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LEILÃO IMÓVEIS  
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RIO GRANDE DO NORTE - 

AMARN 
 

MARCUS DANTAS NEPOMUCENO, Leiloeiro Público Oficial, matricula na Junta Comercial do 

Estado – JUCERN, sob o nº. 059/94, inscrito no CPF/MF sob o nº. 307.491.664-87, estabelecido à 

Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal RN – e-mail: contato@mnleilao.com.br ou gabriellanepomu-

ceno@mnleilao.com.br Fone: (84) 99982-7483, devidamente autorizado pela ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS DO RIO GRANDE DO NORTE - AMARN, inscrita no CNPJ 

08.533.481/0001-02, com sede na Rua Paulo Barros de Góes, 1849, 10º. Andar, Candelária, Na-

tal/RN, cientifica e faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

que que levará á venda e arrematação pelo maior lanço, na modalidade LEILÃO PÚBLICO ON 

LINE, IMÓVEIS pertecentes ao seu patrimônio, no estado e condições em que se encontram, 

conforme passa a descriminar. 

Os interessados em participar do Leilão deverão efetuar seus credenciamentos de forma 

antecipada no site: www.mnleilao.com.br, observando as exigências previstas para o 

cadastramento, que ocorrerá mediante o aceite das condições e termos de uso do sistema e 

aprovação do cadastro pela: www.mnleilao.com.br. 

   

DATA E HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO 

O Leilão ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2022 a partir das 10:00 horas, apenas na forma 

online através do site www.mnleilao.com.br , onde os interessados na arrematação dos Lotes, 

efetuarão LANCES ONLINE, a partir do VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO (Anexo 01 do 

Edital), sendo considerado vencedor o licitante que houver feito o MAIOR LANÇO. 

             Não havendo licitante ou lance superior à avaliação na hora supra designada, fica, desde logo, 

designado, na mesma data e horário,  a realização do Segundo Leilão, transmitido também através do 

site www.mnleilao.com.br para venda a quem mais der e maiores vantagens oferecer, ficando no 

entando, esses lances condicionados a aprovação da diretoria da AMARN que, no prazo maximo de 

5 (cinco) dias, emitirá seu parecer. 

Após a publicação do presente edital, o arrematante habilitado no site www.mnleilao.com.br 

poderá ofertar lances com antecedência. Na abertura do leilão, o Leiloeiro Público apreciará as 

propostas existentes, comunicando a todos os interessados; 

Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lances captados durante o evento, permitindo que, 

caso o arrematante fique inadimplente ou faça uso da faculdade de desistência, o Leiloeiro Oficial, 

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;  

   

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A participação é restrita para pessoas físicas e pessoas jurídicas que atenderem as exigências 

do cadastrado através do site  www.mnleilao.com.br  e liberadas pelo setor, para ofertar lances durante 

o leilão.  

            Na sucessão de lances, a diferença entre estes ficará a critério do Leiloeiro. 

            Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência, sendo o arrematante responsabili-

zado civil e criminal por sua ação, além das penas administrativas previstas no item 13 deste edital. 

           Os bens constantes no Edital de Leilão estarão disponíveis para exame e visitação, no período 

de 01 a 16 de fevereiro de 2022 (dias uteis), das 8:30 hs as 17: 00 hs, através de agendamento pelo 

telefone (84) 999827483.  

           Qualquer licitante poderá oferecer cotação para um, vários ou todos os lotes. 
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            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; 

 

REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO: 

O pagamento da comissão do leiloeiro corresponderá a 7,0 % (sete por cento) calculado sobre 

o valor da arrematação e será paga pelo arrematante, mediante depósito ou transferência bancária 

diretamente ao favorecido Marcus Dantas Nepomuceno – Leiloeiro, Banco do Brasil – Ag. 3525-4, 

Conta Corrente 43079-X, CNPJ: 28.584.065/0001-40. 

Havendo qualquer tipo de acordo ou remição, após a inclusão do bem em leilão público, o 

leiloeiro credenciado, fará jus à comissão de 7% (sete por cento) sobre o valor da avaliação, sob a 

responsabilidade das partes envolvidas. 

 

 FORMAS DE PAGAMENTO:  

 

- A VISTA - O pagamento do valor total da arrematação será à vista e deverá ser realizado de imediato 

pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito bancário em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MA-

GISTRADOS DO RIO GRANDE DO NORTE - AMARN, inscrita no CNPJ 08.533.481/0001-

02;  

 

- PARCELADO: É possível o parcelamento do valor da arrematação na alienação de imóveis, cuja 

gestão será efetuada pela AMARN. O bem poderá ser parcelado mediante sinal de 25% (vinte e cinco 

por cento), quando da homologação da proposta e o restante em até 30 parcelas, mensais, iguais e 

consecutivas, acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês, vencendo a primeira par-

cela, 30 dias após a assinatura da Carta de Arrematação. Ficando bem ciente, o arrematante, de que o 

atraso ou não pagamento de qualquer parcela implicará em execução do bem. Em se tratando de 

pagamento parcelado será colocado registro de penhora judicial na matrícula do Imóvel.  

O PAGAMENTO A VISTA OU O MENOR PRAZO, TERÁ PREFERÊNCIA NA ACEITA-

ÇÃO DA PROPOSTA. 

 

- INADIMPLÊNCIA: Na hipótese de o arrematante deixar de depositar o valor no prazo fixado de 

duas ou mais parcelas consecutivas, a arrematação restará automaticamente desfeita/resolvida (art. 

903, § 1º, III, do CPC) sendo-lhe imposta, em favor da AMARN, a perda do sinal e das parcelas já 

adimplidas, voltando o bem a novo leilão, do qual não será admitida a participação do arrematante 

remisso (art. 897 do CPC); 

 

DAS CONSIDERAÇÕES E OBRIGAÇÕES 

Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, na condição “AD CORPUS”, não 

podendo o Arrematante alegar desconhecimento dessas condições, características e estado de 

conservação. Os bens imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, e devem ser vistoriados 

pelos participantes antes da realização do leilão, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento 

das condições, características e estado de conservação para posterior desistência da arrematação. O 

ARREMATANTE é responsável pelo levantamento de eventual restrição imposta por 

zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; como também por débitos relativos 

ao INSS dos imóveis reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, 

assumindo a regularização de tais débitos perante os órgãos públicos, inclusive cartórios de registro 

de imóveis; 

 

- 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;  

 



 

 

- 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; 

                                    

O Edital de Leilão Público foi publicado no seguinte site: www.mnleilao.com.br e no jornal 

Tribuna do Norte e estará à disposição dos interessados, no escritório do Leiloeiro e/ou através do 

site: www.mnleilao.com.br. 

 

LEILÃO IMÓVEIS  
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RIO GRANDE DO NORTE – 

AMARN 

ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DOS BENS 
 

 

LOTE 01 – IMÓVEL RESIDENCIAL CAPIM MACIO – NATAL RN 

Casa residencial situada na Rua Professora Dirce Coutinho, 1713, Capim Macio Natal RN, encravada 

em terreno medindo 1.600,00m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com parte dos lotes 780 e 782, 

com 40,00m; ao Sul, com a Rua Ismael Pereira da Silva, com 40,00m; a Leste, com a Rua Dirce 

Coutinho, com 40,00m; e a Oeste com o lote 779, com 40,00 m; com uma área construída de 635,94m2, 

devidamente averbada a margem da Matrícula 41.320 às fls 052/054 do Livro no. 184 no Sétimo 

Ofício de Notas e Registro mobiliário da 3ª. CRI da cidade e Comarca de Natal – RN. AVALIAÇÃO: 

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). 

 

LOTE 02 – TERRENO AREIA PRETA – NATAL RN 

TERRENO próprio, situado Rua Fabricio Pedroza, s/n, esquina com a Rua Venâncio, Petrópolis, 

Natal RN,  medindo 1.184,23 m² de superfície , limitando-se ao Norte, com Eugênio Monteiro, com 

23,50m e com Francisco X de Albuquerque Ramalho, com 16,50m; ao Sul com a Rua Venâncio, com 

35,50m; ao Leste com a Rua Francisco Pedroza, com 40m; e a Oeste com a Rua Pinto Martins, com 

23,80m e com Francisco X. de Albuquerque Ramalho, com 16,20m, constante na Matricula 99, às fls 

027 e 028 do Livro no. 1159 no Terceiro Ofício de Notas e Registro mobiliário da 1ª. CRI da cidade 

e Comarca de Natal – RN. AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  

 

LOTE 03 – SEDE CAMPESTRE – MACAÍBA RN 

Associação de Lazer, situado em Ferreiro Torto na Av. Eustáquio Alves de Farias, S/N, Zona de 

Expansão Urbana do Município de Macaíba/RN, CEP. 59280-000, área medindo 25.370,00m² de 

superfície, com os seguintes limites e dimensões; NORTE, com o Rio Jundiaí, medindo 86,00m; SUL, 

com a BR- Natal/Macaíba, atual Av. Eustáquio Alves de Farias, medindo 86,00m; LESTE, com os 

arrogantes vendedores, medindo 280,00me OESTE, com os lotes 49,53 e 57, medindo 310,00m, 

terreno murado, com as seguintes edificações e benfeitorias:  uma casa com ¾, dois salões abertos e 

cobertos  um de jogos outro de festa com área de churrasqueiras, 4 wc, (2) masculinos, (2) femininos, 
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(10) dez apartamentos, piscinas adulto e infantil, campo de futebol gramado, (2) dois vestuários, 

quadra poliesportiva, quadra de areia, estacionamento calçado; conforme Escritura Pública, lavrada 

no 1º Ofício Notas deste Cartório de Macaíba no Livro nº 151, às fls; 110/111v, em data de 16/06/1994, 

devidamente registrado no livro “2” Registro Geral, sob o nº R.3 na Matrícula 6.676-A, em data de 

16.06.1994. AVALIAÇÃO: R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).  


