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 0150290-41.2013.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Polyanna Lourenço de Azevedo, Betania Lourenço de Azevedo, Marilia Lourenço de
Azevedo, Ocupante do Imóvel EXECUTADO: Rosiene Maria Freitas da Silva,
Alessandra Virginia da Silva Medeiros, Erika Herolnildes Costa da Silva
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Monsenhor Amâncio Ramalho,
nº 1082, Lagoa Nova, Natal/RN, encravado num terreno medindo 209,10 m² de
superfície com área construída medindo 166,96 m². Avaliado em: R$ 376.989,14
(trezentos e setenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de Novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo ao 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), que 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, mensais e iguais, acrescidas de juros
remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção monetária através da Tabela da Justiça
Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias da
assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br /
www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Rosiene Maria Freitas da Silva, Alessandra
Virginia da Silva Medeiros, Erika Herolnildes Costa da Silva
do Leilão Judicial acima
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de Outubro de 2019. Eu
(JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação,
fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0009792-17.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Wilma Barbosa Revoredo
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua José de Souza Filho, nº 3953,
Capim Macio, CEP 59080-010 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 523,11 m²
de superfície com área construída privativa medindo 311,75 m², com testada principal
de 15,00 metros por 40,00 metros de profundidade. Sequencial 69041393. Avaliado em:
R$ 1.496.720,00 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e vinte reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Wilma Barbosa
Revoredo
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/
RN,
29 de outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta
Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0022318-16.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Jose Ananias
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Buzi, nº 3188, Lagoa Azul,
Natal/RN, CEP 59138-180, encravado num terreno medindo 216 m² de superfície, área
construída total de 147,97 m² e área construída privativa de 79,66 m², com testada principal
de 12,00 metros por 18,00 metros de profundidade. Sequencial 40027287. Avaliado em: R$
21.328,00 (vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais)

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Jose Ananias
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de
outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de
Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0105629-74.2013.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE: Itaú
Unibanco S/A EXECUTADO: Supermercado Nova República Ltda EPP, Dorivaldo
Calixto da Costa, Sandra Maria da Conceição Maia Costa
OBJETO: 02 (dois) Lotes de Terreno Nºs 16 e 17 da Quadra 91, integrantes do
loteamento Parque Deolindo Lima localizado em Santa Rita, Município de
Extremoz/RN. Cada lote está encravado num terreno medindo 1.200,00 m² de superfície
com testada de 60,00 metros por 20,00 metros, cada. Os dois lotes foram avaliados em:
R$ 315.898,00 (trezentos e quinze mil oitocentos e noventa 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Supermercado
Nova República Ltda EPP, Dorivaldo Calixto da Costa, Sandra Maria da Conceição Maia
Costa
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central
de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0022317-55.2003.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA EXECUTADO: ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO

OBJETO: a) 24 (vinte e quatro) lotes de terreno desmembrados da porção maior,
situados em Extremoz-RN compreendendo os lotes 176 ao 200 da quadra "O" medindo
cada lote 9,00 metros de frente por 17,00 metros de extensão totalizando uma área de
153,00 m² de superfície;
b) 11 (onze) lotes de terreno desmembrados da porção maior, situados em Extremoz-RN
compreendendo os lotes 14 ao 25 da quadra "P" medindo cada lote 9,00 metros de
frente por 17,00 metros de extensão totalizando uma área de 153,00 m² de superfície;
Obs: Todos os lotes registrados conforme escritura pública lavrada no Cartório de
Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no livro 48-A, fls. 69v/70v, em data de 20.09.2000,
devidamente registrada no livro 2/36-RG, fls. 162, sob o R-1-13.791, referente à
matrícula 13.791, em data de 03.02.2006.
Avaliados em: R$ 192.105,37 (cento e noventa e dois mil cento e cinco reais e trinta e
sete centavos)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO ARMINDO
AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E
PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
23 de outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ
SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e
subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0002615-07.1995.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte - DATANORTE
EXECUTADO: José Virgílio do Nascimento
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Itainópolis, nº 2551, Panatis,
Natal/RN composto por 02 (dois) quartos, 01 (uma) sala, 01 (um) banheiro social, 01
(uma) área, 01 (uma) cozinha e 01 (um) quintal. Avaliado em: R$ 90.590,00 (noventa
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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO José Virgílio do
Nascimento
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
23 de outubro de 2019. 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 0141921-58.2013.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Caixa de Previdencia dos Funcionários do Banco do Brasi - Previ EXECUTADO: Eudes
Córdula de Oliveira, Eudeclesia Praca Cordula de Oliveira
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Abelardo Calafange, nº 1811,
Lagoa Nova, Natal/RN, matriculado sob o Nº 22.617, no Livro 2 do Registro Geral, sob
os nº R-2 (compra e venda) e R-3 (hipoteca), do 6º Oficial de Notas de Natal, no Livro nº
288, fls. 117/123, em 17.02.1992. Avaliado em: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais)
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Eudes Córdula de
Oliveira, Eudeclesia Praca Cordula de Oliveira
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO
E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
23 de outubro de 2019
. 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 0018132-61.2009.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Banco do Nordeste do Brasil S/A EXECUTADO: Espólio de Expedito Machado Bezerra
Repr. p/ respons. Representante Francisco José Ponte Bezerra, Maria Rejane Barbosa
dos Santos, Expedito Machado Bezerra, Isabel Lopes Bezerra

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Av. Getúlio Vargas, Lote 09 da
Quadra 01 (Rua Áustria 3010), Loteamento Passagem de área, Parnamirim-RN,
encravado num terreno medindo 465 m², com várias casas do tipo vila, sendo uma
delas composta de sala, dois (02) quartos cozinha e banheiros. Avaliado em: R$
232.674,50 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos).
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Espólio de
Expedito Machado Bezerra Repr. p/ respons. Representante Francisco José Ponte Bezerra,
Maria Rejane Barbosa dos Santos, Expedito Machado Bezerra, Isabel Lopes Bezerra
do
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de
outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de
Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0008784-68.1999.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Banco Banorte S/A - Em Liquidação Extrajudicial EXECUTADO: Macedo e Irmãos
Ltda, Nivaldo Faustino Macedo, Vilma Lúcia Faustino de Macedo
OBJETO:
*01 (um) imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, nº 138, Ribeira, CEP: 59.012-020,
Natal/RN, encravado em um terreno com 54.60 m² de superfície, registrado no 3º Ofício de
Notas de Natal/RN, registro de imóveis da 1ª zona imobiliária, com matrícula sob nº 92.
Avaliado em R$ 54.185,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta e cinco reais)
*01 (um) imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, nº 140, Ribeira, CEP: 59.012-020,
Natal/RN, encravado em um terreno com 59,40 m² de superfície, registrado no 3º Ofício de
Notas de Natal/RN, registro de imóveis da 1ª zona imobiliária, com matrícula sob nº 93.
Avaliado em R$ 58.519,80 (cinquenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e oitenta
centavos)
*01 (um) imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, nº 142, Ribeira, CEP: 59.012-020,
Natal/RN, encravado em um terreno com 66,60 m² de superfície, registrado no 3º Ofício de
Notas de Natal/RN, registro de imóveis da 1ª zona imobiliária, com matrícula sob nº 94.
Avaliado em R$ 65.022,00 (sessenta e cinco mil e vinte e dois reais)
*01 (um) imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, nº 148, Ribeira, CEP: 59.012-020,
Natal/RN, encravado em um terreno com 78,30 m² de superfície, registrado no 3º Ofício de
Notas de Natal/RN, registro de imóveis da 1ª zona imobiliária, com matrícula sob nº 594.
Avaliado em R$ 75.859,00 (setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais)
*01 (um) imóvel localizado na Rua Almino Afonso, nº 40, Ribeira, CEP: 59.012-010,
Natal/RN, encravado em um terreno com 195,41 m² de superfície, registrado no 3º Ofício de
Notas de Natal/RN, registro de imóveis da 1ª zona imobiliária, com matrícula sob nº 959.
Avaliado em R$ 189.647,50 (cento e oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Macedo e Irmãos
Ltda, Nivaldo Faustino Macedo, Vilma Lúcia Faustino de Macedo
do Leilão Judicial
acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de outubro de 2019.
Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),
Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e
Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0031287-39.2006.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Estrelão Comércio e Representação Ltda EXECUTADO: J. Pereira Sobrinho

OBJETO: A) 01 (um) cilindro de panificação de tamanho grande, marca Superfecta,
com motor de 0,5 cv. Avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais);
B) 01 (uma) mexedeira de 25 kg, em regular estado de conservação. Avaliada em
3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Obs: O item B deste Edital encontra-se removido ao Depósito Judicial da Comarca de
João Câmara/RN. O Item A é de grande tamanho, conforme Certidão do Oficial de
Justiça de folha 37 do referido processo, trata-se de bem que se encontra com o fiel
depositário no endereço na Rua Vereador José Severiano da Câmara, 300, Centro – João
Câmara/RN.
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 20% (vinte 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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO J. Pereira
Sobrinho
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
23 de outubro de 2019. 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 0117969-84.2012.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Banco Bradesco S/A EXECUTADO: Zacarias Batista Tiago Metais, ZACARIAS
BATISTA TIAGO
OBJETO: 01 (um) lote de terreno nº 8441-A da quadra 469 do Loteamento "Reforma"
situado Rua Padre Cícero, esquina com a Rua Felipe Camarão, no Bairro Felipe
camarão, zona suburbana na Circunscrição Imobiliária da 2ª CRI desta Capital.
Encravado num terreno medindo 250,00 m² de superfície com testada de 25,00 metros
por 10 metros. Constando uma residência com sala de estar, sala de jantar, três quartos,
cozinha e banheiro social. Avaliado em R$ 129.127,25 (cento e vinte nove mil cento e
vinte e sete reais e vinte 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Zacarias Batista
Tiago Metais, ZACARIAS BATISTA TIAGO
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO
E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ
SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e
subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0002375-71.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Banco do Nordeste do Brasil S/A EXECUTADO: Marcos Venicius de Souza - ME,
Marcos Vinícius de Souza, Maria do Rosário Costa de Souza

OBJETO: 01 (um) prédio localizado na Rua Pau dos Ferros nº 08, Dix-Sept Rosado,
Natal/RN, devidamente registrado no 3º Cartório de Registro Geral sob o nº R-2-14.197,
matrícula nº 14.197 em 12.11.1997, no 7º Ofício de Notas desta Capital. Composto por
dois pavimentos, de características mistas, com revestimento totalmente em cerâmica,
composto de loja, escritório, salão industrial para costura, refeitório, banheiros,
depósito, salões, totalmente interligados, com área construída de aproximadamente
350,00 m² e encravado em um terreno com área de 175,57 m² de superfície. Avaliado
em: R$ 513.975,00 (quinhentos e treze mil novecentos e setenta e cinco reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Marcos Venicius

de Souza - ME, Marcos Vinícius de Souza, Maria do Rosário Costa de Souza
do Leilão
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
29 de outubro
de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e
Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0618324-42.2009.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Francisco das Chagas Costa
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Djalma Maranhão, 465, Nova
Descoberta, CEP: 590375-290, Natal/RN , encravado num terreno medindo 95,92 m²
de superfície com área construída medindo 139,80 m², com testada principal de 5,40
metros por 19,30 metros de profundidade. Sequencial 10686258. Avaliado em: R$
97.317,00 (noventa e sete mil trezentos e dezessete reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Francisco das
Chagas Costa
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0514766-98.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCO INACIO DA SILVA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Pastor Bruno Skolimowski, nº
188, Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59060-470 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 231,00 m² de superfície com área construída privativa medindo 88,55 m², com
testada principal de 7,70 metros por 30,00 metros de profundidade. Sequencial
10950095. Avaliado em: R$ 50.547,00 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e sete reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO FRANCISCO
INACIO DA SILVA
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade
de Natal/RN,
22 de outubro de 2019. 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 0501483-08.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Francisco Tadeu Brasil (ESPÓLIO)
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Monsenhor Augusto Franklin,
nº 2866, Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59060-560 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 180,00 m² de superfície com área construída medindo 250,00 m², com testada
principal de 6,70 metros por 27,00 metros de profundidade. Sequencial 10945890.
Avaliado em: R$ 216.260,00 (duzentos e dezesseis mil duzentos e sessenta reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Francisco Tadeu
Brasil (ESPÓLIO)
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade
de Natal/RN,
22 de outubro de 2019. 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 0228716-77.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Edilson Borja Gomes
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua João de Deus, nº 197, Rocas,
CEP 59010-690 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 110,30 m² de superfície
com área construída privativa medindo 103,68 m², com testada principal de 5,40 metros
por 22,37 metros de profundidade. Sequencial 10034420. Avaliado em: R$ 118.006,00
(cento e dezoito mil 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Edilson Borja
Gomes
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
22 de outubro de 2019. 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 0014978-21.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: ESPOLIO Lenildo Guedes da
Silva
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1202, Lagoa
Nova, CEP 59056-300 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 112,50 m² de
superfície com área construída privativa medindo 112,50 m², com testada principal de
9,77 metros por 12,50 metros de profundidade. Sequencial 10637265. Avaliado em: R$
269.375,00 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO ESPOLIO Lenildo
Guedes da Silva
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0221325-71.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: ESPÓLIO de Francisco de Assis dos Santos
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Farmacêutico Fernandes
Guilherme, nº 1794, Dix-Sept Rosado, CEP 59054-060 – Natal/RN, encravado num
terreno medindo 220,24 m² de superfície com área construída privativa medindo 188,91
m², com testada principal de 12,20 metros por 18,19 metros de profundidade.
Sequencial 10569812. Avaliado em: R$108.130,00 (cento e oito 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO ESPÓLIO de
Francisco de Assis dos Santos
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0507897-22.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: ARMANDO VIANA NEVES
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Umarizal, nº 1762, Lagoa
Nova, CEP 59054-790 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 243,60 m² de
superfície com área construída privativa medindo 188,60 m², com testada principal de
12,00 metros por 20,39 metros de profundidade. Sequencial 10521941. Avaliado em: R$
210.820,00 (duzentos e dez mil oitocentos 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO ARMANDO
VIANA NEVES
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0242056-88.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Silvino Luiz de França
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Edvar Reis, nº 31, Santos Reis,
CEP 59010-400 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 137,28 m² de superfície
com área construída privativa medindo 70,80 m², com testada principal de 6,24 metros
por 22,00 metros de profundidade. Sequencial 10004505. Avaliado em: R$ 68.556,00
(sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Silvino Luiz de
França
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0511100-89.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCO C DA SILVA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Avenida da Divisão, nº 352, Cidade
Nova, CEP 59072-800 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 100,80 m² de
superfície com área construída privativa medindo 54,44 m², com testada principal de
6,29 metros por 16,07 metros de profundidade. Sequencial 90674111. Avaliado em: R$
47.961,00 (quarenta e sete mil novecentos e sessenta e um reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO FRANCISCO C
DA SILVA
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/
RN,
21 de outubro de 2019. 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 0516479-11.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Zelia Bezerra da Silva
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Palmacia, nº 2459, Potengi,
CEP 59108-160 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 220 m² de superfície com
área construída privativa medindo 152,54 m², com testada principal de 10,00 metros por
22,00 metros de profundidade. Sequencial 61026450. Avaliado em: R$ 160.905,00 (cento
e sessenta mil novecentos e cinco reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO Zelia Bezerra da
Silva
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0004794-11.1995.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: Andrea Martha Creiner Alencar,
VIDEOTECA VITORIA REGIA LOCAÇÃO E COM. LTDA - ME, Ana Giselle
Ferreira Greiner Barreto, Ariadna Ferreira Greiner

OBJETO: 10 (dez) lotes de terreno medindo cada um 300 m² localizado em Capim,
Município de Extremoz /RN, integrantes do Loteamento Santa Clara designados
por Lotes 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, Quadra 24, medindo cada lote 10,00
de testada principal por 30,00 de profundidade. Avaliado em: R$ 82.565,00 (oitenta e
dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais)

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Andrea Martha
Creiner Alencar, VIDEOTECA VITORIA REGIA LOCAÇÃO E COM. LTDA - ME, Ana
Giselle Ferreira Greiner Barreto, Ariadna Ferreira Greiner
do Leilão Judicial acima
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 Dr. Lauro Pinto, Nº 346, 3º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP:59.064-250
Tel/Fax: (84)3207-3788 - e-mail: ntcaa@tjrn.jus.br
Juiz de Direito: Ricardo Augusto de Medeiros Moura

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0102352-58.2016.8.20.0126– Ação: Carta Precatória Cível
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES DA ROCHA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado à Rua Aluízio Bezerra, Nº 116,
Santa Cruz/RN, encravado num terreno medindo 269,50 m² de superfície com área
construída medindo 176,99 m² conforme Registro R-6-2419 e R-7-2419, Livro 2-T,
fls. 126, ficha 1.312, em data de 21.05.2007, no Cartório de Santa Cruz/RN com as
seguintes características: uma sala de estar; três quartos sendo um suíte; uma copa /
cozinha; área de serviço; garagem para dois carros. Avaliado em: R$242.874,00
(duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais)
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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 inicial do Segundo Leilão (50% por cento)
o valor da avaliação, a título de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital foi
publicado nos seguintes sites:tjrn.jus.br/ www.leiloesaraujo.com.br. INTIMANDO ALUÍSIO
ELÓI RODRIGUES do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN, 22 de outubro de 2019. 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 0016067-79.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Fazenda Pública Municipal de Natal EXECUTADO: ESPÓLIO DE Clodomir Eufrasio
da Silveira
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Natal, nº 86, Cidade da
Esperança, CEP 59071-100 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 300,00 m² de
superfície com área construída medindo 265,20 m², com testada principal de 15,00
metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial 69014965. Avaliado em: R$
114.355,36 (cento e catorze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis
centavos)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO ESPÓLIO DE
Clodomir Eufrasio da Silveira
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO

nesta cidade de Natal/RN,
22 de outubro de 2019. 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 0019874-10.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Maria Moura da Silva

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa Senador Salgado
Filho, nº 64, Candelária, CEP 59064-741 – Natal/RN, encravado num terreno
medindo 206,50 m² de superfície com área construída medindo 153,03 m², com
testada principal de 7,00 metros por 29,50 metros de profundidade. Sequencial
90689429. Avaliado em: R$ 158.685,00 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e
oitenta e cinco reais)
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Maria Moura da
Silva
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
22 de outubro de 2019. 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 0506854-50.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Anibal Antunes Filho
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Ilhéus, nº 2552, Potengi, CEP
59110-700– Natal/RN, encravado num terreno medindo 152,57 m² de superfície com
área construída privativa medindo 100,79 m², com testada principal de 10,50 metros por
15,00 metros de profundidade. Sequencial 60044110. Avaliado em: R$ 225.408,00
(duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Anibal Antunes
Filho
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
22 de outubro de 2019. 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 0514805-95.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Poetisa Cecília Meirelles, nº
254, Pitimbu - CEP 59069-050, Natal-RN, encravado num terreno medindo 250,00 m²
de superfície com área construída medindo 110,27 m², com testada principal de 10,00
metros por 25,00 metros de profundidade. Sequencial 19144482. Avaliado em: R$
173.008,00 (cento e setenta e três mil 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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 /
robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO FRANCISCO DE
ASSIS SANTOS
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0222097-34.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: HENRIQUE EUFRASIO DE SANTANA ESPOLIO
OBJETO: 01 (um) terreno localizado na Rua José Ferreira Sobrinho, S/N, Lote 473,
Candelária – CEP 59066-010, Natal/RN, encravado num terreno medindo 935,88 m²
de superfície com área construída medindo 0,00 m², com testada principal de 20,00
metros por 47,18 metros de profundidade. Sequencial 69000930. Avaliado em: R$
73.787,00 (setenta e três mil setecentos e oitenta e sete reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO HENRIQUE
EUFRASIO DE SANTANA ESPOLIO
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E
PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0507422-66.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: JOSE DE JESUS PEREIRA SANTOS
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Itamarati de Minas, nº 2924,
Neópolis - CEP 59088-120, Natal/RN, encravado num terreno medindo 244,42 m² de
superfície com área construída medindo 156,23 m², com testada principal de 10,10
metros por 24,20 metros de profundidade. Sequencial 59031727. Avaliado em: R$
426.125,00 (quatrocentos e vinte e seis mil cento 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO JOSE DE JESUS
PEREIRA SANTOS
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade
de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0232567-27.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: JOSEFA EDEILDA C ANGELO
OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na Rua Japi, nº 24, Lagoa Nova, CEP
59063-290, Natal/RN, encravado num terreno medindo 240 m² de superfície com área
construída medindo 130,72 m², com testada principal de 12,00 metros por 20,00 metros
de profundidade. Sequencial 10929452. Avaliado em: R$ 342.780,00 (trezentos e
quarenta e dois 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO JOSEFA
EDEILDA C ANGELO
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta
cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0504236-35.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Gessi Fernandes Silva
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Santa Célia, nº 313, Cidade
Nova, CEP 59072-810, Natal/RN, encravado num terreno medindo 300,00 m² de
superfície com área construída medindo 84,00 m², com testada principal de 12,00
metros por 25,00 metros de profundidade. Sequencial 90792998. Avaliado em: R$ R$
63.246,00 (sessenta e três mil duzentos e quarenta 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Gessi Fernandes
Silva
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0605499-66.2009.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Juarez Gomes de Lima
OBJETO: 01 (um) imóvel localizado na Rua Paiatis, nº 1633, Alecrim, CEP 59037-150–
Natal/RN, encravado num terreno medindo 500,00 m² de superfície com área construída
total medindo 1.006,80 m² e área construída privativa medindo 337,10 m². Com testada
principal de 10,00 metros por 50,00 metros de profundidade. Sequencial 10320717. Avaliado
em: R$ 1.799.880,00 (um milhão setecentos e noventa e nove mil oitocentos oitenta e oito
reais)

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Juarez Gomes de
Lima
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0220638-94.2007.8.20.0001– Ação: Execução
Municipio de Natal EXECUTADO: Jose Firmo Moreira

Fiscal- EXEQUENTE:

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Desembargador José Gomes da
Costa, nº 1887, Edifício Sol e Mar, Apto 304, Bloco B, Capim Macio – CEP 59082-140 –
Natal/RN, encravado num terreno medindo 4.800,00 m² de superfície com área construída
medindo 5.768,00 m² e área construída privativa medindo 103 m². Testada principal de
84,60 metros por 56,43 metros de profundidade. Sequencial 90614720. Avaliado em: R$
297.180,00 (duzentos e noventa e sete mil cento e oitenta reais)
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de Avaliação e
Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400,
em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data supra
designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de novembro de 2019, pelas 11:00 horas,
no mesmo local supra indicado, a realização do Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial
e eletrônico, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar
a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar
proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens,
taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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, mensais e iguais, acrescidas de
juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção monetária através da Tabela da Justiça
Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da
Carta de Arrematação e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Jose Firmo
Moreira
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0233050-57.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Aliete Lopes de Lima
OBJETO: 01 (um) imóvel localizado na Rua Ferreira Nobre, nº 1390, Alecrim - CEP
59040-230, Natal-RN, encravado num terreno medindo 227,92 m² de superfície com
área construída medindo 69,00 m², com testada principal de 5,60 metros por 40,70
metros de profundidade. Sequencial 10342290. Avaliado em: R$ 88.912,00 (oitenta 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Aliete Lopes de
Lima
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0505958-07.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Edevaldo Francisco Campos e outros
OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na Rua Padre Pinto, nº 705, Cidade
Alta, CEP – 59025-610, Natal/RN, encravado num terreno medindo 165,60 m² de
superfície com área construída medindo 139,89 m², com testada principal de 4,50
metros por 35,46 metros de profundidade. Sequencial 10148850. Avaliado em: R$
150.557,00 (cento e cinquenta mil quinhentos e cinquenta e sete reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO edevaldo francisco
campos e outros
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0234835-54.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Manoel Domingos Cavalcante
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Lauro Maia, nº 3514, Lote
127, Quadra D, Candelária, CEP: 59065-330, Natal/RN, encravado num terreno
medindo 158 m² de superfície com área construída medindo 61,77 m², com testada
principal de 7,70 metros por 20,00 metros de profundidade. Sequencial 10901361.
Avaliado em: R$ 774.320,00 (setecentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Manoel Domingos
Cavalcante
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0218093-51.2007.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Municipio de Natal EXECUTADO: Eduardo Caldas de Paiva
OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na na Av. Itapetinga, nº 2009, Potengi CEP 59124-400, Natal-RN , encravado num terreno medindo 280 m² de superfície com
área construída medindo 280,00 m², com testada principal de 14,00 metros por 20,00
metros de profundidade. Sequencial 11515120. Avaliado em: R$ 214.540,00 (duzentos e
quatorze mil quinhentos 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais der
e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital. O
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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), que 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,
mensais e iguais, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês e correção
monetária através da Tabela da Justiça Federal Modelo I, com vencimento da primeira parcela
no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da Carta de Arrematação e as demais nos mesmos
dias dos meses subseqüentes; 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 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 /
robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br / INTIMANDO Eduardo Caldas de
Paiva
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
21 de outubro de 2019. 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 0810193-76.2016.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL
PEROLA DO ATLANTICO EXECUTADO: SHEILA VARELLA DE FIGUEIREDO
•OBJETO: 01 (um) imóvel residencial (apartamento) localizado na Av. Governador
Silvio Pedroza, nº 304, Apto 702, Areia Preta, Natal/RN integrante do Edifício
Residencial Pérola do Atlântico medindo uma área total real de 367,45 m², área
privativa medindo 225,10 m² e área comum real de 142,35 m². Composto por uma sala
de estar/jantar, terraço, escritório, lavabo, suíte master com varanda, três suítes sendo
duas com varanda, dependência de empregada com banheiro, cozinha e área de
serviço. Avaliado em: R$ 1.380,000 (um milhão trezentos e oitenta mil reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de
Avaliação e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN CEP:59.082-400, em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à
avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de
novembro de 2019, pelas 11:00 horas, no mesmo local supra indicado, a realização do
Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial e eletrônico, para venda a quem mais
der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor
da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta, por
escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação dos bens, taxas ou
impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público,
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 inicial do Segundo
Leilão (50% por cento) do valor da avaliação, a título de ressarcimento das despesas do
leiloeiro. O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br /
www.robertoalexandre.com.br / www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO SHEILA
VARELLA DE FIGUEIREDO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN, 30 de outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO), Lotado
na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0853821-27.2016.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JAILTON JUNIOR GALDINO DO NASCIMENTO EXECUTADO: JEANE
FLORENCE DA SILVA
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua São Sebastião, Nº 10, Bairro Nossa
Senhora da Apresentação - Natal/RN. Avaliado em: R$ 52.176,00 (cinquenta e dois mil cento e
setenta 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: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de Avaliação
e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400,
em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data supra
designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de novembro de 2019, pelas 11:00 horas,
no mesmo local supra indicado, a realização do Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial
e eletrônico, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar
a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá
apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação
dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro
Público, 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 inicial do
Segundo Leilão (50% por cento) do valor da avaliação, a título de ressarcimento das despesas do
leiloeiro. O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br /
www.robertoalexandre.com.br www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JEANE FLORENCE DA
SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 31 de
outubro de 2019. Eu (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e
Arrematação, fiz digitar e subscrevi.

Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

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 0816236-92.2017.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
DIA E LOCAL: 18 de novembro de 2019, pelas 09:00 horas, no Auditório da Central de Avaliação
e Arrematação desta capital, na Rua da Fosforita, Nº 2327, Potilândia, Natal/RN - CEP:59.082-400,
em Primeiro Leilão Judicial. Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data supra
designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 18 de novembro de 2019, pelas 11:00 horas,
no mesmo local supra indicado, a realização do Segundo Leilão Judicial, ambos de forma presencial
e eletrônico, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar
a publicação do Edital. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá
apresentar proposta, por escrito, até o início do leilão (art. 895 do CPC). O preço da arrematação
dos bens, taxas ou impostos para transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro
Público, 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 inicial do
Segundo Leilão (50% por cento) do valor da avaliação, a título de ressarcimento das despesas do
leiloeiro. O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br / robertoalexandre.com.br /
www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO JOSE LOBO DE MEDEIROS do Leilão Judicial acima
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 31 de outubro de 2019. Eu (JOSÉ
DINIZ SOBRINHO), Lotado na Secretaria desta Central de Avaliação e Arrematação, fiz digitar e
subscrevi.

Ricardo Augusto de Medeiros Moura
Juiz de Direito

