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PROCESSO nº 0509330-61.2002.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) 
- EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: RITA RODRIGUES 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Luiz XV, nº 62, Bairro 
Nordeste, CEP 59042-140 – Natal/RN, encravado num terreno medindo 223,26 m² 
de superfície com área construída total medindo 465,17 m² e área construída 
privativa medindo 59,70 m². Testada principal de 5,88 metros por 33,00 metros de 
profundidade. Sequencial 50051270. Avaliado em: 191.581,50 (cento e noventa e 
um mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores  vantagens 



oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 
891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as 
condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 



arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido     ao     licitante     devidamente     corrigido; XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO RITA RODRIGUES do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 2021. 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 
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PROCESSO nº 0801264-49.2019.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE NOVA 
AURORA EXECUTADO: ERIVAN TAVARES DE AQUINO 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) apartamento localizado na Rua Santa Inês, nº 255, integrante 
do Condomínio Residencial Parque Nova Europa, Bloco 10, Apto 403, Potengi, 
CEP 59120-090 - Natal/RN. Avaliado em: R$ 150.864,00 (cento e cinquenta mil 
oitocentos e sessenta e quatro reais). 

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

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 



horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site 
www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com 
lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), 
sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante 
descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de 



Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO ERIVAN TAVARES DE AQUINO do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 
2021. 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 
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PROCESSO nº 0811360-10.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCA 
MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 

 
 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel  residencial localizado na  PC SÃO VICENTE DE PAULA, Nº  70 - IGAPÓ 

- NATAL/RN -  CEP  59104-010, encravado num terreno medindo 223,60  m² de superfície, área 
do terreno privativa medindo 178,99 m², área construída total medindo 212,73 m² e área 
construída privativa medindo 170,30 m². Testada principal de 5,20 metros por 43,00 

metros de profundidade. Sequencial 90673883. Avaliado em: R$ 220.200,00 (duzentos e 
vinte mil e duzentos reais). 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. 



Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde 
logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do 
Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, 
para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade 
de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que 
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 



1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO FRANCISCA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de  Natal/RN, 6 
de julho de 2021. 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 
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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 0829388-27.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Manoel Sena 
Xavier 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Presidente Castelo Branco, 
nº 527, Bom Pastor, CEP – Natal/RN, encravado num terreno medindo 315,84 m² 
de superfície com área total construída medindo 165,15 m² e área construída 
privativa também com 165,15 m². Testada principal de 8,65 metros por 33,00 
metros de profundidade. Sequencial 10473220. Avaliado em: R$ 115.870,00 (cento 
e quinze mil oitocentos e setenta reais). 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, 



fica, desde logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a 
realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site 
www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com 
lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), 
sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante 
descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e 



demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de 
Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Manoel Sena Xavier do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 2021. 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 0835491-50.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) 
- EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: ANTONIO PAULO DE 
OLIVEIRA 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA DAS PRIMULAS, Nº 125 - Redinha - 

Natal/RN - CEP 59122-045, encravado num terreno medindo 298,80 m² de superfície, área 
do terreno privativa medindo 205,10 m², área construída total  medindo  162,68  m²  e  
área  construída  privativa  medindo  111,66 m². Testada principal de 9,85 metros por 
31,17 metros de profundidade. Sequencial 92125182. Avaliado em: R$ 150.423,00 
(cento e cinquenta mil quatrocentos e vinte e três
 reais). 

 
 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. 



Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde 
logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do 
Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, 
para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade 
de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que 
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 



1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 7 de julho de 
2021. 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 0239449-05.2007.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Lucia Maria Moura da 
Silva 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Travessa Francisco Valentim, 
Vila dos Ferroviários, nº 51, Rocas, CEP 59010-136– Natal/RN, encravado num 
terreno medindo 232,73 m² de superfície com área construída total e área 
construída privativa ambas medindo 176,95 m², com testada principal de 8,80 
metros por 24,00 metros de profundidade. Sequencial 10044892. Avaliado em: R$ 
85.260,00 (oitenta e cinco mil duzentos e sessenta reais). 

 
 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, 



fica, desde logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a 
realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site 
www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com 
lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), 
sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante 
descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e 



demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de 
Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Lucia Maria Moura da Silva do Leilão Judicial 
acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 8 de julho de 2021. 
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 0231576-51.2007.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: FRANCISCA 
MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA DAS DONZELAS, nº 111 - Rocas - 
Natal/RN - CEP 59012-190 encravado num  terreno medindo 413,97  m² de superfície, 
área do terreno privativa medindo 320,29 m², área  construída total medindo 299,87 m² e área 
construída privativa medindo 232,00 m², com testada principal de 14,50 metros por 
27,48 metros de profundidade. Sequencial 10044795.
 Avaliado em: R$ 178.290,00 (cento e 
setenta e oito duzentos e noventa reais). 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, 



fica, desde logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a 
realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site 
www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com 
lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), 
sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante 
descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e 



demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de 
Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA 
BARBOSA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade   de   
Natal/RN, 8   de   julho   de   2021.   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 0826444-52.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: OLAVO DANTAS 
DE MEDEIROS JUNIOR 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) apartamento localizado na AV. GOVERNADOR JUVENAL 
LAMARTINE, nº 306, integrante do CONDOMÍNIO BELLO TIROL 
RESIDENCE, APTO 2001, - Tirol - Natal/RN - CEP 59022-020 encravado num 
terreno medindo 5.081,93 m² de superfície, área construída total medindo 
22.171,59 m² e área construída privativa medindo 111,28 m². Sequencial 91240182. 
Avaliado em: R$ 281.925,00 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e vinte e cinco 
reais). 

 
 
 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade 



LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, 
às 09:00 horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo 
licitante ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, 
designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do 
Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, 
para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade 
de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que 
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado   em  até   30   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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo de 
30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO OLAVO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR 
do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de  Natal/RN, 8 
de julho de 2021. 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 0816924-20.2018.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PALM SPRINGS 
NATAL EXECUTADO: Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) Lote de nº 34, Quadra G, integrante do Condomínio Palm 
Springs Natal situado no Sítio Mussuapé pertencente ao Distrito   e Praia de 
Muriú, Ceará Mirim/RN, RN 160, medindo 354 m². Avaliado em: R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) 

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 



1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; 



se e quando citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo
 artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda do 
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de 
julho de 2021. 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 0823135-81.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: MARIA ALICE PEREIRA 
EXECUTADO: UILTON MEDEIROS DOS SANTOS 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Pastor João Soares, nº 21, 
Loteamento Samburá, Santa Terezinha, CEP - 59291-183 São Gonçalo do 
Amarante/RN. Avaliado em: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 



1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; 



se e quando citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo
 artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido     ao     licitante     devidamente     corrigido; XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO UILTON MEDEIROS DOS SANTOS do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 
2021. 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 0830243-06.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: TERESA 
CRISTINA AVELINO 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Tiete, nº 44. Loteamento 
Lote 33, Quadra 92, Potengi, CEP 59129-330 – Natal/RN, encravado num terreno 
medindo 240,00 m² de superfície, área construída total medindo 166,75 m² e área 
construída privativa medindo também 166,75 m². Testada principal de 10,00 
metros por 24,00 metros de profundidade. Sequencial 90962605. Avaliado em: R$ 
186.672,00 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais) 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou  dele  
conhecimento  tiverem  que este  juízo  levará  à venda  em LEILÃO 



JUDICIAL o bem penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada  pela  Central  
de  Avaliação  e  Arrematação.  O  bem  poderá  ser 



parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 
25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido     ao     licitante     devidamente     corrigido; XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO TERESA CRISTINA AVELINO do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 8 de julho de 
2021. 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 0822847-75.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: ANA LUCIA DE 
LIMA E SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 
732, Cidade Alta, CEP 59025–530, Natal/RN, encravado num terreno medindo 
122,44 m² de superfície, área construída total medindo 122,44 m² e área construída 
privativa medindo também 122,44 m². Testada principal de 8,46 metros por 13,80 
metros de profundidade. Sequencial 10147217. Avaliado em: R$ 131.495,23 (cento 
e trinta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos). 



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

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade dos litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 



depósito judicial (art. 892 do CPC); 
7- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no 
prazo fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, 
do CPC) e o Juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já 
adimplidas, voltando os bens a novo leilão, do qual não será admitida a participação do 
arrematante remisso (art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir   como  
 arrematante; 11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a 
exclusão do bem do edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, 
inclusive após iniciado o leilão  judicial. 

 
 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO ANA LUCIA DE LIMA E SILVA do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 9 de julho de 
2021. 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 0622950-07.2009.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: EMBRIL 
EMPREENDIMENTOS BRASIL LIDA 

 
 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (uma) loja comercial nº 201, medindo 19,05 m² de área construída 
privativa, integrante do EDIFÍCIO OUROCENTER, localizado na Rua Vigário 
Bartolomeu, nº 594, Cidade Alta, CEP 59025–100. Natal/RN, área do terreno 
privativa medindo 12,38 m². Sequencial 90967871. Avaliado em: R$ 83.202,00 
(oitenta e três mil duzentos e dois reais) 

 
 

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



O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não 



será admitida a participação do arrematante remisso (art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir   como  
 arrematante; 11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a 
exclusão do bem do edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, 
inclusive após iniciado o leilão  judicial. 

 
 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br  INTIMANDO EMBRIL  EMPREENDIMENTOS BRASIL 
LIDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de 
Natal/RN, 8 de julho de 2021. 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 0022706-64.2008.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: Maria do Socorro Vannier EXECUTADO: 
Metro Quadrado Construções e Empreendimentos Ltda 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) lote de terreno localizado na Rua Luiz Rufino, S/N, Ponta 
Negra, CEP 59090-321 - Natal/RN, encravado num terreno medindo 1.727,25 m² 
de superfície. Registrado no Livro 2, sob o Nº R-1, matrícula 
26.206 do Registro Geral do 7º Ofício de Notas de Natal/RN em 18/01/2006. 
Sequencial 90430646. Avaliado em: R$ 2.360.165,50 (dois milhões trezentos e 
sessenta mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) 

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. 



Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde 
logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do 
Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, 
para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% 
(quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade 
de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que 
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 



1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Metro  Quadrado  Construções  e 
Empreendimentos Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta  
cidade  de  Natal/RN, 5   de  julho  de   2021.  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 0817703-47.2019.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: LEITE RIVAS ADVOGADOS 
EXECUTADO: Mega Construções e Empreendimentos Ltda 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) terreno, designado por lote nº 97 (noventa e sete), da quadra 03 
(três), do loteamento Sol Dourado do Rio Doce, situado na estrada Pirangi/Barra 
de Tabatinga, no lugar Rio Doce, no município de Nísia Floresta/RN, o qual mede 
405,00m2 de superfície, limitando-se: NORTE, com o lote nº 98, medindo 27,00 m; 
SUL com a Rua Projetada 05, medindo 26,80 m; LESTE, com a estrada 
Pirangi/Barra de Tabatinga, medindo 15,00m; OESTE, com o lote nº 95, medindo 
15,00 m, registrado no Livro 2-FF, de Registro Geral, fls. 21/21v, matrícula nº 
5708, do Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN. Avaliado em R$ 
126.000,00 (cento e vinte e seis reais). 

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade 



LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, 
às 09:00 horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo 
licitante ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, 
designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do 
Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, 
para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade 
de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que 
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado   em  até   30   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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo de 
30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Mega Construções e Empreendimentos Ltda do 
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 5 de 
julho de 2021. 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 0408979-02.2010.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: Banco Bradesco e suas CONTROLADAS 
EXECUTADO: Izabel Tereza Gomes Bentes 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) lote de terreno localizado na Rua Marta Gizélia Coelho 
Clemente, antiga Rua do Morro, S/N, integrante do Loteamento Jardim de Muriú, 
Quadra 16, Lote 08, Praia de Muriú, Município de Ceará Mirim/RN, medindo 
aproximadamente 414,00 m² de superfície com os seguintes limites e dimensões: ao 
Leste, com a rua Marta Gizélia Coelho Clemente, com 17,60 metros; ao Sul, com 
lote 08, com 30,00 metros; ao Norte, com o lote 07, com 30,00 metros; a Oeste com 
os lotes 12 e 13, com 10,00 metros. O lote possui uma casa edificada com dois 
pavimentos e um quarto de despejo totalizando uma área construída total de 
aproximadamente 100,00 m². Avaliado em: R$ 89.287,50 (oitenta e nove mil 
duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 



uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação 



apenas na alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela 
Central de Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal 
mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) 
e demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de 
Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Izabel Tereza Gomes Bentes do Leilão Judicial 
acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 5 de julho de 2021. 
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 0016443-26.2002.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: Ava Industrial S/A EXECUTADO: 
ZENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (3) 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na Av. Desembargador João Maria 
Furtado, S/N, orla da Praia de Muriú, Município de Ceará-Mirim/RN, CEP 59570- 
000 encravado num terreno medindo 2.536,67 m² de superfície e área construída 
medindo 1.515,65 m² com as seguintes dimensões e confrontações: limitando-se ao 
Leste com testada principal de 38,58 metros, com frente para Avenida 
Desembargador João Maria Furtado; limitando-se ao Sul com uma profundidade 
de 94,35 metros, com um imóvel residencial; limitando-se ao Norte com 
profundidade de 115,51 metros com a Rua Boi Choco; limitando-se ao Oeste com 
8,23 metros com a Avenida Jacumã. Composto por diversos galpões, salas, 
escritórios, área comercial, cozinha tipo restaurante, banheiros masculino e 
feminino, áreas de ventilação, área de circulação, garagem para veículos náuticos e 
afins. Matriculado sob o Nº 793, integrante do Livro 2-C de Registro Geral do 1º 
Ofício de Notas Circunscrição do Registro Imobiliário de Ceará-Mirim/RN e 



inscrição imobiliária 2.0002.004.01.0322.0001.9. Sequencial: 1.008142.9 Avaliado 
em: R$ 2.996.438,25 (dois milhões novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e 
trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) 

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e    sob     as    condições     adiante    descritas,     na    forma     
que  segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade dos litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, 



deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito
 judicial (art. 892 do CPC); 
7- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no 
prazo fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, 
do CPC) e o Juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já 
adimplidas, voltando os bens a novo leilão, do qual não será admitida a participação do 
arrematante remisso (art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO ZENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS e outros 
(3) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 
5 de julho de 2021. 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 DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: Banco Itau S/A EXECUTADO: 
Supermercado Nova República Ltda EPP e outros (2) 

 
 
 
 
 

OBJETO: 02 (dois) lotes de terreno, designados lotes 16 e 17, da quadra 91, 
integrantes do Loteamento Parque Deolindo Lima, situado em Santa Rita, 
Município de Extremoz/RN. Devidamente registrado no Livro 2-RG, às folhas 
47/52, sob o nº 42, em data de 30.09.1976. Contendo os seguinte limites e 
confrontações:Lote 16, QD 91 - Norte - com rua projetada com 20 metros; Sul - 
com lote 05 com 20 metros; Leste - com lote 15com 60 metros; Oeste - com lote 17 
com 60 metros. Totalizando uma área de 1.200,00 m² de superfície. Lote 17, QD 
91, - Norte com rua projetada com 20 metros; Sul - com lote 04 com 20 metros; 
Leste - com lote 16 com 60 metros; Oeste - com lote 18 com 60 metros. Totalizando 
uma área de 1.200m² de superfície. Somando os dois lotes uma área de 2.400m² de 
superfície. Avaliada em: R$ 342.892,00 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos 
e noventa e dois reais). 



O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e    sob     as    condições     adiante    descritas,     na    forma     
que  segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não 



será admitida a participação do arrematante remisso (art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Supermercado Nova República Ltda EPP e outros 
(2) do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 
5 de julho de 2021. 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 0026138-57.2009.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil - PREVI EXECUTADO: Dilza Maria da Costa Vieira 

 
 
 
 
 

01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Alcindo dias, nº 302 (Loteamento 
Lote 11, Quadra 08), Capim Macio – CEP 59082-300 Natal/RN. Encravado num 
terreno medindo 450,00 m² de superfície e área construída total medindo 233,00 
m². Com testada principal de 15,00 metros por 30,00 metros de profundidade . 
Devidamente averbado à matrícula nº 7.231, no livro 2 de Registro de Imóveis, 
Sétimo Ofício de Notas, privativo de Registro de Imóveis da Terceira Zona desta 
capital. Com inscrição nº 2.0350230.01.0060.0000.0. Sequencial nº 10770909. 
Avaliado em R$ 694.358,50 (seiscentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos). 



O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% (quarenta por cento) 
do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a 
publicação do Edital e    sob    as    condições    adiante    descritas,    na    forma    que    
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não 



será admitida a participação do arrematante remisso (art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Dilza Maria da Costa Vieira do Leilão Judicial 
acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 2021. 
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 0002369-11.1995.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A EXECUTADO: José 
Humberto Gomes 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) terreno situado no Lote nº 03, Quadra 01, Integrante do 
Loteamento “Sossego de Búzios, Praia de Búzios, Município de Nízia Floresta/RN, 
com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com o Lote nº 02, com 34,00 metros, 
ao Sul, com Rua Projetada, com 38,00 metros, ao Leste, com Rua Projetada, com 
15,50 e ao Oeste, com Lote nº 04, com 
15 metros totalizando uma área de 540,00 m²  de  superfície, devidamente 
registrado sob a matrícula nº 6.342, Livro nº 2 do Registro Geral do 1º Ofício de 
Notas da Comarca de Nízia/RN. Avaliado em R$ 239.801,08 (duzentos e trinta e 
nove mil oitocentos e um reais e oito centavos) 

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem 



ou dele conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o 
bem penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 30% (trinta por cento) do 
valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação 
do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será 



efetuada pela Central de Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 
30 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, respeitada a 
parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e 
cinco por cento) e demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da 
Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO José Humberto Gomes do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 2021. 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 0801951-94.2017.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: NATALI FLORENCIO 
DE SOUZA BARBOSA e outros EXECUTADO: IMG 1011 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) terreno localizado em Pium, situado  no  município de 
Nizia Floresta, denominado Condomínio Sonhos do Mar, devidamente 
registrado sob a matrícula nº 2931 no Livro 2P, fls 024, consistente na Gleba 
36, com área de 796,96 m², sendo 453,22 m² de área privada e 343,74 m², de 
área comum, abrangendo a fração ideal de 7659,59/738.000,00 avos do 
terreno. Avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou  dele  
conhecimento  tiverem  que este  juízo  levará  à venda  em LEILÃO 



JUDICIAL o bem penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 30% (trinta por cento) do 
valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação 
do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada  pela  Central  
de  Avaliação  e  Arrematação.  O  bem  poderá  ser 



parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 
25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA do 
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 7 de 
julho de 2021. 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 0816157-79.2018.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PALM 
SPRINGS NATAL EXECUTADO: Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (uma) Gleba de terra agrícola desmembrada de área maior, 
situada no lugar denominado Mussuapé, no Distrito e Praia de Muriú. de 
número 34, quadra G, integrante do Condomínio Palm Springs Natal 
situado na RN-160 Ceará-Mirim/RN CEP: 59570-000, inscrito na matrícula 
número 9.755 do livro "2" de Registro de imóveis a cargo do primeiro Oficio 
de Notas de Ceará-Mirim/RN. Avaliado em: R$  155.910,00 (cento e 
cinquenta e cinco mil novecentos e dez reais) 

 

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem 



ou dele conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o 
bem penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na 
mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem 
mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 30% (trinta por cento) do 
valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade de renovar a publicação 
do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será 



efetuada pela Central de Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 
30 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, respeitada a 
parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e 
cinco por cento) e demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da 
Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda do 
Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de 
julho de 2021. 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 0006963-14.2008.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: Francisco Manuel Miranda Costa e 
outros (3) EXECUTADO: Vitor Manoel de Almeida Constantino 

 
 
 
 

OBJETO: 01 (uma) unidade autônoma, 12, Restaurante, integrante do 
Condomínio Residencial, horizontal de múltiplo uso, denominado " Resort 
Genipabu". Composto de refeitório, cozinha, WC's feminino e masculino, com 
área real de 86,84m², sendo 40,96m² de área privativa coberta, 5,69m² de área 
comum coberta e 45,88m² de área comum descoberta, correspondente a fração 
ideal de 6.778,81621/152.000 avos. Situado na Rua Vereador Ricardo Afonso de 
Lima, 203 B - Praia de Genipabu no Município de Extremoz/RN. Avaliado em: 
R$ 87.365,95 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos). 

 
 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade 



LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, 
às 09:00 horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo 
licitante ou lance superior à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, 
designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do 
Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, 
para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 40% 
(quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja necessidade 
de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma que 
segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado   em  até   30   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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo de 
30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Vitor Manoel de Almeida Constantino do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 
2021. 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 0802571-77.2015.8.20.5004– Ação: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) - EXEQUENTE: THAIS CHARLLIANE RODRIGUES DA 
SILVA e outros EXECUTADO: METODO CONSTRUTIVO LTDA 

 
 
 
 
 

OBJETO: 01 (um) Lote de Terreno, Nº 5, medindo 200,00 m² localizado no 
Município de Extremoz/RN registrado no Livro 2/154 - R6, às fls 150, sob a 
matrícula 33.793 com averbação AV- 1-33.793 Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Extremoz, Quadra D. Avaliado em: R$ R$ 42.208,00 (quarenta e dois 
mil duzentos e oito reais). 

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 
horas, em Primeiro Leilão, através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante 
ou lance superior à avaliação na data supra designada, 



fica, desde logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a 
realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site 
www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com 
lance mínimo de 30% (trinta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que 
haja necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, 
na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN 
de 22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver 
na livre administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- 
REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas 
e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 
876, mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da 
Central de Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou 
remição, após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo 
único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
12  caput  e  §3º,  da  Resolução  nº  14/2019-TJRN,  de  24/04/2019),  sob  a 
responsabilidade   dos   litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na 
hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação 
restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-
lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os 
bens a novo leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante  remisso  
(art.  897  do  CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e 



demais prestações no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de 
Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para 
responder a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro,   será    
devolvido    ao     licitante     devidamente     corrigido;  XXVI- APROVEITAMENTO 
DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o 
evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da 
faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação de 
interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do 
edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após 
iniciado o leilão judicial. 

 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO METODO CONSTRUTIVO LTDA do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 6 de julho de 
2021. 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 0014223-84.2004.8.20.0001– Ação: Execução 
Fiscal- EXEQUENTE: UNICRED Natal - Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Médicos de Natal Ltda EXECUTADO: ZENILDO 
BATISTA DE SOUZA, Francisco Firmo da Rocha Júnior 

 
OBJETO: 
B) 01 (um) Lote de terreno nº 349 da Quadra 26, integrante do 
Loteamento denominado Canaã, situado no Município de São Gonçalo 
do Amarante/RN, medindo 800,00m² de superfície, limitando-se ao Norte 
com a Rua Projetada medindo 20,00 metros; ao Sul com o Lote 326, 
medindo 40,00 metros; ao Leste com o Lote 350, medindo 40,00 metros; 
e ao Oeste com o Lote 348, medindo 40,00 metros. Avaliado em R$ 
35.664,00 (trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais) 

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto 
desta CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA 
COMARCA DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que este juízo levará 
à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem penhorado no processo acima 
elencado, na modalidade LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ON LINE, o qual 
ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 horas, em Primeiro Leilão, 
através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante ou lance superior 
à avaliação na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma 
data, 30 de julho de 2021, pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão 
Judicial, transmitido também através do site www.mnleilao.com.br, para 
venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance mínimo de 
40% (quarenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja 
necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante 
descritas, na forma que segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os 
licitantes que desejarem participar do leilão deverão aderir às regras 



constantes no site (www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou 
impostos para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do  Leiloeiro  
Público, MARCUS  DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da 
Portaria nº 0300/2021- TJRN de 22 de fevereiro de 2021, 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); 
3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver na livre 
administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do 
art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os 
arrematantes habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances 
on line. Na abertura do leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas 
existentes, comunicando ao juízo do feito; 
5- REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo 
tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada, 
acrescida de juros, custas e honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do 
direito à adjudicação previsto no art. 876, mediante petição nos autos do 
respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da Central de Avaliação e 
Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após 
a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão 
jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, 
Parágrafo único do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e 
art. 12 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a 
responsabilidade dos litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o 
pagamento da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, 
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 
depósito judicial (art. 892 do CPC); 
7- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese de o arrematante deixar de depositar o 
valor no prazo fixado, a arrematação restará automaticamente 
desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-lhe-á, em favor 
do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os bens 
a novo leilão, do qual não será admitida a participação do arrematante remisso 
(art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação 
apenas na alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será 
efetuada pela Central de Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado 
em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo 
de 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: 
se houver ônus real ou gravame sobre o bem, não 



mencionado no edital; se a alienação for passível de invalidade, ineficácia ou 
resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para responder a ação 
autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à 
vontade do arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas 
hipóteses legais de desistência supramencionadas, o valor total pago, 
inclusive a comissão do leiloeiro, será devolvido ao licitante devidamente 
corrigido; 
XXVI- APROVEITAMENTO DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor 
de todos os lances captados durante o evento, permitindo que, caso o 
arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da faculdade de 
desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de aproveitar os atos 
praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para manifestação 
de interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do 
bem do edital de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, 
inclusive após iniciado o leilão judicial. 

 
O presente edital foi publicado nos seguintes sites: tjrn.jus.br / 
www.mnleilao.com.br / INTIMANDOZENILDO BATISTA DE SOUZA, 
Francisco Firmo da Rocha Júnior do Leilão Judicial acima aprazado. DADO 
E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 05 de julho de 2021. 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 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO  (RETIFICADO) 

(Prazo: 05 dias) 
 

PROCESSO nº 0114553-35.2017.8.20.0001– Ação: Execução - 
EXEQUENTE: Nova 5ª Vara Criminal de Natal/RN EXECUTADO: 
RAFAEL FERNANDES SOBRAL NETO 

  
 
 

OBJETO: 
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
Impressora multifuncional HP Modelo 8600 – 
Sem funcionamento, em estado de sucata 

01 R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Aparelho de ar condicionado tipo central 
60.000Btus (piso térreo) – Faltando 
componentes, sem funcionamento, em estado de 
sucata 

01 

R$ 100,00 (cem reais) 

Aparelho de ar condicionado tipo central 
24.000Btus (piso térreo) – Em funcionamento, 
em médio estado de conservação 

01 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Aparelhos de ar condicionado tipo central 
60.000Btus (piso térreo) – Em funcionamento, 
em médio estado de conservação 

02 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

Aparelhos de ar condicionado tipo central 
60.000Btus (1° andar) – Faltando componentes, 
sem funcionamento, em estado de sucata 

03 
R$ 300,00 (trezentos reais) 

Aparelho de ar condicionado tipo split  
12.000Btus Marca LG (sala da direção) – Modelo 
não identificado – Faltando componentes, sem 
funcionamento, em estado de sucata 

01 

R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Aparelho de ar condicionado tipo split 
12.000Btus Marca LG (sala de avaliação) – 
Modelo não identificado – Faltando 
componentes, sem funcionamento, em estado de 
sucata 

01 

R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Maquineta de cartão – PagSeguro 01 R$ 30,00 (trinta reais) 
Materiais de escritório diversos -- Sem valor comercial. 
3.2. Itens com valor de avaliação questionado: 
 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
Esteiras Ergométricas – Marca Embreex – 
Modelo 850 RX-0 

08 
Valor unitário: R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais) 



Valor total: R$ 28.000,00 (vinte e 
oito mil reais) 

Após nova pesquisa de preço junto ao seguimento específico, reavalio os bens acima, conforme o 
valor indicado. 

Peças de Espelho – Medindo 1,50 metro de 
altura por 1,50 metro de largura e 4 milímetros 
de espessura. 

24 

Valor unitário: R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais) 
Valor total: R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) 

A comparação dos itens avaliados com o Anexo 3.11 da impugnação é injusta, em razão de 
diferenciar medidas e qualidade dos itens citados nas pesquisas em portais da internet. 
 
Para embasar este argumento, anexo a esta avaliação (item 3.4 – página 7), cotação em loja 
especializada do segmento no mercado local, de itens idênticos pertencentes ao referido inventário. 
 
 
3.3. Itens do inventário: 
 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 

Máquina LegPress 45º 01 
R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

Máquina LegPress Inclinado 01 
R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

Máquina CalfPress Baixo 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina CalfPress Alto 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina de Agachamento livre 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina de Agachamento guiado 01 R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Máquina Mesa Flexora 01 
R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

Máquina Banco Flexor 01 
R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

Máquina Banco Extensor 01 
R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

Máquinas Puxador Dorsal 02 
R$ 2.000 (dois mil quinhentos 
reais) 

Máquina Tríceps Paralelo 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina Banco de Ombro 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina Tríceps Testa 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina Dorsal Remada 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Máquina Peck Deck 01 R$ 3.000,00 (três mil reais) 
Máquina Crossover 01 R$ 3.000,00 (três mil reais) 
Máquina Banco Scott para uso livre 01 R$ 1.000,00 (mil reais) 

Máquina Banco Scott guiado com carga 01 
R$ 1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais) 



Máquina Supino Reto para uso livre 01 R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
Máquina Supino Inclinado para uso livre 01 R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
Máquina Supino Declinado para uso livre 01 R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

Máquina Supino Gaiola guiado 01 
R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) 

Barras de aço maciço retas grandes 06 R$ 600,00 (seiscentos reais) 
Barras de aço maciço retas média 02 R$ 200,00 (duzentos reais) 
Barras de aço maciço retas pequenas 02 R$ 200,00 (duzentos reais) 
Barras de aço maciço tipo W 02 R$ 200,00 (duzentos reais) 
Barras de aço diversas pequenas 03 R$ 300,00 (trezentos reais) 
Barras de aço ocas médias 02 R$ 200,00 (duzentos reais) 
Barras para Puxador Dorsal 03 R$ 300,00 (trezentos reais) 
Puxador tipo V para Puxador Dorsal 01 R$ 100,00 (cem reais) 
Suporte para halteres pequenos 01 R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
Suporte para halteres grandes 01 R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
Tripé Suporte para anilhas de peso 01 R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
Par de Suporte de parede para barras – Marca 
Fitness Slade 

01 
R$ 200,00 (duzentos reais) 

Balança de chão digital com capacidade máxima 
de 300kg com medidor de altura – Marca 
Balmak 

01 
R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Máquina Abdômen peso corpo 01 R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

Máquina Abdômen com carga 01 
R$ 1.600,00 (hum mil e 
seiscentos reais) 

Máquina Graviton 01 
R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) 

Máquina de Glúteo 01 
R$ 1.600,00 (hum mil e  
seiscentos reais) 

Máquina Banco Abdutor 01 
R$ 1.600,00 (hum mil e 
seiscentos reais) 

Máquina Banco Adutor 01 
R$ 1.600,00 (hum mil e 
seiscentos reais) 

Banco reto 01 R$ 200,00 (duzentos reais) 
Banco com ajuste de ângulo 01 R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Suportes de chão para sacos, bolas e pesos 02 
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais 

Suporte de chão para colchonetes 01 R$ 300,00 (trezentos reais) 

Suporte de chão para halteres pequenos 01 
R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) 

Aparelho Alongamento Espaldar 01 R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Suporte de chão para sacos e bolas de pancada 01 R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
Suporte de chão para barras prontas 01 R$ 700,00 (setecentos reais) 
Bicicletas horizontais – Marca Lion – Modelo 
LF400 

02 
R$ 3.000,00 (três mil) 

Bicicletas verticais – Marca Lion – Modelo LF 
300 

02 
R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Bicicletas verticais – Marca Lion – Modelo LF 
200 

02 
R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Camas elásticas – Marca Ativa 19 
R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos 
e cinquenta reais) 



Colchonetes – Marca Ativa 18 R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
Sacos de pancada para artes marciais 02 R$ 300,00 (trezentos reais) 
Bolas de pancada para artes maciais 02 R$ 200,00 (duzentos reais) 

Bolas infláveis para atividades físicas 05 
R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) 

Peças de emborrachados 20 R$ 200,00 (duzentos reais) 

Steps Plásticos 24 
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais) 

Steps Emborrachados 03 R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 
Barras para Alongamento 09 R$ 90,00 (noventa reais) 
 

Halteres Pequenos 17 
R$ 510,00 (quinhentos e dez 
reais) 

Halteres Grandes 
Sendo duas unidades de cada peso: 
1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 10kg, 12kg, 
14kg, 16kg, 18kg, 20kg, 22kg, 24kg, 26kg, 28kg e 
30kg; 
E uma única unidade do peso de 9kg. 

39 

R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos 
e cinquenta reais) 

Barras Prontas 
Sendo uma unidade de cada peso: 12kg, 14kg, 
16kg, 18kg, 20kg, 22kg, 24kg, 26kg, 28kg e 30kg. 

10 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Anilhas – Revestidas 
Distribuídas da seguinte forma: 
 
 
15 unidades – 1kg 
10 unidades – 2kg 
10 unidades – 3kg 
15 unidades – 4kg 
20 unidades – 5kg 
30 unidades – 10kg 
10 unidades – 15kg 
14 unidades – 20kg 

124 

R$ 4.295,00 (quatro mil duzentos 
e noventa e cinco reais) - TOTAL 
 
R$ 150,00 
R$ 150,00 
R$ 200,00 
R$ 375,00 
R$ 600,00 
R$ 1.200,00 
R$ 500,00 
R$ 1.120,00 

Kettebells 
Sendo uma única unidade de cada peso: 
6kg, 8kg e 10kg. 

03 
R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) 

 
Catraca de chão com leitor biométrico – Marca 
Tryton – Try Evolution 

01 
R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) 

Televisor LED 43” – Marca Philco 01 R$ 800,00 (oitocentos reais) 
Televisor Plasma 43” – Marca Samsung 01 R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
Computadores com tela de LCD – Marca e 
configuração não identificadas 

02 
R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Caixa de Som Ativa 15” – Marca Staner 01 
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais) 

Caixa de Som Ativa 12” – Marca Novik 01 R$ 900,00 (novecentos reais) 

Câmeras de Segurança – Marcas Diversas 14 
R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 
reais) 

Luminárias em LED de emergência 10 R$ 100,00 (cem reais) 



Refletores Grandes – Marca não identificada 02 R$ 100,00 (cem reais) 
Refletores Pequenos – Marca não identificada 

06 
R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais) 

Bebedouros de chão – Marca não identificada – 
Objeto em funcionamento 

02 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

Ventiladores de parede – Marca Veneza Plus 
Solaster – Objetos em funcionamento 

03 
R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais) 

Freezer vertical – Marca Metalfrio – Objeto em 
funcionamento 

1 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Suportes de chão para extintores de incêndio 04 R$ 100,00 (cem reais) 
Extintores de incêndio (Sendo 2 de água e 2 de pó) 04 R$ 600,00 (seiscentos reais) 
Porta objetos em madeira (1,90mts altura X 
2,15mts largura X 45cm profundidade) tipo 
colmeias com 28 compartimentos 

01 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

Porta objetos em madeira (2,14mts altura X 74cm 
largura X 30cm profundidade) tipo colmeias com 
10 compartimentos 

01 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Estantes em madeira (Sendo uma com medidas 
1,90mts altura X 1,30mts largura e outra com 
medidas 1,90mts altura X 90cm largura) 

02 
R$ 600,00 (seiscentos reais) 

Porta Chaves em acrílico com 30 compartimentos 01 R$ 30,00 (trinta reais) 
Porta Revistas de chão 01 R$ 20,00 (vinte reais) 
Bancos tipo Puff em couro – Objetos com desgaste 
proveniente de uso 

02 
R$ 20,00 (vinte reais) 

 
 
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 143.960,00 (cento e quarenta e três mil novecentos e sessenta 
reais). 

 
 

O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ON 
LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 horas, em Primeiro Leilão, através 
do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na data 
supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, pelas 
11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através do site 
www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, com lance 
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), sem que haja 
necessidade de renovar a publicação do Edital e sob as condições adiante descritas, na forma 
que segue: 

  
 1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem  participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 
(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos para 
transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN de 22 
de fevereiro de 2021, 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); 
3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, 
com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do art. 890 do CPC; 
4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os arrematantes 
habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na abertura do 
leilão,  o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando ao juízo do feito; 
5- REMIÇÃO: Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a 
execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas e 
honorários (art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 876, 
mediante petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da Central de 
Avaliação e Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, 
após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo único 
do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 12 caput e §3º, da 
Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade dos litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação será à vista do valor do  lance, 
realizado de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial; 
7- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo 
fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) 
e o Juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, 
voltando os bens a novo leilão, do qual não será admitida a participação do arrematante 
remisso (art. 897 do CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais prestações no prazo de 
30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da arrematação 
nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver ônus real ou 
gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível de invalidade, 
ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para responder a ação autônoma 
de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência 
supramencionadas, o valor total pago, inclusive a comissão do leiloeiro, será devolvido ao 
licitante devidamente corrigido; 
XXVI- APROVEITAMENTO DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os 
lances captados durante o evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente 
(remisso) ou faça uso da faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito de 
aproveitar os atos praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para 
manifestação de interesse em prosseguir como arrematante; 
11 -  EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do edital 
de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após iniciado o leilão 
judicial. 
 O   presente edital foi publicado  nos  seguintes sites: tjrn.jus.br / www.mnleilao.com.br / 
INTIMANDO RAFAEL FERNANDES SOBRAL NETO do Leilão Judicial acima aprazado.   
DADO  E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 20 de julho de 2021. 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 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E 
INTIMAÇÃO 

 
(Prazo: 05 dias) 

 
 
 
PROCESSO nº 0511232-49.2002.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
(1116) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Renato Ramos de 
Queiros 

 
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Ilha Bela, nº 52, Lagoa 
Azul, CEP 59135–380. Natal/RN, encravado num terreno medindo 225,00 m² de 
superfície, área construída total medindo 122,32 m² e área construída privativa 
medindo também 122,32 m². Testada principal de 10,00 metros por 22,50 metros 
de profundidade. Sequencial 60039990. Avaliado em: R$ 79.278,50 (setenta e sete 
mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) 

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

 
O Doutor RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direto desta 
CENTRAL DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO DA COMARCA DE NATAL,  no 
uso de suas atribuições legais, faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que este juízo levará à venda em LEILÃO JUDICIAL o bem 
penhorado no processo acima elencado, na modalidade LEILÃO EXCLUSIVAMENTE 
ON LINE, o qual ocorrerá no dia 30 de julho de 2021, às 09:00 horas, em Primeiro Leilão, 
através do site www.mnleilao.com.br. Não havendo licitante ou lance superior à avaliação 
na data supra designada, fica, desde logo, designado, na mesma data, 30 de julho de 2021, 
pelas 11:00 horas, a realização do Segundo Leilão Judicial, transmitido também através 
do site www.mnleilao.com.br, para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, 
com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC), 
sem que haja necessidade de renovar a publicação do Edital e     sob     as     condições     
adiante     descritas,     na     forma     que  segue: 

 
1- MODALIDADE: O Leilão Público será exclusivamente ON LINE. Os licitantes que 
desejarem participar do leilão deverão aderir às regras constantes no site 



(www.mnleilao.com.br); 
2- COMISSÃO DO LEILOEIRO: O preço da arrematação do bem, taxas ou impostos 
para transmissão do mesmo, bem como a remuneração do Leiloeiro Público, MARCUS 
DANTAS NEPOMUCENO, nomeado por intermédio da Portaria nº 0300/2021-TJRN de 
22 de fevereiro de 2021, 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);  3- OFERTANTES: Poderá oferecer lance quem estiver na livre 
administração de seus bens, com exceção do rol descrito nos incisos I ao VI do art. 890 
do CPC; 4- ANTECIPAÇÃO DE LANCE: Após a publicação do presente edital, os 
arrematantes habilitados no site www.mnleilao.com.br poderão ofertar lances on line. Na 
abertura do leilão, o Leiloeiro Público apreciará as propostas existentes, comunicando
 ao juízo do feito; 5- REMIÇÃO: 
Antes da alienação do bem, a parte executada pode, a todo tempo, remir a execução, 
pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas e honorários 
(art. 826, do CPC), sem prejuízo do direito à adjudicação previsto no art. 876, mediante 
petição nos autos do respectivo processo, a ser apreciada pelo Juízo da  Central  de  
Avaliação  e  Arrematação. Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, 
após a inclusão do bem em leilão público, o leiloeiro e ou corretor público farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, Parágrafo único 
do, CPC; art. 24, Parágrafo único, da Lei nº 21.981/1932 e art. 
8 caput e §3º, da Resolução nº 14/2019-TJRN, de 24/04/2019), sob a responsabilidade
   dos  litigantes; 
6 - PAGAMENTO: O pagamento do valor total da arrematação, à vista ou o pagamento 
da entrada (mínimo de 25%) do valor do lance, se parcelado, deverá ser realizado de 
imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art.
 892 do  CPC); 7- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese 
de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado, a arrematação restará 
automaticamente desfeita/resolvida (art. 903, § 1º, III, do CPC) e o Juiz impor-lhe-á, em 
favor do exequente, a perda do sinal e das parcelas já adimplidas, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não será  admitida  a  participação  do  arrematante   remisso  (art.  897   do   
CPC); 
8 - PARCELAMENTO: É possível o parcelamento do valor da arrematação apenas na 
alienação de imóveis e veículos automotores, cuja gestão será efetuada pela Central de 
Avaliação e Arrematação. O bem poderá ser parcelado em até 30 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, respeitada a parcela mensal mínima de R$ 
1.000,00 (um mil reais), mediante sinal de 25% (vinte e cinco por cento) e demais 
prestações no prazo de    30    (trinta)    dias    após    a    assinatura    da    Carta    de 
Arrematação; 
9 - DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO: O arrematante poderá desistir da 
arrematação nas hipóteses previstas pelo art. 903, § 5º, do CPC, quais sejam: se houver 
ônus real ou gravame sobre o bem, não mencionado no edital; se a alienação for passível 
de invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do § 1º; se e quando citado para responder 
a ação autônoma de que trata o § 4º, do mesmo artigo; 
10 - DEVOLUÇÃO DE VALORES: Caso, por algum motivo alheio à vontade do 
arrematante, a arrematação não se confirmar, inclusive nas hipóteses legais de desistência  
supramencionadas,  o  valor  total  pago,  inclusive  a  comissão do 



leiloeiro,    será     devolvido     ao     licitante     devidamente     corrigido;   XXVI- 
APROVEITAMENTO DOS ATOS: Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances 
captados durante o evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente 
(remisso) ou faça uso da faculdade de desistência, o Juiz, ao seu livre arbítrio, no intuito 
de aproveitar os atos praticados no leilão, convoque os ofertantes subsequentes para 
manifestação de interesse em prosseguir como arrematante; 
11 - EXCLUSÃO DO BEM: Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão do bem do edital 
de do leilão judicial, independente de prévia comunicação, inclusive após iniciado o leilão 
judicial. 

 
 
 

O presente edital foi publicado nos seguintes sites:www.tjrn.jus.br/ 
www.mnleilao.com.br INTIMANDO Renato Ramos de Queiros do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 8 de julho de 2021. 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 


