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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0806277-77.2015.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: BENEVENUTO GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: METODO
CONSTRUTIVO LTDA
OBJETO: 01 (um) lote de terreno, sob o número 01 (um), da Quadra 44, situada à Rua
Josenildo Nunes da Silva, S/N, Zona de Expansão, Loteamento Jardim Santa Helena,
Macaíba/RN - CEP 59080-000. Avaliado em: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
OBJETO: 01 (um) lote de terreno, sob o número 02 (dois), da Quadra 44, situada à Rua
Josenildo Nunes da Silva, S/N, Zona de Expansão, Loteamento Jardim Santa Helena,
Macaíba/RN - CEP 59080-000. Avaliado em: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
OBS: Averbação da penhora referente aos lotes acima ( matrículas Nºs 21.970 e 21.971) pelo 1º
Ofício de Notas da Comarca de Macaíba/RN.

DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 METODO CONSTRUTIVO LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E
PASSADO nesta cidade de Natal/RN,n2 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0803926-60.2017.8.20.5002– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROLDAO RICARDO DOS SANTOS NETO e outros (2) EXECUTADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL EAST PARK e outros
OBJETO: 01 (um) Terreno designado de Lote 463 integrante do Loteamento "Portal do Sol",
localizado na Rua Projetada 06 Município de Extremoz/RN medindo 200,00 m² de superfície,
limitando-se ao Norte com a Rua Projetada 11, com 20,00 metros; ao Sul com o Lote 462, com
20,00 metros; ao Leste com a Rua Projetada 06 com 10,00 metros e a Oeste com o Lote 434,
com 10,00 metros. Avaliado em: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 CONDOMINIO RESIDENCIAL EAST PARK e outros do Leilão Judicial acima
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 28 de fevereiro de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0841386-55.2015.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RODRIGO BORGES LIMA GOUVEIA e outros EXECUTADO: METODO
CONSTRUTIVO LTDA e outros
OBJETO: 01 (um) Lote de terreno designado Lote 04 desmembrado da porção maior do lote
único da Quadra "D", situado em Estivas, Extremoz/RN, contendo os seguintes limites e
confrontações: Lote 04 - Quadra D - ao Norte, com a Rua Projetada, com 10,00 metros; ao
Sul, com parte do lote 08, com 10,00 metros; ao Leste, com o lote 05 do desmembramento,
com 20,00 metros; à Oeste, com o lote 03 do desmembramento, com 20,00 metros. Totalizando
uma área de 200,00 m² de superfície. Avaliado em R$ 36.799,00 (trinta e seis mil setecentos e
noventa
e
nove
reais).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 METODO CONSTRUTIVO LTDA e outros do Leilão Judicial acima aprazado.
DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 28 de fevereiro de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0811443-51.2019.8.20.5001– Ação: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) EXEQUENTE: Euraine Oliveira Fernandes EXECUTADO: INTERNATIONAL
RESIDENCE CLUB LTDA e outros
OBJETO: 01 (um) Terreno consistente da Gleba 36, com área total 796,96 m² de superfície
sendo 453,22 m² de área privada e 343,74m² de área comum abrangendo a fração ideal de
7.969.59/738.000 avos do terreno registrado sob a Matrícula 2.931do Livro 2-P às fls. 24
serviço Único Notorial e Registral de Nísia Floresta/RN situado em Pium no Condomínio
Sonhos do Mar. Avaliado em: R$ 84.224,00 (oitenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro
reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB LTDA e outros do Leilão Judicial acima
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0802571-77.2015.8.20.5004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: THAIS CHARLLIANE RODRIGUES DA SILVA e outros EXECUTADO:
METODO CONSTRUTIVO LTDA
OBJETO: 01 (um) Lote de Terreno, Nº 5, medindo 200,00 m² localizado no Município de
Extremoz/RN registrado no Livro 2/154 - R6, às fls 150, sob a matrícula 33.793 com averbação AV1-33.793 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extremoz, Quadra D. Avaliado em: R$
R$42.208,00
(quarenta
e
dois
mil
duzentos
e
oito
reais).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 METODO CONSTRUTIVO LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E

PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0810847-41.2014.8.20.6004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUIS SERGIO SILVEIRA GUIMARAES EXECUTADO: MONTANA
CONSTRUCOES LTDA
OBJETO: 01 (um) Lote de Terreno integrante do Condomínio Reserva Lago das Garsas
localizado na Fazenda Lagoa do Mato, Nº 8720, Lote A5, Município de Ceará Mirim/RN
encravado num terreno medindo 1004 m² de superfície. Avaliado em: R$R$ 42.221,91
(quarenta e dois mil duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos).
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 MONTANA CONSTRUCOES LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E

PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0810726-15.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: BANCO SAFRA S A EXECUTADO: PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
OBJETO: 05 (cinco) lotes de terreno de porção maior, Lotes 920 a 924 da quadra 34,
integrantes do Loteamento Portal do Sol, em Boca da Ilha, Extremoz/RN, conforme escritura
lavrada e registrada no Livro 2/16- RG, matrícula 2.722. Avaliado em:R$ 158.040,00 (cento e
cinquenta
e
oito
mil
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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) do Leilão Judicial acima

aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0819579-42.2016.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANA KARINA DE MEDEIROS LYRA MONTE DE HOLLANDA e outros (2)
EXECUTADO: FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA
OBJETO: - 01 (um) imóvel comercial localizado na Rua Jerônimo Cabral Pereira Fagundes,
1628, Candelária, Natal/RN, local onde funciona o escritório de advocacia Monte de Holanda
Advocacia – CNPJ:048223010001-51, encravado em terreno com área de 360,00 m² de
superfície devidamente registrado sob a matrícula nº 8.143 no Livro 2 de Registro Geral do 7º
Ofício de Notas, Titular da 3ª CRI desta comarca. Avaliado em: R$ 1.796.640,00 (um milhão
setecentos e noventa e seis mil e seiscentos 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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO

E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0825255-39.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NATAL EXECUTADO: RAIMUNDO ANTONIO DE
AGUIAR
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Limoeiro do Norte, nº 2074 - Potengi
- Natal/RN - CEP 59108-230, encravado num terreno medindo 121,20 m² de superfície com
área construída privativa medindo 161,20 m², com testada principal de 8,00 metros por 15,15
metros de profundidade. Sequencial 60037849. Avaliado em: R$ 158.280,00 (cento e cinquenta
e oito mil duzentos 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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 RAIMUNDO ANTONIO DE AGUIAR do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E

PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 28 de fevereiro de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0834197-60.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NATAL EXECUTADO: AE
ESTRUTURA LTDA

FISCAL (1116) ENGENHARIA E

OBJETO: 01 (uma) GARAGEM designada por GR 14 localizada na AV. PRUDENTE DE
MORAIS, Nº 507, integrante do CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DJALMA MARINHO Tirol - Natal/RN - CEP 59020-505, medindo 14,64 m² de área construída com inscrição
imobiliária Nº 3.0020009030349.0014-1. Sequencial 9001033-7. Avaliada em: R$ R$10.761,00
(dez
mil
setecentos
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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 AE ENGENHARIA E ESTRUTURA LTDA do Leilão Judicial acima aprazado.

DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 02 de março de 2020. 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 0835711-14.2015.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) EXEQUENTE:VALMIRA SILVA DA CRUZ e outros EXECUTADO: KELLISON LUIZ
SILVA
DE
CARVALHO]
OBJETO: 01 (um) veículo Marca/Modelo Fiat Uno Mille Economy, Ano 2010/2011, cor preta,
Placa NOD 0050/RN. Avaliado em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
OBS. O bem se encontra depositado no Depósito Judicial de Parnamirim localizado na BR
304, Km 1, N/I, Parnamirim/RN CEP 59150-000.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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), e à vista, sem que haja necessidade
de renovar a publicação do Edital. O preço da arrematação dos bens, taxas ou impostos para
transmissão dos mesmos, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, ROBERTO
ALEXANDRE NEVES FERNANDES FILHO, nomeado por intermédio da Portaria Nº 001/2019CAA de 29 de abril de 2019 por este juízo, a qual atribuo no percentual de 5% (cinco por cento),
ficarão a cargo do arrematante, que deverá garantir o lance no ato, via Depósito Judicial (Art. 892
do CPC). O bem ficará em garantia hipotecária nos próprios autos. (Art. 895, § 1º do CPC). Após a
arrematação do bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como modo
originário de aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na qualificação do
bem deverá ser dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo adjudicação, remição,
pagamento ou parcelamento do débito após a data da publicação do Edital de Leilão Judicial e
Intimação a parte beneficiada (exequente e /ou executada) deverá pagar 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o valor da dívida paga à parte exequente, a título de ressarcimento das despesas do
leiloeiro. O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br /
www.robertoalexandre.com.br /www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO KELLISON LUIZ SILVA
DE CARVALHO. do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de

Natal/RN, 4 de março de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0832537-31.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NATAL EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Cantora Dolores Duran, nº 72, Lote
13, Quadra F, Pajuçara, CEP 59.132-740 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 138,00
m² de superfície com área construída privativa medindo 133,06 m², com testada principal de
9,20 metros por 15,00 metros de profundidade. Sequencial 90769090. Avaliado em:
R$161.415,00 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e quinze reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 DE ASSIS GOMES do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E

PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 03 de março de 2020. 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 0517605-96.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa Bom Jesus, nº 12, Nossa
Senhora de Nazaré, CEP 59060-302 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
143,00 m² de superfície com área construída total medindo 181,53 m² e área construída
privativa medindo 56,47 m² com testada principal de 5,00 metros por 26,70 metros de
profundidade. Sequencial 10947493. Avaliado em: R$ 92.040,00 (noventa e dois mil 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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março
de 2020, 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 MARIA DE
FATIMA DA SILVA
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade
de Natal/RN,
27 de fevereiro de 2020. 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 0025172-80.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: JANE LUCIA LEMOS

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Monsenhor João da Mata
Paiva, nº 31, Lagoa Nova, CEP 59075-020 – Natal/RN, encravado num terreno medindo
345,60 m² de superfície com área construída privativa medindo 253,06 m², com testada
principal de 16,00 metros por 21,60 metros de profundidade. Sequencial 10641696.
Avaliado em: R$ 261.625,00 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos 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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março
de 2020, 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 JANE LUCIA
LEMOS
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de
Natal/RN,
27 de fevereiro de 2020. 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 0015283-05.1998.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Francisco Barros

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua do Ouvidor, nº 255, Quintas,
CEP 59050-100 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 280,00 m² de superfície
com área do terreno privativa medindo 150,42 m² e área construída privativa medindo
73,44 m², com testada principal de 7,50 metros por 34,27 metros de profundidade.
Sequencial 10485961. Avaliado em: R$ 133.050,00 (cento e trinta e três mil e cinquenta
reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela
disponibilizada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março
de 2020, 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 Barros
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
27 de
fevereiro de 2020. 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 0510043-36.2002.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Município de Natal EXECUTADO: Maria José de Souza

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua do Corrupio, nº 360, Casa A,
Ponta Negra, CEP 59090-470 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 85,50 m² de
superfície com área construída privativa medindo 56,35 m² com testada principal de
5,70 metros por 15,00 metros de profundidade. Sequencial 90428781. Avaliado em: R$
161.775,00 (cento e sessenta e um mil setecentos 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: 20 de março de 2020, 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, 20 de março
de 2020, 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 Maria José de
Souza
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN,
27 de fevereiro de 2020. 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 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 0003096-75.2012.8.20.0129– Ação: Execução
EXEQUENTE: PATRÍCIA DE ALBUQUERQUE MAIA E OUTROS
EXECUTADO: ESPÓLIO DO SR. LUIZ GONZAGA DA SILVA

OBJETO: Um terreno de área de expansão urbana, Lote 19 da Quadra 18, no
Loteamento Jardim Sete Cascos em São Gonçalo do Amarante, medindo 20,00m X
50,00m, totalizando 1000 m² de área, objeto de Matrícula 1.077, do Registro do
Primeiro Ofício de Notas de São Gonçalo do Amarante. Avaliado em: R$32.541,00
(trinta e dois mil quinhentos e quarenta e um reais)
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março
de 2020, 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), ficarão a cargo do arrematante, que deverá garantir o lance no ato, via
Depósito Judicial (Art. 892 do CPC). Se parcelado, no máximo de 30 (trinta) parcelas, o bem
ficará em garantia hipotecária nos próprios autos. (Art. 895, § 1º do CPC). Após a
arrematação do bem não cabe alegação de qualquer vicio de evicção, constituindo como
modo originário de aquisição de propriedade, sendo qualquer dúvida ou divergência na
qualificação do bem deverá ser dirimida antes ou no ato do Leilão. Ainda, havendo
adjudicação, remição, pagamento ou parcelamento do débito após a data da publicação do
Edital de Leilão Judicial e Intimação a parte beneficiada (exequente e /ou executada) deverá
pagar 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida paga à parte exequente, a título
de ressarcimento das despesas do leiloeiro. O presente edital foi publicado nos seguintes
sites:tjrn.jus.br/ www.robertoalexandre.com.br/ www.leiloesaraujo.com.br INTIMANDO
ESPÓLIO DO SR. LUIZ GONZAGA DA SILVA, Representado pelo Inventariante Sr. Hélio
Leite a Silva, do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/
RN, 27 de fevereiro de 2020. 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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
(Prazo: 05 dias)
PROCESSO nº 0818616-97.2017.8.20.5001– Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) EXEQUENTE: CONDOMINIO VICENTE MESQUITA EXECUTADO: JOACY PEDRO DE
MACEDO MEDEIROS
OBJETO: 01 (um) Apartamento residencial sob o nº 602 integrante do Edifício Vicente
Mesquita localizado na Rua Apodi, nº 822 ,esquina com a Avenida Afonso Pena, Tirol – Natal/
RN, medindo aproximadamente 200,00 m² de área construída com as seguintes
características: sala de estar, sala de jantar, cozinha, despensa, área de serviço,
quarto/empregada, BWC empregada, circulação, 02 (dois) quartos sociais, 01 (um) BWC
Social, 02 (dois) quartos, suíte e 02 (dois) BWC suíte, devidamente registrado no Livro 2 de
Registro Geral do 3º Ofício de Notas titular da 1ª CRI desta capital. Avaliado em: R$
485.392,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e dois reais)
OBS. O valor da avaliação foi atualizado monetariamente conforme tabela disponibilizada
pela
Justiça
Federal
do
Rio
Grande
do
Norte.
DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março de 2020, 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 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 JOACY PEDRO DE MACEDO MEDEIROS do Leilão Judicial acima aprazado.
DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 28 de fevereiro de 2020. 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 0008242-11.2003.8.20.0001– Ação: Execução Fiscal- EXEQUENTE:
Yumiko Tanaka Lucena, Kinji Tanaka Lucena, MONICA TANAKA LUCENA SOUZA,
Yuki Tanaka Lucena EXECUTADO: Bernadete Lourdes Cavalcanti Salustino

OBJETO: 01 (um) Apartamento residencial n° 201, integrante do Edifício Saint Paul de
Vence, situado na Rua Mirabeau da Cunha Melo, n° 1986, Candelária, nesta capital,
edificado na fração ideal de 11.250.00000/90.000 avos do domínio direito do terreno próprio,
constituído pelos lotes n°s. 325 e 326, Quadra 17, devidamente Registrado sob a Matrícula
n° 5.547 do Livro 2 no Registro Geral do 7° Ofício de Notas, Titular da 3ª CRI da Comarca
de Natal / RN, composto de três salas, quatro dormitórios suítes, com varanda, cozinha, WC
social, área de serviço, dependência de empregada, três vagas de garagem, com
aproximadamente 300,00 m² de área construída. O presente imóvel está hipotecado, em 1°
Grau, à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, a qual foi cedida pela Caixa Econômica
Federal (AV-5); à Fazenda Nacional (Processo n° 2000.84.00.012841-9 / 6ª Vara Federal); à
Fazenda Municipal de Natal (Processo n° 001.98.010164-7 / 1ª VEFM); à Justiça Trabalhista
(Processo n° 00824-2007-001-21-00-6 / AEXF). Avaliado em R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais).

DIA E LOCAL: 20 de março de 2020, 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, 20 de março
de 2020, 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 Bernadete
Lourdes Cavalcanti Salustino
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Natal/RN,
02 de março de 2020. 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

