
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 0140374-80.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI RIO 
GRANDE DO NORTE EXECUTADO: Sergio Henrique de Sousa Carvalho 
 

 
OBJETO:  01 (UM) aparelho de DVD Home Teather LG; 01 (UM) móvel de madeira com 
tampo em mármore com gavetas; 01 (UM) rack em mogno bege e 01 (UMA) TV 42 polegadas 
Samsung. Avaliados em: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
  
Obs: Os bens estão depositados junto à parte autora.   
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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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 e 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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO Sergio 
Henrique de Sousa Carvalho do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Natal/RN, 11 de novembro 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 0811576-68.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Construtora Norte Brasil Ltda 
 

  
OBJETO: 01 (um) imóvel comercial localizado na AV. SENADOR SALGADO FILHO, nº 
1773, integrante do empreendimento HOTEL RESIDENCE, LOJA 11 - Lagoa Nova - 
Natal/RN - CEP 59076-000, com área do terreno privativa medindo 71,05 m² e área 
construída privativa medindo 132,12 m². Sequencial 90810171. Avaliado em: 
R$ 380.000,00 (trezentos e 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO Construtora Norte Brasil Ltda do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 11 de novembro 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 0503650-95.2002.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: Samuel Monteiro Cruz 
 

 
  
OBJETO: 01 (um) apartamento residencial localizado na Rua Leonardo Drumond, nº 
1657, apto 202, Bloco C, integrante do Residencial Lizieux,  Lagoa Nova, CEP 59075-
210– Natal/RN. Sequencial 13007220. Avaliado em: R$ 277.000,77 (duzentos e setenta 
e sete mil e setenta e sete 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 



11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO Samuel 
Monteiro Cruz do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de 
Natal/RN, 11 de novembro 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 0104324-26.2011.8.20.0001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
(156) - EXEQUENTE: Comercial do Trigo Ltda EXECUTADO: Raimunda Neta da Cruz 
Oliveira 
 

 
  
OBJETO: 01 (um) terreno localizado na Rua Vereador João Teodoro, nº 02, Distrito de 
Santa Luiza, Touros/RN, medindo aproximadamente 50 X 30 metros. Avaliado em: 
R$ 37.605,00 (trinta e sete mil seiscentos 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO Raimunda Neta da Cruz Oliveira do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 11 de novembro 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 0822798-20.2017.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) - 
EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO EXECUTADO: IPE MOVEIS INDUSTRIA, 
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP e outros 
 

OBJETO: 30% (trinta por cento) de um terreno de 2000 m² localizado na Rua Reitor 
Onofre Lopes, nº 529, Neópolis - Natal/RN. Avaliado em: R$48.000,00 (quarenta e oito 
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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO IPE 
MOVEIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP e 
outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 
de novembro 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 0141921-58.2013.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil - PREVI EXECUTADO: Eudes Córdula de Oliveira e outros 
 

 
  
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua Abelardo Calafange, nº 1811, 
Lagoa Nova, Natal/RN, matriculado sob o nº 22.617, no livro 2 do Registro Geral, sob 
os nº R2 (compra e venda) e R3  (hipoteca) do 6º Ofício de Notas de Natal, no Livro nº 
288, fls. 117/123 em 17.02.1992. Avaliado em: Total: R$ 521.640,00 (QUINHENTOS E 
VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS). 

  

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

 

 

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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO Eudes 
Córdula de Oliveira e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0828173-16.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: 
FRANCISCA TAVARES SOBRINHA 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) apartamento localizado na Rua Francisco Teófilo, nº 26, apto 201, 
Bloco B, Tirol - CEP 59020-190 – Natal/RN, medindo 135,69 m² de área construída privativa. 
Sequencial 10165576. Avaliado em: R$  
285.550,00 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 



11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO FRANCISCA TAVARES SOBRINHA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO 
E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0804844-29.2015.8.20.5004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
(156) - EXEQUENTE: CONDOMINIO LAGOA DO MATO VILA RURAL - ETAPA 1 - VILA 
TIMBAUBA EXECUTADO: TEREZINHA DANTAS RIBEIRO 
 

 
OBJETO: 01 (um) terreno localizado na Av. Gilberto Rodrigues, S/N, Barra de Cunhaú, 
CEP 59190-000 – Canguaretama/RN, situado à margem esquerda do Rio Cunhaú com 
testada principal medindo 18 metros por 20,50 metros de profundidade; pela linha 
lateral esquerda mede 28,40 metros; pela lateral direita mede 20,00 metros fechando 
um polígono de forma irregular medindo 442,00 m². Limitando-se ao norte, com 
estrada; ao sul, com servidão pública sobre a margem esquerda do Rio Cunhaú; ao 
leste, com terrenos ocupados por Kleber Pinheiro de Câmara e ao oeste, 
com  servidão pública. Matrícula 304, Livro 2-B, fl. 173. Avaliado em:  R$ 45.876,00 
(QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO TEREZINHA DANTAS RIBEIRO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0109795-18.2014.8.20.0001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE 
DO NORTE S/A EXECUTADO: K & R Serviços de Condicionamento Físico LTDA ME 
e outros (3) 
 

 

  

 OBJETO A: 01 (um) lote de terreno urbano sob o Nº 5, módulo comercial, integrante do 
loteamento denominado "Parque Atlântico", no empreendimento Cidade Verde, localizado 
na Av. Deputado Gastão Mariz de Faria, nº 200, lado par, Nova Parnamirim, CEP 59.152-
110  – Parnamirim/RN,  com testada principal de 15,00 metros por 40,00 metros de 
profundidade compreendendo uma área de 600,00 m², situado no meio de quadra. O imóvel 
possui uma edificação tipo prédio comercial com dois pavimentos medindo 
aproximadamente 620,00 m² de área construída e tem seu uso e ocupação com atividades 
de prestação de serviço de academia e correlatas coma seguinte composição: PAVIMENTO 
TÉRREO - três pontos comercias (lojinhas); uma recepção; um depósito; uma sala tipo 
escritório; um salão grande com diversos equipamentos de exercícios físicos e afins; um 
salão menor com tatame; dois banheiros masculino e feminino e uma garagem para dois 
automóveis; PAVIMENTO SUPERIOR - uma escada de acesso; uma sala de estar/jantar; 
um quarto dormitório; uma suite completa; uma cozinha tipo americana. Avaliado em: 
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 
OBJETO B: 01 (um) prédio residencial localizado na Rua Santo Antônio, nº 107, Quadra 2, 
Lote 19, integrante do Loteamento San Vale, Pitimbú, Natal/RN - CEP 59067-835 encravado 
num terreno medindo 600,00 m² de superfície com testada principal de 20,00 metros por 
30,00 metros de profundidade e área construída total medindo 446,50m².  Possui a seguinte 
composição: PAVIMENTO TÉRREO - uma varanda/garagem para dois automóveis; duas 
salas de estar; uma sala de jantar; dois quartos; uma suite completa; um BWC social; uma 
cozinha; PAVIMENTO SUPERIOR - uma escada de acesso; um escritório; uma suite 
completa com closet e varanda; ÁREA EXTERNA - uma área de lazer completa com piscina; 
uma garagem; uma sala de jantar/estar; um quarto dormitório; uma suíte completa; uma 
garagem para três automóveis; uma dependência de empregada completa; um BWC social; 
um quarto de despejo. Avaliado em: R$600.000,00 (seiscentos 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 02 



de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO K & R 
Serviços de Condicionamento Físico LTDA ME e outros (3) do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0818443-30.2018.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL SOL E MAR 
EXECUTADO: José Radi Rocha 
 

 

OBJETO: 01 (um) apartamento localizado na Rua José Gomes da Costa, nº 1887, apto 

501, Bloco B, integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL E MAR, Capim Macio, 

CEP 59082-140 – Natal/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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO José 
Radi Rocha do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de 
Natal/RN, 12 de novembro 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 0821467-17.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: Mármore Ltda. EPP EXECUTADO: 
PRIMEIRO MUNDO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) terreno próprio constituído pelos lotes de 01 a 20, Quadra 26, 
integrante do Loteamento "Meus Amores" localizado na Rua João Batista da Fonseca, 
nº 10, Novo Horizonte, Assu/RN. Com testada principal medindo 150,00 metros, 
voltada para a atual Av. Alferes João Percival Lins Caldas, por 60,00 metros de 
profundidade. Avaliado em: R$ 606.750,00 (SEISCENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E 
CINQUENTA 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO PRIMEIRO MUNDO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME do Leilão Judicial 
acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0872759-02.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISA DE 
PONTA NEGRA EXECUTADO: Conisa Construções Civis Ltda. 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (Um) apartamento residencial, nº 202, do 2º pavimento, integrante do 
prédio residencial multifamiliar, denominado “Brisa de Ponta Negra”, situado na Rua 
Alexandre Câmara, esquina com a Rua Industrial João Motta, nº 1895, Capim  Macio, 
Natal/RN, composto de sala de estar/jantar com varanda, “hall”, uma suíte, duas 
semisuítes, lavabo, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada, 
com uma área total medindo 210,83 m², sendo 96,69 m² de área privativa e 114,14 m² 
de área comum, com  duas vagas de garagem, registrado sob nº 37.694, no livro “2” 
do Registro Geral, do Registro de Imóveis da 3ª zona desta Capital. Avaliado em: 
R$ 421.660,00 (quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 



11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO Conisa 
Construções Civis Ltda. do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0821251-17.2018.8.20.5001– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
(156) - EXEQUENTE: CONDOMINIO PLATEU RESIDENCIAL EXECUTADO: YANNI 
CAMILA SILVA LOPES 
  

  

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) apartamento localizado na Rua Mira Mangue, nº 1181, apto 202, 
Bloco D, Planalto, CEP 59073-230 – Natal/RN, integrante do Condomínio Plateau 
Residencial composto por uma sala, cozinha, dois quartos sendo um suíte, BWC 
social e área de serviço. Avaliado em: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

  

 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO YANNI 
CAMILA SILVA LOPES do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade 
de Natal/RN, 12 de novembro 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 0821523-36.2017.8.20.5004– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) - EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOUR D'ARGENT 
RESIDENCIAL EXECUTADO: PABLO TOMAZ DA SILVEIRA LIMA 
 

  
                                                                                                                                                
                                         
OBJETO: 01 (um) apartamento integrante do Condomínio Edifício Tour D’Argent 
Residencial localizado na Rua Professor Manoel Fernandes, nº 218, apto 102, primeiro 
pavimento, Tirol, CEP 59020-610 – Natal/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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO PABLO 
TOMAZ DA SILVEIRA LIMA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0801734-84.2014.8.20.5124– Ação: EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO 
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (1117) - EXEQUENTE: EMGERN - Empresa 
Gestora de Ativos do Rio Grande do Norte EXECUTADO: ITALO RAIMUNDO DE 
SOUZA e outros 
 

 

                                                                                                                                                                
                          
OBJETO: 01 (um) apartamento integrante do Edifício Parque das Acácias II localizado na Rua 
Humbelino Coelho, S/N, apto 201, Bloco A, Boa Esperança, CEP 59088-745 – Parnamirim/RN, 
com área construída privativa medindo 68,52 m². Composto por uma sala de estar/jantar, dois 
quartos, um BWC social, cozinha, dependência de empregada e área de serviço. Avaliado em: 
R$ 342.960,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 



11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO ITALO 
RAIMUNDO DE SOUZA e outros do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0842774-85.2018.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NATAL EXECUTADO: N.K. 
EMPREENDIMENTOS HOTLELEIROS LTDA 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (uma) loja de nº 30, Bloco S (solo),  integrante do Shopping de 
Artesanato Potiguar localizada na Rua Hernani Hugo Gomes, nº 8000, Capim Macio – 
Natal/RN.  sequencial nº 9134382-8. Avaliada em: R$ 34.296,00 (TRINTA E QUATRO 
MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO N.K. 
EMPREENDIMENTOS HOTLELEIROS LTDA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 12 de novembro 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 0810109-12.2015.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR 
PORTAL DO POTENGI EXECUTADO: DAGOBERTO DE OLIVEIRA PINTO 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) apartamento integrante do Edifício Solar Portal de Potengi 
localizado na Rua Pedro Souza, nº 141, apto 310, Bloco H, esquina com a Avenida 
Industrial João Francisco da Mota, Bom Pastor, CEP 59060-160 – Natal/RN. Avaliado 
em: R$ 120.000,00 (cento e vinte 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO DAGOBERTO DE OLIVEIRA PINTO do Leilão Judicial acima aprazado. 
DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 16 de novembro 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 0821884-19.2018.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: SHEILA MICHELLE GUILHERME DE LIMA e 
outros EXECUTADO: EBENÉZER NOIVAS E BUFFET 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETOS: Item A - 01 (um) Vestido de noiva, branco, cauda longa, Modelo tomara-
que-caia. Avaliado em: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Item B - 01 (um) Vestido de noiva, branco, cauda longa, Modelo com uma alça e 
pedrarias. Avaliado em: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

Item C - (um)  Vestido de noiva, branco, Modelo manga japonesa, em renda. Avaliado 
em: R$ 520,00 (quinhentos e vinte 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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,  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 - 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; 
09 - 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; 
10 - 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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO EBENÉZER NOIVAS E BUFFET do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 



PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 16 de novembro 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 0835474-14.2014.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 
EXEQUENTE: Município de Natal EXECUTADO: NADIR MACARIO 
 

 
                                                                                                                                                
                                         

OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na RUA DA TILAPIA, Nº 495, 
integrante do APART HOTEL BLUE VILLAGE, APTO 204, BLOCO 01 - Ponta 
Negra, 

Natal/RN - CEP 59090-750. Sequencial 9.107118-6. Avaliado em: R$180.525,00 
(cento e oitenta mil quinhentos 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO NADIR 
MACARIO do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de 
Natal/RN, 16 de novembro 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 0802679-03.2016.8.20.5124– Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
(7) - EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO AVELINO FEITOSA EXECUTADO: 
CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) lote de terreno integrante do Condomínio Geraldo Galvão 
localizado na Av. Petra Kelly, nº 61, Unidade 57, Nova Parnamirim, Parnamirim/ 
RN,  encravado num terreno com formato irregular medindo 204,80 m² de superfície 
limitando-se  ao norte, com a Rua projetada A com 20,09 metros; ao sul, com o lote 
58, com 20,00 metros; ao leste, com parte do lote 56, com 9,34 metros e ao oeste, com 
a Rua Projetada B, com 11,14 metros devidamente registrado no livro de Registro 1-
41-631. Avaliado em: R$ 183.296,00 (cento e oitenta e três mil duzentos e noventa 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 16 de novembro 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 0810172-41.2018.8.20.5001– Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
(7) - EXEQUENTE: NEIDMAR DA MATA e outros (2) EXECUTADO: EDNAIDE MACIEL 
DA SILVA 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) imóvel residencial localizado na Rua São José, nº 2157, Dix-sept 
Rosado – Natal/RN, encravado num terreno medindo 441,00 m² de superfície  e área 
construída medindo 299,10 m², composto de um só pavimento com garagem, sala de 
estar, circulação, banheiro social, dois quartos, suíte simples com dormitório e 
banheiro, cozinha, área de serviço com depósito e dormitório de empregada com 
banheiro. Avaliado em: R$ 795.000,00 (setecentos e noventa e cinco 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 02 de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO EDNAIDE MACIEL DA SILVA do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 16 de novembro 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 0800077-10.2015.4.05.8201 
Classe: CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DE CAMPINA GRANDE/PB 
Exeqüente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Executado: AMARELINHO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA (E 
OUTROS) 
 
 

OBJETO: 01 (UM) Terreno próprio designado como sendo Lote 05 da Quadra “B”, 
parte integrante do Loteamento “PRAIA DO FAROL”, situado na Cidade de Touro/RN, 
medindo uma área de 648,00 m² de superfície, limitando-se ao Norte, com a Avenida 
André Gomes de Souza, com 15,00 metros; ao Sul, com o Lote 04 da mesma quadra, 
com 15,00 metros; ao Leste, com o Lote 04 da mesma quadra, com 43,20 metros; e 
ao Oeste, com o Lote 06 da mesma quadra, com 42,20 metros, registrado no Livro nº 
2 – Registro Geral (fls. 102), sob nº R-1-2.949, referente a matrícula nº 2.949, datada 
de 13 de fevereiro de 2003. Avaliado em: R$190.428,00 (cento e noventa mil 
quatrocentos e vinte e oito reais) 

 

 

O Doutor ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA, Juiz de Direto em substituição legal 
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 02 de dezembro 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, 02 de dezembro 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 através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site:www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO  AMARELINHO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 08 de novembro 
de 2021. Eu         (JOSÉ DINIZ SOBRINHO),   Lotado na Secretaria desta Central de 
Avaliação e Arrematação, fiz digitar e subscrevi.                                 

    

 

 
 

                              ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA 
 

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, nº 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br INTIMANDO Vitor 
Manoel de Almeida Constantino do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Natal/RN, 19 de novembro 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 0829283-40.2020.8.20.5001– Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (12154) - EXEQUENTE: JOAO FELIPE LEITE DE SOUZA 
EXECUTADO: EMGERN - Empresa Gestora de Ativos do Rio Grande do Norte 
 

 

OBJETO: 01 (um) imóvel  localizado na Av. Tavares de Lira, nº 109, esquina com 
a Av. Duque de Caxias, Ribeira – Natal/RN,  composto por dois pavimentos, com 
área total medindo 758,80 m²,  encravado em terreno foreiro do patrimônio do 
Estado do Rio Grande do Norte, limitando-se: ao norte, com a Av. Tavares de Lira, 
com 38,80 metros; ao sul, com imóveis do instituto do açúcar e do álcool, com 
38,00 metros; ao leste, com a Av. Duque de Caxias, com 15,22 metros; e ao oeste, 
com imóvel do Dr. Mário Lira, com 22,00 metros, matriculado sob o número 1.061 
Registro Geral Livro 02, conforme certidão do 3º Ofício de Notas às fls. 676/678 
dos autos. Avaliado em: R$1.136.025,00 (um milhão cento e trinta e seis mil 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO EMGERN - Empresa Gestora de Ativos do Rio Grande do Norte do Leilão 
Judicial acima aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 19 de novembro 
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 0812580-59.2019.8.20.5004– Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
(156) - EXEQUENTE: ALEXSANDRA PAES DA SILVA MARTINS e outros 
EXECUTADO: MORADA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
OBJETO: 01 (um) apartamento integrante do Condomínio Residencial Colinas do 
Potengi localizado na Rua Cristais de Gelo, nº 890, Redinha – Natal/RN, com uma área 
construída privativa medindo 53,54 m² e área comum medindo 36,50 m² com as 
seguintes características: uma sala, uma  varanda, hall, um quarto com suíte, um 
quarto social, BWC social, cozinha e área de serviço, inscrito sob a matrícula nº 
41.334, integrante do Livro 2 do Registro Geral (3º Ofício de Notas de Natal/RN) . 
Avaliado em: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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; 
11 - 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; 
12 -  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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO MORADA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros do Leilão Judicial acima 
aprazado. DADO E PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 19 de novembro 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 0821884-19.2018.8.20.5004– Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL (436) - EXEQUENTE: SHEILA MICHELLE GUILHERME DE LIMA e 
outros EXECUTADO: EBENÉZER NOIVAS E BUFFET 
 

 
                                                                                                                                                
                                          
  

OBJETOS: Item A - 01 (um) Vestido de noiva, branco, cauda longa, Modelo tomara-que-
caia. Avaliado em: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

 

Item B - 01 (um) Vestido de noiva, branco, cauda longa, Modelo com uma alça e pedrarias. 
Avaliado em: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

 

Item C - (um)  Vestido de noiva, branco, Modelo manga japonesa, em renda. Avaliado em: 
R$ 520,00 (quinhentos e vinte 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 02 
de dezembro 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,  02 de dezembro 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   através da Portaria Nº 300/2021-TJ, 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 credenciados farão jus à 
comissão de 5% (cinco por cento)  
Havendo qualquer tipo de acordo homologado ou remição, após a inclusão do bem em 
leilão público, o leiloeiro e ou corretor credenciados no juízo, farão jus à comissão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da dívida satisfeita, até cinco dias úteis da data do leilão (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, 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 - 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; 
9 - 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; 
10 - 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 no seguinte site: www.mnleilao.com.br 
INTIMANDO EBENÉZER NOIVAS E BUFFET do Leilão Judicial acima aprazado. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Natal/RN, 19 de novembro 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 

 


