PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0850292-63.2017.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S.a EXECUTADO:
IPE MOVEIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
e outros (4)

OBJETO: 01 (um) imóvel designado por Lote nº 420, integrante do Loteamento denominado
Barra do Rio, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com o Lote nº 421, com 48,00
metros; ao Sul, com o Lote nº 419, com 48,00 metros; ao Leste, com o Lote nº 400, com 15,00
metros; ao Oeste, com a Rua Projetada, com 15,00 metros, perfazendo uma área total de
720,00 m² de superfície, localizado no Município de Extremoz/RN, devidamente registrado sob
a matrícula nº 2814 no Livro 2 de Registrado Geral do 1º Ofício de Notas de Extremoz/RN.
Avaliado
em:
R$
50.000,00
(cinquenta
mil
reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IPE MOVEIS

INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP e outros (4) do
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 16 de novembro de
2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO) Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e
Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0850292-63.2017.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A EXECUTADO:
IPE MOVEIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
e outros (4)

OBJETO: 01 (um) Caminhão Iveco/Daily Truck equipado com baú duralumínio da Marca
Vicunha, Ano/Modelo 2013/2013, cor branca, a diesel, Placa OKB 2994, RENAVAM
538953918. Avaliado em: R$ 97.324,00 (noventa e sete mil trezentos e vinte e quatro reais)
OBS: O bem se encontra localizado no Depósito Judicial do TJRN - Rua Pastor Manoel Leão,
S/N,
Neópolis,
Natal/RNCEP59066-240.

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IPE MOVEIS

INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP e outros (4) do
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro de
2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e
Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0806160-90.2011.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Labonordeste Laboratorio de Analises
Clinicas LTDA e outros

OBJETO: 01 (um) Espectrofotômetro Marca CELM, Modelo E225-D, número de série 902.
Avaliado em: R$2.000,00 (dois mil reais)
OBS. O bem encontra-se depositado na Rua Sóstenes Machado, nº 205, Centro Industrial de
Macaíba/RN, CEP 59025-250.

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Labonordeste
Laboratorio de Analises Clinicas LTDA e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E

PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 3 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0003958-67.1997.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: CEASA - Centrais de Abastecimento do
Rio Grande do Norte S/A

OBJETO: 01 (uma) Loja de número 26 integrante do Shopping Ceasa (Centrais de
Abastecimento do RN S/A) localizado na Rua Jaguarari, S/N, Candelária II, Natal/RN com
uma área medindo 75,00 m². Avaliada em:R$121.974,50 (cento e vinte e um mil novecentos e
setenta
e
quatros
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO CEASA Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A do Leilão Judicial acima aprazado. DADO

E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 3 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0504038-95.2002.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: JOSE GOMES DE OLIVEIRA

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa São Francisco, nº 1272, Dix SeptRosado, CEP 59052-220, Natal/RN, encravado num terreno medindo 252,30 m² de superfície
com área construída medindo 128.89 m², com testada principal de 8,00 metros por 34,80
metros de profundidade. Sequencial 10562486. Avaliado em: R$ 89.224,00 (oitenta e nove mil
duzentos
e
vinte
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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,ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOSE
GOMES DE OLIVEIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 3 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0501098-60.2002.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Fernando de Albuquerque Santiago

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Valdir Targino, nº 3522, Candelária I,
CEP 59064-670 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 240,00 m² de superfície com área
construída medindo 167,28 m², com testada principal de 12,00 metros por 20,00 metros de
profundidade. Sequencial 10907416. Avaliado em: R$ 294.825,00 (duzentos e noventa e quatro
mil oitocentos 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Fernando de
Albuquerque Santiago do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 4 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0504142-87.2002.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: ARGEMIRO DE OLIVEIRA LIMA

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Deputado Aristófanes Fernandes, 407
- Bom Pastor - Natal/RN - CEP 59050-240, encravado num terreno medindo 356,71 m² de
superfície com área do terreno privativa medindo 106,05 m² e área construída privativa
medindo 68,7 m², com testada principal de 8,04 metros por 34,64 metros de profundidade.
Sequencial 10478477. Avaliado em: R$ 160.840,00 (cento e sessenta mil oitocentos e quarenta
reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte

beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO ARGEMIRO
DE OLIVEIRA LIMA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 4 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0089578-56.2011.8.20.0001– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAIS DO
ATLANTICO EXECUTADO: Carlos José Pereira da Costa e outros
OBJETO: 01 (um) Apartamento localizado na Rua Praia de Genipabu, Nº 2100, integrante do
Condomínio Residencial Corais do Atlântico, Torre Itaparica, apto 1301, Ponta Negra, CEP:
59094-010– Natal/RN, com uma área privativa medindo 114,00 m² composto por três quartos
sendo uma suíte, sala de estar, varanda, banheiro, cozinha, dependência de empregada, área de
serviço e duas vagas de garagem. Avaliado em: R$ 518.050,00 (quinhentos e dezoito mil 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Carlos José
Pereira da Costa e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 4 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0810409-03.2017.8.20.5004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VILMA LUCIA DE SOUZA EXECUTADO: Bezerra Negócios Imobiliários
Ltda e outros (2)
OBJETO: 01 (um)terreno localizado no Loteamento Recanto Praia do Sagi, lote 26, quadra
BA, medindo 450,00 m², com os seguintes limites: De frente com 15,00 metros para rua
projetada; Lado direito com 30.00 metros para o lote 27; Lado esquerdo com 30,00 metros
para o lote 25 e de fundos com 15,00 metros para o lote 05, todos da mesma quadra.
Registrado no Livro 2-E, às folhas 20v sob o número de ordem R-1, referente a matrícula 861.
Avaliado
em:
R$40.000,00
(quarenta
mil
reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Bezerra
Negócios Imobiliários Ltda e outros (2) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN, 4 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na
Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0822065-68.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: PAULA FRANCINETE DA SILVA
AZEVEDO
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Salinas, nº 1052, Lagoa Azul, CEP
59139-040– Natal/RN encravado num terreno medindo 493,43 m² de superfície com área
construída medindo475,45 m², testada principal de 25,52 metros por 18,00 metros de
profundidade. Sequencial 60007850. Avaliado em: R$ 129.444,00 (cento e vinte e nove mil
quatrocentos 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO PAULA
FRANCINETE DA SILVA AZEVEDO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN, 4 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na
Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0105110-02.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: José Bezerra de Araújo Júnior EXECUTADO:
LUÍS FERREIRA DE MIRANDA NETO
OBJETO: 01 (uma) Fazenda denominada Alberca II, Área B, de terras de arisco, várzea e
caatinga, com benfeitorias, situada no Município de Taipu/RN, Medindo 89,5521 hectares,
limitando-se ao Norte, com terras de Leonardo Alves de Miranda; ao Sul, com terras parte da
Fazenda Capesa de propriedade de Walter Luiz Maroja; ao Leste, com a Fazenda Alberca I,
Área de propriedade de Leonardo Alves de Miranda; e ao Oeste com Cândido Costa Neto,
conforme escritura Pública de Doação, lavrada nas Notas do 1º Ofício de Notas, no Livro nº
93,às fls. 74/76, registrada sob o nº R-1. Avaliada em: R$ 896.000,00,00 (oitocentos e noventa e
seis
mil
reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO LUÍS
FERREIRA DE MIRANDA NETO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 4 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0823663-57.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Tania Maria de Lara Andrade e Outros

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Doutor Pedro Segundo de Araújo,
1894 - Capim Macio - Natal/RN - CEP 59082-040, encravado num terreno medindo 2.400,00
m² de superfície com área construída medindo 807,05 m², com testada principal de 60,00
metros por 40,00 metros de profundidade. Sequencial 10731466. Avaliado em: R$ 962.550,00
(novecentos
e
sessenta
e
dois
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Tania Maria

de Lara Andrade e Outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0811360-10.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCA MARIA DE FARIAS
OLIVEIRA
OBJETO: 01 (um) imóvel Comercial localizado na PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULA, nº
70, Igapó, Natal/RN - CEP 59104-010, encravado num terreno medindo223,60 m² de superfície
com área construída total medindo 212,73 m² e área construída privativa medindo170,30 m².
Testada principal de 5,20 metros por 43,00 metros de profundidade. Sequencial 90673883.
Avaliado em: R$ 239.130,00 (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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO FRANCISCA

MARIA DE FARIAS OLIVEIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0828825-23.2020.8.20.5001– Ação: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (1199) EXEQUENTE:
JOAO
CLAUDIO
MOURA
EXECUTADO:
IMG
1011
EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: 01 (um) Terreno designado por Gleba nº 47 integrante do Condomínio Sonhos do
Mar situado na Estrada de Pium – Nísia Floresta/RN, encravado num terreno medindo 796,19
m² de superfície com área construída privativa medindo 452, m² e 343,41 m² de área comum
abrangendo a fração ideal de 7.961,85/ 738.000,00 avos do terreno, limitando-se: FRENTE,
com a área de circulação interna, medindo 24,00 metros; FUNDOS: com o Lote 05- INCRA
medindo 24,00 metros; lado DIREITO, com a Gleba 48, medindo 18,85 metros; e lado
ESQUERDO, com a Gleba 46, medindo 18,84 metros; registrado sob a Matrícula nº 2.931 do
Serviço Único Notorial e Registral da Comarca de Nísia Floresta/RN. Avaliado em: R$
81.264,00 (oitenta e um mil duzentos e sessenta 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou

parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IMG 1011
EMPREENDIMENTOS LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0851574-05.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NATAL EXECUTADO: MARCOS ANACLETO ROCHA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua dos Caicós, 1860, Dix-Sept Rosado Natal/RN - CEP 59052-700, encravado num terreno medindo 800,97 m² de superfície com área
construída medindo 1.019,42 m², com testada principal de 26,45metros por 41,25 metros de
profundidade. Sequencial 10556117. Avaliado em: R$723.590,00 (setecentos e vinte e três mil
quinhentos
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO MARCOS
ANACLETO ROCHA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0811583-60.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: IVANILDE FERNANDES BALDUINO
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA MANDACARU, nº 02 - Lagoa Nova Natal/RN - CEP 59064-400, encravado num terreno medindo 162,48 m² de superfície com área
construída total medindo182,90m² e área construída privativa medindo 107,38 m². Testada
principal de 15,48 metros por 11,04metros de profundidade. Sequencial 90815610. Avaliado
em: R$ 155.565,00 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IVANILDE
FERNANDES BALDUINO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade

de Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0820577-64.2017.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: HERTELL ROCHA MODESTO DE OLIVEIRA e
outros EXECUTADO: IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: 01 (uma) Gleba (lote) nº 29, referente à matrícula 2931 registrada no cartório Único
de Nísia Floresta/RN, com área total de 794,09, sendo 441,73 m² de área privativa e 352,36 m²
de área comum a fração ideal de 7.940,93/738.000,00 avos de terreno, limitando-se: FRENTE,
com área de circulação interna, medindo 24,20 metros; FUNDOS, com lote 07-INCRA,
medindo 24,20 metros; LADO DIREITO, com Gleba 30, medindo 18,21 metros; LADO
ESQUERDO, com gleba 28, medindo 18,27 metros. Avaliado em: R$ 83.104,00,00 (oitenta e
três
mil
cento
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IMG 1011
EMPREENDIMENTOS LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0623058-36.2009.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: ROGERIA MARIA DE OLIVEIRA

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA DOS LAVRADORES, nº 28 - Nossa
Senhora da Apresentação - Natal/RN - CEP 59114-600, encravado num terreno medindo
250,00 m² de superfície com área construída medindo 81,07 m². Testada principal de 10,000
metros por 25,00 metros de profundidade. Sequencial 90631528. Avaliado em: R$ 131.340,00
(cento
e
trinta
e
um
mil
trezentos
e
quarenta
reais).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO ROGERIA

MARIA DE OLIVEIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 9 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0800361-48.2018.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: GILSON RIGOBERTO RINGVELSKI
EXECUTADO: WELTER DE CARVALHO COSTA e outros
OBJETO: 01 (UM) imóvel denominado Sítio Serrote localizado na Rua Senador Pedro Velho,
nº 168, Centro, Martins/RN com uma área total medindo 5.448 m² de superfície composto por
uma casa em alvenaria.Avaliado em: R$1.198.560,00 ( um milhão cento e noventa e oito mil
quinhentos e sessenta reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO WELTER DE
CARVALHO COSTA e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade

de Natal/RN,10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
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 0801445-55.2016.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: ENILTON MOURA DE MACEDO FILHO
EXECUTADO: Empresa Paiva & Gomes Ltda
OBJETO: 01 (um) Lote de Terreno localizado na Rua da Agaves, S/N, integrante do
Loteamento Parque das Paineiras, Lote nº 1151, Quadra 48 encravado num terreno medindo
200,00 m² de superfície, Macaíbal/RN descrito na Matrícula nº 9.403 do 1º Ofício de Notas de
Macaíba/RN.
Avaliado
em:
R$
15.000,00
(quinze
mil
reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Empresa
Paiva & Gomes Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0810726-15.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(159) - EXEQUENTE: Banco Safra S/A EXECUTADO: Paiva Empreendimentos Ltda e outros (2)
OBJETO: 05 (cinco) lotes de terreno de porção maior, Lotes 920 a 924 da quadra 34, integrantes do
Loteamento Portal do Sol, em Boca da Ilha, Extremoz/RN, conforme escritura lavrada e registrada
no Livro 2/16- RG, matrícula 2.722. Avaliados em:R$ 158.040,00 (cento e cinquenta e oito mil e
quarenta
reais)
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Paiva
Empreendimentos Ltda e outros (2) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN,10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0854190-55.2015.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: Maré Cimento Ltda EXECUTADO: METODO
CONSTRUTIVO LTDA
OBJETO: 01 (um) lote situado em Estivas, Município de Extremoz - RN designado de lote 55,
Quadra D, medindo 450, 00 m² de superfície. Avaliado em:46.380,00 (quarenta e seis mil
trezentos
e
oitenta
reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO METODO
CONSTRUTIVO LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0857747-79.2017.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A. EXECUTADO:
JB & ATAF INCORPORADORA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
OBJETO: 01 (um) Elevador Cremalheira, 1500 Kg, Cab. simples, 35 paradas, Marca União.
Avaliado em: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JB & ATAF
INCORPORADORA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 10 de novembro
de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e
Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0802119-39.2016.8.20.5002– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(156)EXEQUENTE: SELMA VERONICA GADELHA EXECUTADO: JOAO HORACIO DE
MEDEIROS
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial e comercial localizado na Avenida Rio Doce, n.º 1105,
Conjunto Habitacional Soledade II, Potengi, CEP 59129-340,Natal/RN composto por dois
pavimentos (térreo e primeiro andar) encravado num terreno medindo 216,00 m² de superfície
com área construída medindo 269,07 m². Avaliado em: R$ 415.226,00 (quatrocentos e quinze
mil duzentos e vinte e seis reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOAO
HORACIO DE MEDEIROS do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade

de Natal/RN,10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0816157-79.2018.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PALM SPRINGS NATAL EXECUTADO: Ritz
Property Investimentos Imobiliários Ltda
OBJETO: 01 (uma) Gleba de terra agrícola desmembrada de área maior, situada no lugar
denominado Mussuapé, no Distrito e Praia de Muriú. de número 34, quadra G, integrante do
Condomínio Palm Springs Natal situado na RN-160 Ceará-Mirim/RN CEP: 59570-000, inscrito na
matrícula número 9.755 do livro "2" de Registro de imóveis a cargo do primeiro Oficio de Notas de
Ceará-Mirim/RN. Avaliado em: R$ 155.910,00 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e dez
reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Ritz Property
Investimentos Imobiliários Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta

cidade de Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0840569-88.2015.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: Maré Cimento Ltda EXECUTADO: CIC Comércio, Indústria e Construção Ltda.

OBJETO: 01 (um) Guindaste Marca Krane-Car, motor a Diesel, Cor amarela, Capacidade de
elevação de 5 toneladas. Avaliado em: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO CIC Comércio, Indústria e Construção Ltda. do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO

nesta cidade de Natal/RN,10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado

na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0816924-20.2018.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PALM SPRINGS NATAL
EXECUTADO: Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda
OBJETO: 01 (um) Lote de nº 34, Quadra G, integrante do Condomínio Palm Springs Natal
situado no Sítio Mussuapé pertencente ao Distrito e Praia de Muriú, Ceará Mirim/RN, RN
160, medindo 354 m². Avaliado em: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público,ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Ritz Property
Investimentos Imobiliários Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN,10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0018446-36.2011.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Condomínio Residencial Parque das Pedras EXECUTADO: Djalma Xavier
Mesquita
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial integrante do Condomínio Parque das Pedras localizado
na Av. Senador Salgado Filho, nº 4404, Bloco V, Apto 103, Candelária - Natal/RN, medindo
aproximadamente 57,0 m² composto por sala, cozinha, três quartos, dois banheiros e área de
serviço. Avaliado em: R$ 206.878,00 (duzentos e seis mil oitocentos e setenta e oito reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Djalma
Xavier Mesquita do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,

10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de
Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0132365-66.2012.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: JOSE DOMINGUES DE CARVALHO NETO
EXECUTADO: L&L Universal Empreendimentos Minerais Ltda. e outros (3)
OBJETO:- a) 01 Imóvel rural denominado FAZENDA ESTRELA, localizado no município de
Baía Formosa/RN, com uma área de 2.571,16 ha, com limites ao Norte: Rio Cunhaú; ao Sul:
Fazenda Pedroza e Rio Garatuba; ao Leste: Oceâneo Atlântico; ao Oeste: Rio Curimataú e
Casqueira. Registrado no Cartório Único de Baía Formosa/RN, Comarca de Canguaretama,
Livro 2-D, "Registro Geral", às fls. 105 sob o nº de ordem R-19-M-746, referente à matrícula
746, datada de 28/03/2000.
b) 01 Imóvel rural denominado FAZENDA ESTRELA II, localizado no município de Baía
Formosa/RN, com uma área de 2.246,60 ha, devidamente cadastrada no INCRA sob o Código
n° 176.028.000043, com limites ao Norte: Rio Cunhaú; ao Sul: Terreno da Fazenda Pedroza;
ao Leste: Fazenda Estrela; ao Oeste: Rio Taboleiro e Rio Curimataú. Registrado no Cartório
Único de Baía Formosa/RN, Comarca de Canguaretama, Livro 2-D, "Registro Geral", às fls.
105 sob o nº de ordem R-7-M-747, referente à matrícula 747, datada de 28/03/2000. Avaliadas
em: R$9.096.890,62 (nove milhões noventa e seis mil oitocentos e noventa reais e sessenta e dois
centavos)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO L&L
Universal Empreendimentos Minerais Ltda. e outros (3) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO
E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0835036-85.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: ASSOCIACAO DE CARROCEIROS DE
NATAL
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizadona Rua Severino Soares, nº 810, Casa A, DixSpt Rosado, CEP 59052-450-Natal RN, encravado num terreno medindo515,85 m² de
superfície; com áreaÁrea do Terreno Privativamedindo 178,07m² eÁrea Construída Privativa
medindo 105,67 m² com testada principal de 45,93 metros por 22,22 metros de profundidade.
Sequencial91735343. Avaliado em: R$90.992,50(noventa mil novecentos e noventa 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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,ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO
ASSOCIACAO DE CARROCEIROS DE NATAL do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0842194-94.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA APODI, 414 - Tirol - Natal/RN - CEP
59020-130, encravado num terreno medindo 107,30 m² de superfície com área construída
medindo 107,29 m². Testada principal de 4,70 metros por17,50 metros de profundidade.
Sequencial 12500607. Avaliado em: R$239.913,00 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e
treze reais).

OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO MARIA DE
LOURDES SILVA ARAUJO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade
de Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0829743-37.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: JAQUES PESSOA DE MELO

(1116)

-

OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na Rua da Bauxita, 03, Lagoa Nova - Natal/RN
- CEP 59076-640, encravado num terreno medindo 401,54 m² de superfície com área
construída medindo 154,36 m², com testada principal de 12,90 metros por 33,89 metros de
profundidade. Sequencial 59041404. Avaliado em: R$427.800,00 (quatrocentos e vinte e sete
mil e oitocentos reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JAQUES
PESSOA DE MELO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0821021-14.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Francisco Pereira da Silva

(1116)

-

OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na Rua Bom Pastor, 2676 - Bom Pastor Natal/RN - CEP 59060-145, encravado num terreno medindo 3.856,48 m² de superfície com
área construída medindo 510,41 m², com testada principal de 52,62 metros por 53,00 metros de
profundidade. Sequencial 33005648. Avaliado em: R$ 498.912,00 (quatrocentos e noventa e
oito
mil
novecentos
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Francisco
Pereira da Silva do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,

10 de novembro de 2020. EU (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de
Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0821616-96.2017.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: KETULYS MIKELY SILVA BORGES e outros
EXECUTADO: IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: 01 (um) Terreno consistente na Gleba nº 36, com área total 796,96 m² de superfície,
sendo 453,22 m² de área privada e 343,74 m2 de área comum, abrangendo a fração ideal de
4.96959/738.000 avos do terreno, integrante do Condomínio Sonhos do Mar, Pium, Nisia
Floresta/RN, devidamente registrado sob a matrícula nº 2.931no Livro 2-P, fls 024 do Registro
Geral do 1º Ofício de Notas de Nisia Floresta/RN. Avaliado em R$ 83.280,00 (oitenta e três mil
duzentos e oitenta reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IMG 1011
EMPREENDIMENTOS LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta

cidade de Natal/RN, 10 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na
Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0841386-55.2015.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RODRIGO BORGES LIMA GOUVEIA e outros EXECUTADO: METODO
CONSTRUTIVO LTDA e outros
OBJETO: 01 (um) Lote de terreno, desmembrado de uma porção maior, designado por Lote
nº 04, do desmembramento do lote único da Quadra D, situado na localidade de Estivas,
Extremoz/RN, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com Rua Projetada, com 10,00
metros; ao Sul, com parte do lote nº 08, com 10,00 metros; ao Leste, com o lote nº 05, com
20,00 metros; ao Oeste, com o lote nº 03, com 20,00 metros, totalizando 200,00 m² de superfície,
devidamente registrado sob a matrícula nº 34.143 no Livro 2-157 de Registro Geral do 1º
Ofício de Notas de Extremoz/RN. Avaliado em: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 30% (trinta 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO METODO

CONSTRUTIVO LTDA e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na
Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0811443-51.2019.8.20.5001– Ação: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) EXEQUENTE: Euraine Oliveira Fernandes EXECUTADO: INTERNATIONAL
RESIDENCE CLUB LTDA e outros
OBJETO: 01 (um) Terreno consistente da Gleba 36, com área total 796,96 m² de superfície
sendo 453,22 m² de área privada e 343,74m² de área comum abrangendo a fração ideal de
7.969.59/738.000 avos do terreno registrado sob a Matrícula 2.931do Livro 2-P às fls. 24 serviço
Único Notorial e Registral de Nísia Floresta/RN situado em Pium no Condomínio Sonhos do
Mar. Avaliado em: R$ 84.224,00 (oitenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais)

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 30% (trinta 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO
INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB LTDA e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO

E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0802571-77.2015.8.20.5004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: THAIS CHARLLIANE RODRIGUES DA SILVA e outros EXECUTADO:
METODO CONSTRUTIVO LTDA

OBJETO: 01 (um) Lote de Terreno, Nº 5, medindo 200,00 m² localizado no Município de
Extremoz/RN registrado no Livro 2/154 - R6, às fls 150, sob a matrícula 33.793 com averbação
AV- 1-33.793 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extremoz, Quadra D. Avaliado
em: R$ R$ 42.208,00 (quarenta e dois mil duzentos e oito reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 30% (trinta 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,ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO METODO
CONSTRUTIVO LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0810847-41.2014.8.20.6004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Luis Sérgio Silveira Guimarães EXECUTADO: MONTANA CONSTRUCOES
LTDA
OBJETO: 01 (um) Lote de Terreno integrante do Condomínio Reserva Lago das Garsas
localizado na Fazenda Lagoa do Mato, Nº 8720, Lote A5, Município de Ceará Mirim/RN
encravado num terreno medindo 1004 m² de superfície. Avaliado em: R$R$ 42.221,91
(quarenta e dois mil duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos).

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO MONTANA
CONSTRUCOES LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0801951-94.2017.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: NATALI FLORENCIO DE SOUZA BARBOSA e
outros EXECUTADO: IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: 01 (um) terreno localizado em Pium, situado no município de Nizia Floresta,
denominado Condomínio Sonhos do Mar, devidamente registrado sob a matrícula nº 2931 no
Livro 2P, fls 024, consistente na Gleba 36, com área de 796,96 m², sendo 453,22 m² de área
privada e 343,74 m², de área comum, abrangendo a fração ideal de 7659,59/738.000,00 avos do
terreno.
Avaliado
em
R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 30% (trinta 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO IMG 1011
EMPREENDIMENTOS LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta

cidade de Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0816236-92.2017.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTA
EXECUTADO: JOSE LOBO DE MEDEIROS
OBJETO: 01 (um) apartamento integrante do Condomínio Edifício Augusta localizado na Rua
Almirante Nelson Fernandes, Nº 754, APTO 101, Tirol - Natal/RN - CEP 59022-600. Avaliado
em:R$477.630,00 (quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e trinta reais).

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOSE LOBO
DE MEDEIROS do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,

11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de
Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0800040-52.2014.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: MARGARETH MARIA RODRIGUES
EXECUTADO: METODO CONSTRUTIVO LTDA e outros
OBJETO: 01 (um) lote de terreno desmembrado de porção maior designado Lote 25, Quadra
D, localizado em Estivas, Extremoz/RN, encravado num terreno medindo 300,00 m² de
superfície com os seguintes limites e confrontações: ao norte com o lote 23, com 10,00 metros;
ao sul com o lote 57, com 10,00 metros; a leste com o lote 26 com 30,00 metros e a oeste com a
rua projetada com 30,00 metros. Avaliado em: R$ 32.205,00 (trinta e dois mil duzentos e cinco
reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO METODO
CONSTRUTIVO LTDA e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta

cidade de Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0812103-69.2016.8.20.5124– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: D S F SOUTO CORREIA EXECUTADO: MARIA
JOSE DE OLIVEIRA ANDRE

OBJETO: 01 (um) Conjunto de panelas clássico, com sete peças (quatro panelas e três
tampas).
Avaliado
em
R$
3.000,00
(três
mil
reais).

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que
haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço
da arrematação dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração
do Leiloeiro Público,ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO MARIA

JOSE DE OLIVEIRA ANDRE do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN,11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0835188-94.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NATAL EXECUTADO: EDIVAN SECUNDO LOPES

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, nº 253
- Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59054-560, encravado num terreno medindo 329,17 m² de
superfície com área construída medindo 289,35 m², com testada principal de 9,90 metros por
33,25 metros de profundidade. Sequencial 10532013. Avaliado em: R$ 406.320,00
(quatrocentos e seis 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO EDIVAN
SECUNDO LOPES do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0810493-17.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: JOSE CANDIDO DE LIMA

(1116)

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado RUA DOS CAICÓS, Nº 1437 - Alecrim Natal/RN - CEP 59037-700, encravado num terreno medindo 684,84 m² de superfície com área
construída medindo 764,75 m², com testada principal de 11,20 metros por 50,57 metros de
profundidade. Sequencial 10259899. Avaliado em: R$ 630.605,58 (seiscentos e trinta mil
seiscentos
e
cinco
reais
e
cinquenta
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOSE
CANDIDO DE LIMA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0832794-17.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Jonas Bezerra da Costa

(1116)

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA ENGENHEIRO OCTAVIO
TAVARES, Nº 3702, LOTEAMENTO PLANTA 42, LOTE A - CANDELÁRIA- NATALRN CEP 59067-080, encravado num terreno medindo 2.078,94 m² de superfície com área
construída medindo 652,21 m², com testada principal de 38,10 metros por 58,10 metros de
profundidade. Sequencial 19064055. Avaliado em: R$1.343.810,00 (Hum milhão trezentos e
quarenta e três mil oitocentos 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Jonas Bezerra
da Costa do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 11 de
novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação
e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0833749-48.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: MARIA DE FATIMA COSME DE
OLIVEIRA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado naRUA DOS POTIGUARES, Nº 2772
LOTEAMENTO LOTE 249 - Cidade Nova - Natal/RN - CEP 59064-280, encravado num
terreno medindo 154,00 m² de superfície com área construída medindo 308,00 m², com testada
principal de 11,00 metros por 14,00 metros de profundidade. Sequencial13600680.Avaliado
em: R$71.247,84 (setenta e um mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO MARIA DE

FATIMA COSME DE OLIVEIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN,11 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

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

PROCESSO nº 0003509-70.2001.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: Américo Joel Yanez Seguel EXECUTADO: Ézio
Eduardo Pereira
OBJETO: 01 imóvel comercial localizado na Avenida Erivan França, nº 20, Ponta Negra,
Natal/RN, registrado sob a matrícula nº 15.192 do 7º Ofício de Notas desta Capital. Avaliado
em: R$ 2.077.600,00 (dois milhões setenta e setenta e sete mil e seiscentos reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Ézio Eduardo
Pereira do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de
novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação
e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0829251-45.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado naRua João Carlos, nº 1341 - Alecrim Natal/RN - CEP 59040-260, encravado num terreno medindo 89,68 m² de superfície com área
construída medindo 179,36 m², com testada principal de 9,17 metros por 11,32 metros de
profundidade. Sequencial10340289. Avaliado em: R$194.180,40 (cento e noventa e quatro mil
cento
e
oitenta
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO FRANCISCO
RODRIGUES FERREIRA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN,12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0827366-93.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Kênia Patrícia da Silva Alexandre Souza
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA HISTORIADOR CAPISTRANO DE
ABREU, 85 - Pajuçara - Natal/RN - CEP 59131-240, encravado num terreno medindo 225,m²
de superfície com área construída medindo 192,15 m², com testada principal de 10,00 metros
por 22,50 metros de profundidade. Sequencial 300654700. Avaliado em: R$ 155.685,00 (cento e
cinquenta
e
cinco
mil
seiscentos
e
oitenta
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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Kênia Patrícia

da Silva Alexandre Souza do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0021775-27.2009.8.20.0001– Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A EXECUTADO: Comunicatho Assessoria
Ltda. - ME e outros
OBJETO: 01 (um) imóvel tipo apartamento localizado na Av. Engenheiro Roberto Freire, nº
9050, aptp 409, Ponta Negra, CEP 59078-315 – Natal/RN, com área construída medindo 38,00
m² constituído por dois cômodos. Avaliado em: R$198.180,00 (cento e noventa e oito mil cento 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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,ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Comunicatho
Assessoria Ltda. - ME e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade
de Natal/RN,12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0822443-24.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: EVILAZIO FLORENCIO DE LIMA

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA CEL JOSE GUIMARAES, 163 59056-650, Natal/RN, encravado num terreno medindo 235,46 m² de área total, com área do
terreno privativa medindo 203,96, área construída total medindo 172,37 m² e área construída
privativa medindo 149,30. Com testada principal de 12,20 metros por 19,30 metros de
profundidade. Sequencial 10520309. Avaliado em: R$414.840,00 (quatrocentos e quatorze mil
oitocentos e quarenta reais).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO EVILAZIO
FLORENCIO DE LIMA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0805677-97.2014.8.20.6001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCO BELARMINO MARQUES
DA SILVA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA MANOEL CONGO, Nº 369, CASA A,
PONTA NEGRA - Natal/RN - CEP 59090-300, encravado num terreno medindo 316,00 m² de
área total, com área do terreno privativa medindo 66,61 m², área construída total medindo
351,00 m² e área construída privativa medindo74,00 m² com testada principal de 13,40 metros
por 30,00 metros de profundidade. Sequencial 90435583. Avaliado em: R$ 85.642,40 (oitenta e
cinco mil seiscentos e quarenta e dois 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO FRANCISCO
BELARMINO MARQUES DA SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN,12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na
Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0822915-25.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: JOSA EUFRASIO DE PAIVA

(1116)

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA DJALMA MARANHÃO, 508 - Nova
Descoberta - Natal/RN - CEP 59075-290, encravado num terreno medindo 411,24m² de área
total, com área do terreno privativa medindo155,57 m², área construída total
medindo449,67m² e área construída privativa medindo170,10 m².Testada principal
de14,90metros por 27,60metros de profundidade. Sequencial 10683780. Avaliado em:
R$196.596,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOSA

EUFRASIO DE PAIVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0843260-07.2017.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: CONDOMINIO COMPLEXO RESIDENCIAL
CORAIS DE PONTA NEGRA EXECUTADO: Severina Rodrigues
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua da Lagosta, 466, Condomínio Corais
de Ponta Negra, Bloco A, Apto. 901, CEP 59090-500, Ponta Negra, Natal/RN. Avaliado em: R$
362.985,00 ( trezentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Severina
Rodrigues do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de

novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação
e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO
nº
0811102-16.2019.8.20.5004– Ação:
EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PETROPOLIS
RESIDENCE EXECUTADO: JOSE RICARDO ALVES MENDES
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Aderbal de Figueiredo, Nº 85,
Condomínio Petrópolis, Praia do Meio, NATAL - RN - CEP: 59010-115 medindo 40,00 m² de
área construída composto por quarto, sala e uma cozinha tipo americana.Avaliado em:
R$103.370,00
(cento
e
três
mil
trezentos
e
setenta
reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOSE
RICARDO ALVES MENDES do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade

de Natal/RN, 16 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0620521-67.2009.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: TEREZINHA GORGONIO DA SILVA

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA SANTO INÁCIO DE LOYOLA, Nº
588, IGAPÓ - NATAL/RN - CEP 59104-250 com uma área do terreno total medindo 447,56 m²,
área do terreno privativa medindo 119,10 m², área construída total medindo301,31 m² e área
construída privativa com 80,18m². Possui testada principal de 7,87 metros por54,45 metros de
profundidade.Sequencial 51039192. Avaliado em: R$168.780,00 (cento e sessenta e oito mil
setecentos 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital

foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO TEREZINHA
GORGONIO DA SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,16 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0833680-55.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: FERNANDO ANTONIO CALDAS

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na AV ANTONIO BASÍLIO, 1969 EDF
JACANA APTO 101 BLOCO C - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59054-380, encravado num
terreno medindo 2.000,00 m² de área total, com área construída total medindo 4.386,84 m²,
área do terreno privativa medindo 28.80 m² e área construída privativa medindo 63,33 m²;
com testada principal de 20,00 metros por 100,00 metros de profundidade. Sequencial
10530924. Avaliado em:R$ 160.425,00 (cento e sessenta mil quatrocentos e vinte cinco reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO FERNANDO
ANTONIO CALDAS do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,12 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0837474-84.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: VICENTE FRANCISCO DA SILVA

-

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado naRUA DA GAROUPA, Nº 227, LOTE 01,
QUADRA 04, PAJUÇARA- NATAL/RN - CEP 59132-310, encravado num terreno medindo
180,00 m² de superfície com área construída medindo 99,46m², com testada principal de
12,00metros por 15,00 metros de profundidade. Composto por sala, cozinha, três quartos, um
BWC, quintal e um pequeno ponto comercial anexo. Sequencial 90753160. Avaliado em:
R$72.758,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da

dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO VICENTE
FRANCISCO DA SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 16 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0500226-06.2006.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE:Município de Natal EXECUTADO: MAGNA S FERNANDES e outros]
OBJETO: 01 (um) aparelho de Ar condicionado Electrolux Ciclo Frio 7500 BTUS. Reavaliado
em R$ 100,00 ( cem reais).

DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à reavaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer,
com lance mínimo igual ao do primeiro leilão (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de
renovar a publicação do Edital. O preço da arrematação dos bens, taxas ou impostos para
transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, ROBERTO
ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por intermédio da Portaria Nº 001/2019CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no percentual de 5% (cinco por cento),
ficarão a cargo do arrematante, que deverá garantir o lance no ato, via Depósito Judicial (Art. 892 do
CPC). Após a arrematação do bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo
como modo originário de aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na
qualificação do bem deverá ser dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação,
remição, pagamento ou parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão
Judicial e Intimação a parte beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio
por cento) sobre o valor da dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do
leiloeiro. O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br / www.leiloesaraujo.com.br
INTIMANDO MAGNA S FERNANDES e outros. do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E
PASSADO nesta cidade de Natal/RN,17 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0843465-36.2017.8.20.5001– Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) EXEQUENTE: INES DE SANTI FERREIRA EXECUTADO: RLG Empreendimentos Ltda. e
outros (4)
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial tipo apartamento localizado na Rua Tenente Olavo
Francisco dos Santos, nº 100, integrante do Condomínio Residencial Club Luau de Ponta
Negra, 2º pavimento, Torre 04, apto 101, Ponta Negra, Natal/RN inscrito sob a Matrícula
58.235. O Apartamento é composto por sala de estar/jantar, varanda/espaço gourmet,
circulação, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto de empregada com WC, três suítes sendo
uma master com closet e banheiro amplo e duas vagas de garagem. Avaliado em: R$
613.320,00
(seiscentos
e
treze
mil
trezentos
e
vinte
reais)
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO RLG

Empreendimentos Ltda. e outros (4) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 17 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0822707-36.2017.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA GORETTI MAIA CAVALCANTI EXECUTADO: KERGINALDO
CAVALCANTI
OBJETO: 01(um) imóvel residencial situado à Rua Desembargador Régulo Tinoco, nº 1016,
Apartamento 201 – 2º Andar – Edifício Samambaia – Bairro Barro Vermelho – CEP: 59022080, fazendo esquina com as ruas Alonso de Almeida, Manoel Garcia de Oliveira e Rua Ernani
da Silveira, Zona Leste, na 1ª CRI, nesta cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Trata-se de um apartamento residencial composto de sala para 03 ambientes (estar, jantar e
TV), varanda, 03 quartos sendo 01 deles suíte, BWC social, circulação, cozinha, despensa, área
de serviço, quarto de empregada, BWC empregada, totalizando 140,41 m² de área privativa e
35,44 m² de área de uso comum, com direito a 02 vagas de estacionamento. Inscrição
Imobiliária nº 3.0019.063.01.0026.0003.7; Sequencial do imóvel nº 1.270069.0; Matrícula nº
32.709, aberta em 14/10/2008, integrante do Livro nº “2”, “Registro Geral” do 3º Ofício de
Notas. Avaliado em: R$ 450.000,00 (quatrocentos e 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: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser

dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO
KERGINALDO CAVALCANTI do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 17 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0840614-87.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PALM SPRINGS NATAL
EXECUTADO: Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda
OBJETO: Item A) 01 (um) Lote designado por Nº 03, Quadra B, integrante do Condomínio
PALM SPRINGS localizado na RN-160 (antigo sítio Mussuapé), no Município de CearáMirim/RN, CEP 59570-000, registrado no 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca
de Ceará-Mirim/RN sob o nº 9755. Avaliado em R$ 178.784,41 (cento e setenta e oito mil
setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Item B) 01 (um) Lote designado por Nº 14, Quadra L, integrante do Condomínio PALM
SPRINGS, localizado na RN-160 (antigo sítio Mussuapé), no Município de Ceará-Mirim/RN,
CEP 59570-000, registrado no 1º Ofício de Notas e Registros de Imóveis da Comarca de CearáMirim/RN, sob o nº 9755. Avaliado em R$ 417.166,65 (quatrocentos e dezessete mil cento
sessenta
e
seis
reais
e
sessenta
e
cinco
centavos).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou

parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Ritz Property
Investimentos Imobiliários Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN, 17 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0851309-71.2016.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL
DJALMA MARINHO EXECUTADO: A E ENGENHARIA E ESTRUTURA LTDA
OBJETO: 01 (uma) Garagem de número 4, integrante do Condomínio Centro Empresarial
Djalma Marinho, localizado na Rua Mossoró, nº 507, Tirol, Natal/RN. Avaliado em R$
20.000,00 (vinte mil reais).
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO A E
ENGENHARIA E ESTRUTURA LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN, 17 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na
Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO
COMARCA DE NATAL
Rua Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direto:Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0845262-81.2016.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PONTA NEGRA BOULEVARD
EXECUTADO: LAURO RICCELLI DE LIMA TAVARES
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial integrante do Condomínio Residencial Ponta Negra
Boulevard localizado na Rua Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas, nº 500, Lote 09, Quadra F, Ponta
Negra, Natal/RN, encravado num terreno medindo 420,00 m² de superfície com uma área
construída medindo 299,88 m²com os seguintes compartimentos: térreo/garagem, hall,
escritório, BWC, depósito, copa, cozinha, área de serviço, dependência de empregada, sala de
jantar, terraço, sala da estar, sala de TV, escada, 1º andar hall, escritório, suite, suite master,
varanda, escritório/closet, suite e wc. Avaliado em: R$ 1.039.000,00 (um milhão e trinta e nove
mil reais)
DIA E LOCAL: 01 de dezembro de 2020, pelas 09:00 horas, em Primeiro Leilão Judicial de modo
eletrônico e transmitido através do site www.leiloesaraujo.com.br. Não havendo licitante ou lance
superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 01 de
dezembro de 2020, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também
através do site www.leiloesaraujo.com.br, 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, ROBERTO ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por
intermédio da Portaria Nº 001/2019-CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no
percentual de 5% (cinco por cento), 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). Após a arrematação do
bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo originário de
aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do bem deverá ser
dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição, pagamento ou
parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte
beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da
dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital
foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDOLAURO
RICCELLI DE LIMA TAVARES do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta

cidade de Natal/RN, 17 de novembro de 2020. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria
desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Múcio Nobre
Juiz de Direito em Substituição Legal

