
 
 
 
 
 
 

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 0114332-52.2017.8.20.0001 - Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL  - Requerido: A REGISTRAR 
 
OBJETO: A) Unidade Residencial Villa, casa nº 19, integrante do Condomínio 
Barramares, situado à Avenida Humberto de Campos (Margens da Rodovia Estadual 
RN-063), nº 3730, Praia de Cotovelo – Parnamirim RN. CEP: 59161-120.   Imóvel do 
tipo casa em condomínio fechado, composta por três pavimentos mais um terraço. 
Pavimento subsolo: composto de garagem, área de serviço, dependência de 
empregada e dispensa. Pavimento térreo: composto de sala para três ambientes, 
cozinha, escritório, e com acesso à Praia de Cotovelo. Pavimento 1º Andar: composto 
de uma pequena sala, com três suítes, e varanda. Pavimento 2º Andar: composto de 
um grande terraço com vista panorâmica para o mar.  O bem mede 532,11 m² de área 
construida e encravado em terreno com 768,34 m² de superficie, Cadastrado junto à 
Prefeitura Municipal de Parnamirm/RN sob o sequencial nº 1.023742.9. Avaliado em 
R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais); 
B) Apartamento Residencial nº 3004, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 30º 
(trigésimo) andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de 
varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro 
social, com área útil de aproximadamente 58,00 m². Obs.: O imóvel encontra-se com 
mobílias no seu interior. Avaliado em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); 
C) Apartamento Residencial nº 406, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 4º (quarto) 
andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de varanda, 
sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro social, com 
área útil de aproximadamente 58,00 m². Avaliado em R$ 285.000,00 (duzentos e 
oitenta e cinco mil reais); 
D) Apartamento Residencial nº 402, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 4º (quarto) 
andar. Obs.: O imóvel encontra-se com mobílias no seu interior; Avaliado em 
R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais); 
E) Apartamento Residencial nº 3006, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 30º 
(trigésimo) andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de 
varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro 



social. Obs.: O imóvel encontra-se com semi – mobília deteriorada no seu interior. 
Avaliado em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); 
F) Apartamento Residencial nº 802, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 8º (oitavo) 
andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de varanda, 
sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro social, com 
área útil de aproximadamente 58,00 m².  Avaliado em R$ 290.000,00 (duzentos e 
noventa mil reais); 
G) Apartamento Residencial nº 3005, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 30º 
(trigésimo) andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de 
varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro 
social, com área útil de aproximadamente 58,00 m². Obs.: O imóvel encontra-se com 
semi – mobília deteriorada no seu interior. Avaliado em R$ 320.000,00 (trezentos e 
vinte mil reais); 
H) Apartamento Residencial nº 2501, do edifício Duna Barcane, com uma vaga de 
garagem previamente demarcada, localizado no 25º (vigésimo quinto andar) andar, 
situado na Av. Eng. Roberto Freire, 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 
59090-000. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de 
varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro 
social, com área útil de aproximadamente 58,00 m². Avaliado em R$ 315.000,00 
(trezentos e quinze mil reais); 
I) Apartamento Residencial nº 2505, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 25º 
(vigésimo quinto andar) andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. 
Composto de varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, 
banheiro social, com área útil de aproximadamente 58,00 m². Obs.: O imóvel 
encontra-se com semi-mobília deteriorada no seu interior. Avaliado em R$ 315.000,00 
(trezentos e quinze mil reais); 
J) Apartamento Residencial nº 202, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 2º 
(segundo) andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de 
varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro 
social, com área útil de aproximadamente 58,00 m². Avaliado em R$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil reais); 
K) Apartamento Residencial nº 1805, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto de uma vaga de garagem previamente demarcada, localizado no 18º 
(decimo oitavo andar) andar. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. 
Composto de varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, 
banheiro social. Obs.: O imóvel encontra-se com mobílias no seu interior. Avaliado 
em R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais); 
L) Apartamento Residencial nº 2303, do edifício Blue Ocean, localizado no 23º 
(vigésimo terceiro) andar, situado na Av. Eng. Roberto Freire, 3041, Bairro de Ponta 
Negra, Natal – RN. CEP: 59090-430, com uma vaga de garagem previamente 
demarcada. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. Composto de 
varanda, sala, cozinha estilo americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro 
social, com área útil de aproximadamente 55,00 m² Avaliado R$ 330.000,00 (trezentos 



e trinta mil reais). O imóvel encontra-se com mobílias no seu interior. 
M) Unidade Residencial Casa, nº 228, integrante do Condomínio  das Palmeiras, 
situado na Rua Projetada, 11, Quadra I, Localizado na Alameda dos s, nº 680, Parque 
Jiqui (Nova Parnamirim), Parnamirim/RN. Imóvel do tipo casa em condomínio 
fechado.  Composta por dois pavimentos, sendo no pavimento do tipo térreo composto 
de sala, escritório, cozinha, espaço de convivência com piscina coberta. No pavimento 
superior é composto de varanda, 3 (três) suítes. O imóvel encontra-se com mobílias 
na cozinha deteriorada. O bem mede 334,60 m² de área construida e encravado em 
terreno com área de 529,77 m² de superfície, cadastrado junto à Prefeitura Municipal 
de Parnamirim/RN sob o sequencial nº 2.03466.4.  Avaliado em  R$ 1.400.000,00 (Um 
milhão e quatrocentos mil reais); 
N) Apartamento Residencial nº 1803, do Edifício Corais de Ponta Negra Bloco D, 
localizado no 18º (decimo oitavo) andar, situado na Rua da Lagosta, 466, Ponta Negra, 
Natal – RN. CEP: 59090-900. Imóvel do tipo apartamento em condomínio fechado. 
Composto de sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço, banheiro social, 2 
(dois) quartos, sendo um suíte. Obs: O imóvel encontra-se com mobílias no seu 
interior. Avaliado em R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais); 
O) Apartamento Residencial nº 1801, no Condomínio Residencial Spazio di Mônaco, 
localizado no 18º (decimo oitavo andar) andar, situado na Rua Luiz Pereira, 91, 
Bairro de Nova Betânia, Mossoró – RN. CEP: 59612-020. Imóvel do tipo apartamento 
em condomínio fechado. Composto de 1(um) Apartamento por andar, Sala ampla 
para 2 (dois) ambientes, varanda com churrasqueira, 01 (um) WC social, 01 (um) 
Gabinete/Home Theater, 03 (três) suítes sendo 1 (uma) com closet, Copa/Cozinha; 01 
(uma) despensa, 01 (uma) área de serviço, 01 (uma) Dependência Completa de 
Empregada. com área útil de aproximadamente 204,00 m². Avaliado em 
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais); 
P) Apartamento Residencial nº 2602, do Edifício Duna Barcane, situado na Av. Eng. 
Roberto Freire, nº 3112, Bairro de Ponta Negra, Natal – RN. CEP: 59090-000, 
composto por aproximadamente 58 m² de área privativa e de uma vaga de garagem 
previamente demarcada, localizado no 26º (vigésimo sexto) andar. Imóvel do tipo 
apartamento em condomínio fechado. Composto de varanda, sala, cozinha estilo 
americana, 2 (dois) quartos, sendo um suíte, banheiro social, com área útil de 
aproximadamente 58,00 m². Avaliado em R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais); 
 
 
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 50% (cinquenta 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 O EXECUTADO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Natal/RN, 09 de agosto 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 


