
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 0236663-85.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Belmiro do Rosário Padilha

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua dos Caicós, nº 2112, Dix-
Sept Rosado, CEP 59052-700 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 376,34
m² de superfície com área construída total medindo 298,72 m² e área construída
privativa de 66,71 m², com testada principal de 12,50 metros por 30,35 metros de
profundidade. Sequencial 10562222. Avaliado em: R$ 202.122,00 (duzentos e dois
cento e vinte e dois reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Belmiro do Rosário
Padilha do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 13 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0502113-64.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: GILBERTO F DA COSTA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na  Av. Nascimento de Castro, nº
839, Dix-Sept Rosado, CEP  59054-180 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
387,50 m² de superfície com área construída medindo 240,00 m², com testada
principal de 12,50 metros por 31,00 metros de profundidade. Sequencial 10583513.
Avaliado em: R$ 216.656,00 (duzentos e  dezesseis mil seiscentos e cinquenta e seis
reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 GILBERTO F DA
COSTA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0503762-64.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: ESPÓLIO DE Manoel Gomes da Silva

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Nações Unidas, nº 256,
Quintas, CEP 59037-140 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 468 m² de
superfície com área construída total medindo 558,38 m² e área construída privativa
medindo 106,94. Com testada principal de  18,00 metros por 26,00 metros de
profundidade. Sequencial 20032161. Avaliado em: R$ 154.320,00 (cento e cinquenta
e quatro mil trezentos e vinte reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 ESPÓLIO DE Manoel
Gomes da Silva do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0622209-64.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Ricardo Nobrega de Sousa

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Alberto Maranhão , nº 1122,
Residencial Monte Olimpo Edifício Argus, Apto 403, Tirol, CEP: 59020-330–
Natal/RN, encravado num terreno medindo 4.130,56 m² de superfície com área
construída privativa medindo 128,44 m², com testada principal de 54,60 metros por
71,70 metros de profundidade. Sequencial 90872690. Avaliado em: R$ 269.375,00
(duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Ricardo Nobrega de
Sousa do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0607656-12.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Lucimar de Paiva

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Bernardo Doria, nº 3642,
Candelária, CEP 59064-640 - Natal/RN, encravado num terreno medindo 240 m² de
superfície com área construída medindo 144,25 m², com testada principal de 12,00
metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial 19072929. Avaliado em: R$
500.000,00 (quinhentos 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 Lucimar de Paiva do
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0217821-57.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Jonas Sérgio do Rego Pinto

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Américo Soares Wanderley,
nº 1975, Capim Macio, CEP 59082-060 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 800 m² de superfície com área construída medindo 480,55 m², com testada
principal de 20,00 metros por 40,00 metros de profundidade. Sequencial 10732330.
Avaliado em: R$ 543.720,00 (quinhentos e quarenta e três mil setecentos e vinte
reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Jonas Sérgio do Rego
Pinto do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0224191-52.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Francisco Soares Ribeiro

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Arco Íris, nº 45, Felipe
Camarão, CEP 59074-310 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 629,86 m²
de superfície com área construída privativa medindo 389,05 m², com testada
principal de 22,75 metros por 26,21 metros de profundidade. Sequencial 11536896.
Avaliado em: R$ 167.900,87 (cento e sessenta e sete mil novecentos reais e oitenta e
sete centavos)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Francisco Soares
Ribeiro do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0022115-54.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: JOSE AVELINO DOS SANTOS

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Limoeiro do Norte, nº 2341,
Potengi, CEP 59108-203 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 146,96 m² de
superfície com área construída medindo 93,82 m², com testada principal de 8,00
metros por 18,00 metros de profundidade, com uma sala, uma cozinha, três quartos,
um banheiro, uma área de serviço e um terraço. Sequencial 30044383. Avaliado em:
R$ 50.557,50 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e sete e cinquenta reais e
cinquenta centavos)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 JOSE AVELINO DOS
SANTOS do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0246668-69.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: José Raul de Macedo

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Antonina, nº 54, Potengi,
CEP 59124-120 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 240,00 m² de
superfície com área construída medindo 151,77 m², com testada principal de 10,00
metros por 24,00 metros de profundidade. Sequencial 11502886. Avaliado em: R$
58.355,00 (cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 José Raul de Macedo
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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0021487-65.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Maria das Dores Dantas

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Cruzeiro, nº 636, Redinha,
CEP 59122-050 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 259,57 m² de
superfície com área construída medindo 109,07 m², com testada principal de 8,20
metros por 37,50 metros de profundidade. Contendo sala, cozinha, dois quartos,
banheiro social, uma pequena área de serviço, uma área de recuo. Sequencial
40003647. Avaliado em: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Maria das Dores
Dantas do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0019874-10.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Maria Moura da Silva

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa Senador Salgado Filho,
nº 64, Candelária, CEP 59064-741 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
206,50 m² de superfície com área construída medindo 153,03 m², com testada
principal de 7,00 metros por 29,50 metros de profundidade. Sequencial 90689429.
Avaliado em: R$ 154.545,00 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e
cinco reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Maria Moura da Silva
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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0021806-33.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Espólio  de Antônio Rodrigues
do Nascimento

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Mutamba, 915, Lagoa Azul,
CEP 59.135-180 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 216,00 m² de
superfície com área construída total medindo 70,69 m², com testada principal de
12,00 metros por 18,00 metros de profundidade. Sequencial 40043800. Avaliado em:
R$ 131.460,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos e sessenta reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Espólio  de Antônio
Rodrigues do Nascimento do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0014836-17.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: EXPEDITO SILVESTRE DE LIMA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Theodorico Guilherme, nº
2198, Nova Descoberta, CEP 59056-410 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 105,22 m² de superfície com área construída medindo 101,20 m², com
testada principal de 4,97 metros por 20,76 metros de profundidade. Sequencial
13100530. Avaliado em: R$ 135.320,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e vinte
reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 EXPEDITO
SILVESTRE DE LIMA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 – LOTE 84
(Prazo: 05 dias)

PROCESSO nº 0026128-96.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: MARIA JOSÉ DA SILVA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Presidente Café Filho, nº
195, Rocas, CEP 59010-810 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 89,93 m²
de superfície com área construída privativa medindo 70,40 m², com testada
principal de 5,50 metros por 18,82 metros de profundidade. Sequencial 10035788.
Avaliado em: R$ 80.000,00 (oitenta 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 MARIA JOSÉ DA
SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0517467-32.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Antônio Xavier de França

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Nazaré da Mata, nº 23,
Cidade da Esperança, CEP 59070-330 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
180,00 m² de superfície com área construída privativa medindo 164,74 m², com
testada principal de 9,00 metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial
19084587. Avaliado em: R$ 313.380,00 (trezentos e treze mil trezentos e oitenta
reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Antônio Xavier de
França do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0243561-17.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: EXATA INVESTIGACAO C EM BENS
IMOVEIS S A

OBJETO: 01 (um) Lote de terreno localizado na Rua Projetada 51, S/N Loteamento
San Vale Quadra 56 Lote 05, Candelária, CEP 59000-000 – Natal/RN, encravado
num terreno medindo 1.208,17 m² de superfície. Com testada principal de 19,29
metros por 50,45 metros de profundidade. Sequencial 19104111. Avaliado em: R$
150.320,00 (cento e cinquenta mil trezentos e vinte reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 EXATA
INVESTIGACAO C EM BENS IMOVEIS S A do Leilão Judicial acima aprazado.
DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0608778-60.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Maria Auxiliadora Gomes

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa São Domingos, nº 119,
Felipe Camarão, CEP 59072-315 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 76,05
m² de superfície com área construída privativa medindo 72,00 m², com testada
principal de 4,00 metros por 19,22 metros de profundidade. Sequencial 33010676.
Avaliado em: R$ 33.522,50 (trinta e três mil quinhentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Maria Auxiliadora
Gomes 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0617809-07.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Pedro Moreira do Nascimento ( Espolio )

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Coronel José Bernardo,
APTO 101,  nº 992, Alecrim, CEP 59040-280 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 397,57 m² de superfície com área construída privativa medindo 113,34 m².
Com testada principal de 8,55 metros por 46,50 metros de profundidade. Composto
por 04 (quatro)  kitinets (um quarto com banheiro) e na parte superior na qual há
02 (dois) apartamentos (dois quartos, um banheiro, sala e cozinha). Sequencial
10302581. Avaliado em: R$ 250.00,00 (duzentos e cinquenta mil cento 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 Pedro Moreira do
Nascimento ( Espolio ) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0618187-60.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Antonio Pinheiro da Cruz

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua dos Caicós, nº 2205, Nossa
Senhora de Nazaré, CEP 59060-700 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
320,00 m² de superfície e área construída privativa medindo 72,26 m², com testada
principal de 20,00 metros por 16,00 metros de profundidade. Sequencial 10601368.
Avaliado em: R$ 188.655,00 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco
reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Antonio Pinheiro da
Cruz 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0604467-26.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Maria Jose dos Santos

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na 4º Travessa Claudionor de
Andrade, nº 11, Nova Descoberta, CEP 59075-356 – Natal/RN, encravado num
terreno medindo 104,50 m² de superfície com área construída medindo 68,80 m²,
com testada principal de 5,50 metros por 19,00 metros de profundidade. Sequencial
10673768. Avaliado em: R$ 60.000,00 (sessenta 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 Maria Jose dos Santos
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0235002-71.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: LUIZ MATIAS DO NASCIMENTO

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Estiva, nº 0132, Lagoa Azul,
CEP 59135-420 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 225,00 m² de
superfície com área construída medindo 110,19 m², com testada principal de 10,00
metros por 22,50 metros de profundidade. Sequencial 60040440. Avaliado em: R$
108.744,00 (cento e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 LUIZ MATIAS DO
NASCIMENTO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 03 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0221345-62.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: ESPÓLIO de Sebatião Alves Gondin

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Garanhus, nº 110, Cidade
da Esperança, CEP 59070-340 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 180 m²
de superfície com área construída total medindo 323,83 m² e área construída
privativa medindo 161,92 m², contendo 02 (dois) pavimentos, meio de quadra.
Possui testada principal de 9,00 metros por 20,00 metros de profundidade.
Sequencial 19087438. Avaliado em: R$ 253.065,00 (duzentos e cinquenta e três mil e
sessenta e cinco reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 ESPÓLIO de Sebatião
Alves Gondin do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0616831-30.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Clemente Dario Neto

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Álvaro Carrilho, nº 1011,
Lagoa Seca, CEP 59032-070 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 200 m² de
superfície com área construída privativa medindo 166,40 m², com testada principal
de 8,00 metros por 25,00 metros de profundidade. Sequencial 10203400. Avaliado
em: R$ 97.812,00 (noventa e sete mil oitocentos e doze reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Clemente Dario Neto
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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0602073-46.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Ramiro Fernandes da Costa

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Miguel Castro, nº 705, Nossa
Senhora de Nazaré, CEP 59062-000 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
236,25 m² de superfície com área construída medindo 183,75 m², com testada
principal de 7,50 metros por 31,50 metros de profundidade. Sequencial 10593586.
Avaliado em: R$ 169.312,00 (cento e sessenta e nove mil trezentos e doze reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Ramiro Fernandes da
Costa do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0024913-85.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Espólio de ANTONIO
VICENTE DA SILVA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa dos Paiatis I, nº 1844,
Quintas – Natal/RN, encravado num terreno medindo 135,64 m² de superfície com
área construída medindo 92,00 m², com testada principal de 11,87 metros por 14,00
metros de profundidade. Sequencial 20015321. Avaliado em: R$ 100.000,00 (cem mil
reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Espólio de ANTONIO
VICENTE DA SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0227009-74.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Jose Marcolino de Oliveira

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Gastão Mariz, nº 147, Nova
Descoberta, CEP 59075-280 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 212,20 m²
de superfície com área construída medindo 133,24 m², com testada principal de 7,10
metros por 30,10 metros de profundidade. Sequencial 13103245. Avaliado em: R$
177.515,00 (cento e setenta e sete mil quinhentos e quinze reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Jose Marcolino de
Oliveira do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0506229-16.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Irene Martins Ribeiro de Aquino

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Tietê, nº 7905, Pitimbu,
CEP 59068-400 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 360,00 m² de
superfície com área construída privativa medindo 121,57 m², com testada principal
de 12,00 metros por 30,00 metros de profundidade. Sequencial 19131941. Avaliado
em: R$ 100.000,00 (cem 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 Irene Martins Ribeiro
de Aquino do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0609611-78.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Bandern Corretora de Seguros

OBJETO: 01 (uma) Sala de nº 1307, localizada no Edifício Djalma Marinho, na Av.
Prudente de Morais, nº 507, Tirol, CEP 59020-505 – Natal/RN, medindo 37,10 m².
Sequencial 90009576. Avaliado em: R$ 75.425,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e
vinte e cinco reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Bandern Corretora de
Seguros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 13 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0024913-85.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Espólio de ANTONIO
VICENTE DA SILVA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa dos Paiatis I, nº 1844,
Quintas – Natal/RN, encravado num terreno medindo 135,64 m² de superfície com
área construída medindo 92,00 m², com testada principal de 11,87 metros por 14,00
metros de profundidade. Sequencial 20015321. Avaliado em: R$ 100.000,00 (cem mil
reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Espólio de ANTONIO
VICENTE DA SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0013994-37.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Luiz Claúdio

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa Getúlio Vargas, nº 205,
Cidade Nova , CEP 59072-635 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 668,02
m² de superfície com área construída total medindo  421,91 m² e área construída
privativa medindo 28,08 m². Com testada principal de 24,69 metros por 25,50
metros de profundidade. Sequencial 90673921. Avaliado em: R$ 157.865,40 (cento e
cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Luiz Claúdio do
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0609401-27.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Julio Cezar Machado Xerex

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Rui Barbosa, nº 1594
Condomínio Residencial Dunas, Apto 1102, Lagoa Nova, CEP 59056-300 –
Natal/RN, encravado num terreno medindo 1.594,28 m² de superfície com área
construída privativa medindo 201,92 m². Com testada principal de 36,35 metros por
43,86 metros de profundidade. Sequencial 90609220. Avaliado em: R$
243.735,88(duzentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e
oito centavos)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Julio Cezar Machado
Xerex do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0614498-08.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Severino Francisco Lima

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Bom Jesus, nº 54, Felipe
Camarão, CEP 59.074-410 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 165,35 m²
de superfície com área construída medindo 83,67 m², com testada principal de 5,29
metros por 30,75 metros de profundidade. Sequencial 11517638. Avaliado em: R$
102.288,00 (cento e dois mil duzentos e oitenta e oito reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Severino Francisco
Lima do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0613602-62.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: AE ENGENHARIA E ESTRUTURA LTDA

OBJETO: 01 (uma) Garagem sob o nº G 14, situada à Av. Prudente de Morais, nº
507, integrante do Empreendimento Comercial denominado Centro Empresarial
Djalma Marinho, Sala Nº 1404, Natal/RN – CEP 59020-505. Sequencial: 9.0010337
Avaliada em R$ 13.474,00 (treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 AE ENGENHARIA E
ESTRUTURA LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0604840-57.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Marlene Ribeiro da Costa

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Princesa Leopoldina, nº
3417, Candelária, CEP 59065-100 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
240,00 m² de superfície com área construída medindo 141,50 m², com testada
principal de 12,00 metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial 19072252.
Avaliado em: R$ 380.580,00 (trezentos e oitenta mil quinhentos e oitenta reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Marlene Ribeiro da
Costa do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0005435-62.1996.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Ernandes Lopes de Oliveira

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Carandaí, 4934, Neópolis,
CEP 59084-290 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 250,00 m² de
superfície com área construída medindo 201,25 m², com testada principal de 10,00
metros por 25,00 metros de profundidade. Sequencial 10758860. Avaliado em: R$
300.000,00 (trezentos mil reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Ernandes Lopes de
Oliveira do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0014917-63.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Luís de Araújo Dias

OBJETO: 01 (um) apartamento localizado na Alameda das Mansões, 3693,
Condomínio Bairro Latino, Apartamento 104, Bloco 20 - Candelária – CEP 59064-
902 – Natal/RN, com área privativa de 78,52 m². Sequencial 19070519. Avaliado em:
R$ 121.632,00 (cento e vinte e um mil seiscentos e trinta e dois reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Luís de Araújo Dias
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0004233-50.1996.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Espólio de Jeremias Hudson de
Brito

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Governador Rafael
Fernandes, nº 1029, Alecrim, CEP 59040-040 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 190,62 m² de superfície com área construída medindo 89,35 m², com
testada principal de 7,15 metros por 24,12 metros de profundidade. Sequencial
10303936. Avaliado em: R$ 70.642,00 (setenta mil seiscentos e quarenta e dois reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Espólio de Jeremias
Hudson de Brito 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0221468-60.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Evilázio Florêncio de Lima

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Coronel José Guimarães,
nº 163, Lagoa Nova, CEP 59056-650 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
235,46 m² de superfície com área construída total medindo 172,37 m² e área
construída privativa medindo 149,30 m². Com testada principal de 12,20 metros por
19,30 metros de profundidade. Sequencial 10520309. Avaliado em: R$ 391.650,00
(trezentos e noventa e um mil seiscentos e cinquenta reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Evilázio Florêncio de
Lima 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0219984-10.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: ANTONIA FERREIRA MOTA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Desembargador Dionísio
Filgueira, nº 753, Edifício Mansão H. Almeida APTO 500, Petrópolis, CEP 59014-
020 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 1.546,56 m² de superfície com área
construída privativa medindo 286,69 m². Com testada principal de 32,70 metros por
56,55 metros de profundidade. Sequencial 90881168. Avaliado em: R$ 1.355.500,00
(um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 ANTONIA
FERREIRA MOTA 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0616571-50.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Urbana Companhia de Servicos Urbano de
Natal

OBJETO: 01 (um) imóvel localizado na Av. Dr. Mário Negócio, nº 2389, Quintas,
CEP 59.040-000 – Natal/RN, sede da empresa. Avaliado em: R$ 1.396.710,00 (um
milhão trezentos e noventa e seis reais setecentos e dez reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Urbana Companhia de
Servicos Urbano de Natal do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 10 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0014040-60.1997.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: João Francisco do Nascimento

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Baraúna, 592, Dix-Sept
Rosado, CEP 59054-370 – Natal/RN, com área construída privativa medindo  147,99
e encravado em terreno com área total de 460,51 m² de superficie. Sequencial
10541462. Avaliado em: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 João Francisco do
Nascimento 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0217386-83.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Viver Empreendimentos Turísticos S/A

OBJETO: 01 (um) terreno de domínio útil em nome da executada localizado à
Avenida Senador Dinarte de Medeiros Mariz(Via Costeira), KM 05 – Natal/RN,
encravado num terreno medindo 17.156,90 m² de superfície sem área construída,
matriculado junto ao 3º CRI desta comarca sob o número 23.978, com testada
principal de 337,08 metros por 50,60 metros de profundidade. Sequencial 90739876.
Avaliado em: R$ 1.228.950,00 (um milhão duzentos e vinte e oito mil novecentos e
cinquenta reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Viver
Empreendimentos Turísticos S/A do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0015770-72.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Ivone Vasconcelos Marques

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Retirolândia, nº 4044,
Potengi, CEP 59120-170 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 517,50 m² de
superfície, com área construída privativa medindo 190,50 m² e testada principal de
22,50 metros por 23,00 metros de profundidade. Composto por sala, cozinha,
varanda, cinco quartos e três banheiros. Sequencial 61022861. Avaliado em: R$
130.550,00 (cento e trinta mil quinhentos e cinquenta reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Ivone Vasconcelos
Marques do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0220635-42.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Roosevelt Rebouças de Moura

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Des. José Gomes da Costa,
nº 1887, Edifício Sol e Mar, Apto 101, Bloco A – Capim Macio, CEP 59082-140 –
Natal/RN, com área construída privativa medindo 103,00 m², com testada principal
de 84,60 metros por 56,43 metros de profundidade. Sequencial 90614330. Avaliado
em: R$ 394.197,00 (trezentos  e noventa e quatro mil cento e noventa e sete reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Roosevelt Rebouças
de Moura do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0607174-64.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Armando Dantas de Melo

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Monsenhor Francisco
Coelho, nº 995, Neópolis, CEP 59042-040 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 310 m² de superfície com área construída medindo 160,04 m², com testada
principal de 10,00 metros por 31,00 metros de profundidade. Sequencial 50038559.
Avaliado em: R$ 74.888,61 (setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Armando Dantas de
Melo do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0507128-14.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Esmilson de Souza Lessa

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Jaguarari, nº 1361,
Neópolis, CEP 59030-500 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 324,00 m² de
superfície com área construída medindo 172,75 m², com testada principal de 10,80
metros por 31,00 metros de profundidade. Sequencial 10234667. Avaliado em: R$
288.900,00 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Esmilson de Souza
Lessa do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
07 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0508347-62.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Antônio Higino de Souza

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Xavier Fernandes, nº 11,
Cidade da Esperança, CEP 59070-080 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
272,78 m² de superfície com área construída total medindo 242,58 m² e área
construída privativa medindo 121,29 m². Com testada principal de 8,90 metros por
30,65 metros de profundidade. Sequencial 10957618. Avaliado em: R$ 186.228,00
(cento e oitenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Antônio Higino de
Souza do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
02 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0004889-41.1995.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: JOÃO DIONÍSIO DA SILVA

OBJETO: (a) 01 (uma) motocicleta Kasinski/GF125, cor Azul, placa MXI 5119, ano
1999 – avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

OBS. Os bem acima está localizado no Pátio da Transguarda, situado na Rua Sóstenes
Machado, nº 205, Centro Industrial Avançado de Macaíba/RN, CEP 59025-250.

OBS. Será acrescido no valor da arrematação a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) por veículo, a título de despesa de armazenamento de bem apreendido.

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 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 5%
(cinco 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 sob
caução idônea nos próprios autos. (Art. 895, § 1º do CPC). O presente edital foi publicado
nos seguintes sites: tjrn.jus.br / leiloesaraujo.com.br. INTIMANDO JOÃO DIONÍSIO DA
SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0219475-79.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Instituto Paulista de Ensino e Cultura IPEC

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Perito José Lourenço, nº
518, Lagoa Nova, CEP 59.054-650 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
569,25 m² de superfície com área construída medindo 786,63 m², com testada
principal de 16,50 metros por 34,50 metros de profundidade. Sequencial 10519262.
Avaliado em: R$ 155.520,00 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Instituto Paulista de
Ensino e Cultura IPEC 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0501532-49.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Erivaldo de Oliveira

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua das Violetas, nº 679, Capim
Macio, CEP 59078-160 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 240 m² de
superfície com área construída medindo 165,90 m², com testada principal de 12,00
metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial 10707085. Avaliado em: R$
229.200,00 (duzentos e vinte e nove mil e duzentos reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Erivaldo de Oliveira
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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0603908-69.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Baltazar Lira de Lima

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Maristela Alves, nº 720, Apt
405, bloco E, Felipe Camarão, CEP 59074-340 – Natal/RN, com área construída
privativa medindo 50,09 m². Sequencial 90978528. Avaliado em: R$ 70.905,00
(setenta mil novecentos e cinco reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Baltazar Lira de Lima
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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0517762-69.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Francisco Canindé de Andrade (ESPÓLIO)

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Luiz XV, nº 350, Nordeste,
CEP 59042-140 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 356,88 m² de
superfície com área construída medindo 206,69 m², com testada principal de 7,00
metros por 50,95 metros de profundidade. Sequencial 31009972. Avaliado em: R$
127.471,00 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e um reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Francisco Canindé de
Andrade (ESPÓLIO) 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0237243-18.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: ANTONIO KOEPFER

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Potengi, nº 3423, Quintas,
CEP 59.040-580 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 186,87 m² de
superfície com área construída medindo 136,32 m², com testada principal de 6,20
metros por 33,75 metros de profundidade. Sequencial 50043846. Avaliado em: R$
57.290,00 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e noventa reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 ANTONIO
KOEPFER do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0611392-38.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Jordilina Nunes Costa

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua sampaio Correio, nº 3894,
Bom Pastor, CEP 59060-150 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 237,70 m²
de superfície com área construída total medindo 154,07 m² e área construída
privativa medindo 62,04 m². Com testada principal de 12,14 metros por 16,42
metros de profundidade. Sequencial 20076835. Avaliado em: R$ 90.000,00 (noventa
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 Jordilina Nunes Costa
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 13 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0218130-78.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Airton Penha Pacheco

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Gustavo Guedes, nº 1825,
Capim Macio, CEP 59.078-280 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 450,00
m² de superfície com área construída medindo 277,67 m², com testada principal de
15,00 metros por 30,00 metros de profundidade. Sequencial 10716300. Avaliado em:
R$ 318.150,00 (duzentos e trinta e nove mil cento e trinta reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Airton Penha Pacheco
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0019554-57.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Josélia Maria de Azevedo

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Serra do Roncador, nº 1151,
Potengi, CEP 59127-140 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 216,00 m² de
superfície com área construída medindo 132,41 m², com testada principal de 12,00
metros por 18,00 metros de profundidade. Sequencial 41062361. Avaliado em: R$
174.420,00 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Josélia Maria de
Azevedo do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0218954-37.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Maria Julieta Pinto Capela do Monte

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Tarcísio Galvão , nº 2084,
Nova Descoberta, CEP 59056-510 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
450,00 m² de superfície com área construída medindo 204,00 m², com testada
principal de 30,00 metros por 16,75 metros de profundidade. Sequencial 10688137.
Avaliado em: R$ 338.060,00 (trezentos e trinta e oito mil e sessenta reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Maria Julieta Pinto
Capela do Monte do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0243735-26.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: José Moreira da Silva

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Cirilo Moreira, nº 13, Nossa
Senhora de Nazaré, CEP 59062-130 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
148,00 m² de superfície com área construída privativa  medindo 155,68 m², com
testada principal de 7,40 metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial
90838912. Avaliado em: R$ 65.488,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e
oito reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 José Moreira da Silva
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0507777-76.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: OLAVO PINTO DE BRITO

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Vicente Feola, nº 13, Dix-
Sept Rosado, CEP 59052-230 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 226,49
m² de superfície com área construída privativa medindo 86,25 m², com testada
principal de 10,00 metros por 22,85 metros de profundidade. Sequencial 12809217.
Avaliado em: R$ 97.395,00 (noventa e sete mil trezentos e noventa e cinco reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 OLAVO PINTO DE
BRITO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0512561-96.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: MANOEL ALVES FERREIRA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Pedro Urbano, nº 90,
Quintas, CEP 59035-510 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 300,00 m² de
superfície com área construída privativa medindo 215,63 m², com testada principal
de 10,00 metros por 30,00 metros de profundidade. Sequencial 50019333. Avaliado
em: R$ 81.192,00 (oitenta e um mil cento e noventa e dois reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 MANOEL ALVES
FERREIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0512561-96.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: MANOEL ALVES FERREIRA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Pedro Urbano, nº 90,
Quintas, CEP 59035-510 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 300,00 m² de
superfície com área construída privativa medindo 215,63 m², com testada principal
de 10,00 metros por 30,00 metros de profundidade. Sequencial 50019333. Avaliado
em: R$ 81.192,00 (oitenta e um mil cento e noventa e dois reais)

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 MANOEL ALVES
FERREIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0232349-96.2007.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Espólio de José Soares

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua São Francisco, nº 1870, Dix-
Sept Rosado, CEP 59050-350 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 90,24 m²
de superfície com área construída medindo 73,55 m², com testada principal de 4,80
metros por 16,65 metros de profundidade. Sequencial 10573690. Avaliado em: R$
80.000,00 (oitenta 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 Espólio de José
Soares do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
08 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0517507-14.2002.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: MARIA DE LOURDES DE FARIAS

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Otoniel Menezes, nº 109,
Santos Reis, CEP 59010-510 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 126,26 m²
de superfície com área construída medindo 97,28 m², com testada principal de 5,90
metros por 21,40 metros de profundidade. Sequencial 10002022. Avaliado em: R$
175.916,00 (cento e setenta e cinco mil novecentos e dezesseis reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 MARIA DE
LOURDES DE FARIAS do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 06 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0616571-50.2009.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Urbana Companhia de Servicos Urbano de
Natal

OBJETO: 01 (um) imóvel localizado na Av. Dr. Mário Negócio, nº 2389, Quintas,
CEP 59.040-000 – Natal/RN, sede da empresa. Avaliado em: R$ 1.396.710,00 (um
milhão trezentos e noventa e seis reais setecentos e dez reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 Urbana Companhia de
Servicos Urbano de Natal do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 10 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0014394-07.2005.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Guedes & Filhos Ltda.

OBJETO: OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na Rua Presidente
Sarmento, nº 819,– Alecrim – Natal/RN, encravado num terreno medindo 102,20 m²
de superficie e área total construída de 204,42 m² e área construída privativa de
102,21 m². Avaliado em R$ 236.858,47 (duzentos e trinta e seis mil oitocentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

*Valor atualizado conforme tabela de atualização monetária da Justiça Federal do RN

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 Guedes & Filhos
Ltda. do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
01 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0018899-85.1998.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: João  Fernandes da Silva

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Avenida Coronel Estevam, 1886
A, Alecrim, CEP 59035-000 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 63,53 m²
de superfície com área construída medindo 168,39 m², com testada principal de 4,80
metros por 13,50 metros de profundidade. Sequencial 20011555. Avaliado em: R$
255.645,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada  pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

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 João  Fernandes da
Silva do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
16 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus


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 0407461-74.2010.8.20.0001– Ação: Execução - EXEQUENTE:
Débora América Frezza Villar de Araújo EXECUTADO: Total Incorporação de
Imóveis Ltda

OBJETO: 01 (um) apartamento residencial de número 1104, bloco II, tipo A do
Condomínio Green Park Satélite, localizado na Rua Rio Paranapanema e Rua
Suassuí, Pitimbu, – Natal/RN. Avaliado em: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 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 Total Incorporação de
Imóveis Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 16 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

mailto:ntcaa@tjrn.jus

