
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO 
COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, Nº 346, 3º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP:59.064-250  
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br 

Juiz de Direito: Ricardo Augusto de Medeiros Moura 
 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO  
(Prazo: 05 dias) 

 
PROCESSO nº 0129437-11.2013.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE: Jordi 
Sanchon LLausi EXECUTADO: Grup Imobiliário Natal Brasil Ltda. 

  
OBJETO: 21 (vinte e uma) unidades de lotes no condomínio fechado Sonhos do Mar, 
situados na estrada Pium/ Hortigranjeira, S/N – Pium Nísia Floresta RN. De base 
imobiliária, em expansão imobiliária, cuja região, junto ao mercado imobiliário, é 
conhecida como Pium, com acesso por ruas de chão batido (cascalho), sendo ainda dotada 
de infraestrutura de serviço, rede de energia elétrica, iluminação pública;  
 
A) Lote 15 com 440,63 m² conforme folha 204, dos autos, com matricula nº. 13.845 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.719,70 (oitenta e três mil setecentos e dezenove reais e setenta centavos);  
B) Lote 13 com 446,08 m² conforme folha 205, dos autos, com matricula nº. 13.834 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 84.755,20(oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos);  
C) Lote 07 com 440,90, m² conforme folha 206, dos autos, com matricula nº. 13.833 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.771,00(oitenta e três mil setecentos e setenta e um reais);  
D) Lote 16 com 440,83 m² conforme folha 207, dos autos com matricula nº. 13.836 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.757,70(oitenta e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos);  
E) Lote 17 com 440,81 m² conforme folha 208, dos autos com matricula nº. 13.837 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.753,90(oitenta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos);  
F) Lote 18 com 439,87 m² conforme folha 209, dos autos com matricula nº. 13.838 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.575,30(oitenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos);  
G) Lote 20 com 439,17 m² conforme folha 210, dos autos com matricula nº. 13.839 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.442,30(oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos); 
H)Lote 28 com 439,46 m² conforme folha 211, dos autos com matricula nº. 13.840 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.497,40(oitenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos); 
I) Lote 30 com 438,53 m² conforme folha 212, dos autos com matricula nº. 13.841 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.320,70(oitenta e três mil trezentos e vinte reais e setenta centavos); 
J) Lote 31 com 440,27 m² conforme folha 213, dos autos com matricula nº. 13.842 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.651,30(oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos); 
K) Lote 33 com 458,53 m² conforme folha 214, dos autos com matricula nº. 13.843 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013.Avaliado 
em R$ 87.120,70(oitenta e sete mil cento e vinte reais e setenta centavos);  



L) Lote 35 com 439,08 m² conforme folha 215, dos autos com matricula nº. 13.844 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.425,20(oitenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos);  
M) Lote 41 com 627,20 m² conforme folha 216, dos autos com matricula nº. 13.845 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 119.168,00(cento e dezenove mil cento e sessenta e oito reais);  
N) Lote 49 com 561,34 m² conforme folha 217, dos autos com matricula nº. 13.846 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 106.654,60(cento e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 
centavos);  
O) Lote 52 com 440,71 m² conforme folha 218, dos autos com matricula nº. 13.848 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.734,90(oitenta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos);  
P) Lote 60 com 442,76 m² conforme folha 219, dos autos com matricula nº. 13.852 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 84.124,40(oitenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos);  
Q) Lote 51 com 441,13 m² conforme folha 220, dos autos com matricula nº. 13.847 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.814,70(oitenta e três oitocentos e quatorze reais e setenta centavos);  
R) Lote 53 com 440,79 m² conforme folha 221, dos autos com matricula nº. 13.849 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 83.750,01(oitenta e três mil setecentos e cinquenta reais e um centavo);  
S) Lote 57 com 580,74 m² conforme folha 222, dos autos com matricula nº. 13.851 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 110.340,60(cento e dez mil trezentos e quarenta reais e sessenta centavos);  
T) Lote 54 com 439,58 m² conforme folha 223, dos autos com matricula nº. 13.850 do livro “2” 
do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado em 
R$ 83.520,20(oitenta e três mil quinhentos e vinte reais e vinte centavos);  
U) Lote 02 com 442,51 m² conforme folha 224, dos autos com matricula nº. 13.832 do livro 
“2” do registro geral do cartório de Nísia Floresta RN. Datado de 15 de abril de 2013. Avaliado 
em R$ 84.076,90(oitenta e quatro mil setenta e seis reais e noventa centavos).  
 
Total da Avaliação: R$ 1.846.974,71 (hum milhão oitocentos e quarenta e seis mil 
novecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) 
 
OBS: O valor do lance mínimo no Segundo Leilão Judicial será de 30% do valor da 
avaliação conforme decisão nos autos à f. 467 (Art. 886, V do CPC). 
 
DIA E LOCAL: 24 de agosto de 2018, pelas 09:00 horas, no Auditório do Subsolo do Fórum 
Desembargador Miguel Seabra Fagundes, na Rua Dr. Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal / 
RN, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data 
supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 24 de agosto de 2018, pelas 11:00 
horas, no mesmo local supra indicado, a realização do Segundo Leilão Judicial, ambos de forma 
presencial e eletrônico, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance 
mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja 
necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em 
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O 
preço da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a 
remuneração do Leiloeiro Público, FILIPE PEDRO DE ARAÚJO, nomeado por intermédio 
da Portaria nº 1.813/2017 -TJRN de 06 de dezembro de 2017, a qual atribuo no percentual de 
3% (três por cento), nos termos do art. 10 do Provimento n° 07/98-CJ/TJRN, ficarão a cargo do 
arrematante, que deverá garantir o lance no ato, via Depósito Judicial (Art. 892 do CPC). Se 



parcelado, no máximo de 30 (trinta) parcelas, o bem ficará em garantia hipotecária nos próprios 
autos. (Art. 895, § 1º do CPC). O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br / 
leiloesaraujo.com.br. INTIMANDO Grup Imobiliário Natal Brasil Ltda. do Leilão Judicial 
acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 17 de julho de 2018. Eu                 
(JOSÉ DINIZ SOBRINHO),   Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, 
fiz digitar e subscrevi. 

 
 Ricardo Augusto de Medeiros Moura 

Juiz de Direito 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


