoas  jurídicas  que  atendam o
disposto no artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro.
CONDIÇÕES GERAIS: Os bens serão vendidos livre de dívidas e ônus de acordo com o art. 130 §
único do Código Tributário Nacional.  Os bens serão vendidos no estado que se encontram,
inexistindo garantia sobre os mesmos, e para os imóveis a venda será ad corpus, assumindo o
arrematante a retirada dos bens, posse no imóvel, impostos e taxas que recaírem sobre os bens
para transferência junto aos órgãos competentes. Caberá ao arrematante arcar com o custo de
expedição da respectiva Carta de Arrematação, se houver.
LEILOEIRO: Elton Luiz Simon, Leiloeiro Público Oficial, Jucepar 09/023-L, fone (46) 3225-2268,
site www.simonleiloes.com.br, cuja comissão será de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens,
a ser paga pelo arrematante, diretamente ao leiloeiro.
INTIMAÇÃO:  Fica(m)  desde  logo  intimado(s)  o(s)  executado(s)  cônjuge(s),  condômino(s),
coproprietário(s), usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores de
acordo com o art. 889 do CPC. 



OBS: O juízo responsável pela designação da hasta pública ou o leiloeiro público oficial não serão
responsabilizados por qualquer dano, prejuízo ou perda no equipamento do usuário causados por
quedas ou falhas no sistema, no servidor ou na internet, posto que a internet e o site do leiloeiro
são apenas facilitadores de oferta.
Salto do Lontra/PR, 22/03/2021. Eu,........................(Cintia Regina Iesbik ), Analista Judiciária, o
fiz digitar e subscrevi.

Juiz(a) de Direito (Substituto(a))

  


