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O Doutor MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito desta
Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que,
o Leiloeiro Público Oficial nomeado DAVI EDUARDO PAULIM, JUCERN Nº 079/09, levará a público, pregão de venda e
arrematação os bens penhorados abaixo relacionados, nas modalidades PRESENCIAL E ELETRÔNICO, no dia
21/10/2014 às 10:00 horas, a quem maior lanço oferecer, igual ou acima do valor da avaliação, e no dia 03/11/2014 às
10:00 horas, por qualquer preço, desde que não seja vil, salvo se o valor dos bens penhorados não exceder 60
(sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, pois nesse caso, o preço da arrematação não
será inferior ao da avaliação, a ser realizado na Câmara de Dirigente Lojista, Avenida Sílvio Bezerra de Melo, nº 819,
Centro, Currais Novos/RN e simultaneamente através do site www.leiloesjudiciais.com.br, transmitido pela empresa
Leilões Judiciais Serrano®.
01 – Processo nº 0001561-63.2010.8.20.0103 (103.10.001561-3) – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Dívida consolidada em 08/07/2010: R$ 11.541,29 (onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos).
Exequente: SÔNIA MARIA VALE SALDANHA
Executado: ALDO OZANAM PINHEIRO DA CRUZ
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio comercial, construído de alvenaria de tijolos e coberto de telhas, situado
à Rua Presidente Kennedy, nº 123, nesta cidade de Currais Novos/RN, com 01 (um) compartimento (quarto), e 01 (um)
banheiro, lajeado, 01 (um) beco na lateral da casa que dá acesso a 02 (dois) quartos e 01 (um) banheiro, no 1º andar
existem 04 (quarto) compartimentos: 02 (dois) quartos, 01 (uma) cozinha e 01 (um) banheiro. Obs.: O 1º compartimento
(quarto) e o banheiro localizados na entrada da casa encontram-se pintados e em bom estado de conservação e o
restante dos cômodos da casa estão bastante deteriorados, com paredes e instalações hidráulicas e elétricas precisando
de consertos, com uma área total de 118,80m² (cento e dezoito metros e oitenta centímetros quadrados). Imóvel
matriculado sob nº 2.017 no Cartório de Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em 18 de agosto de 2014.
Depositário: ALDO OZANAM PINHEIRO DA CRUZ, Rua Presidente Kennedy, nº 123, Currais Novos/RN
Ônus: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
02 – Processo nº 0001625-20.2003.8.20.0103 (103.03.001625-0) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 31/03/2003: R$ 5.166,52 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executado: MINERAÇÃO CABUGI LTDA.
Co-Responsáveis: JOSÉ SANTAS DE ARAÚJO, JOSÉ XIMENES FILHO, MÁRIO ROBERTO MEDEIROS DE SÁ
LEITÃO e OMAR AZEVEDO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) Propriedade rural denominada “pintada”, com 200 (duzentas) braças de frente
por 500 (quinhentas) de fundos, com benfeitorias diversas, limitando-se ao Norte, com Cipriano Pinheiro Galvão e outros;
ao Sul, com Luiz Pinheiro; ao Leste, com Elísio Galvão; ao Oeste, com Luiz Pinheiro e Cipriano Pinheiro Galvão, e com
uma parte de terra anexa à referida propriedade, a começar no cume do “cabeço grande do saquinho” para o lado
poente, até encontrar terras do Totoró, com 60 (sessenta) braças de frente por 400 (quatrocentas) de fundo, mais ou
menos. Imóvel cadastrado no INCRA sob nº 178.063.006.378 e matriculado sob nº 198 no Cartório de Registro de
Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositário: MARIA IACI PEREIRA DE ARAÚJO, Avenida Coronel José Bezerra, nº 382, Centro, Currais Novos/RN.
Ônus: Penhora nos autos nº 00001597-47.2006.8.20.13 (103.06.001597-9), em favor da Fazenda Estadual, em trâmite
na Comarca de Currais Novos/RN. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
03 – Processo nº 0000914-78.2004.8.20.0103 (103.04.000914-0) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 13/01/2012: R$ 43.027,34 (quarenta e três mil, vinte e sete reais e trinta e quatro centavos).
PENDÊNCIA – FALTA DEVOLUÇÃO DE PRECATORIA - REAVALIAÇÃO
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executado: CEREALISTA LINS LTDA.
Co-Responsável: JOSAFÁ LINS DE MEDEIROS
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Terreno urbano, encravado na Rua Projetada, s/nº, quadra B, Loteamento Alto
de Candelária, em São Vicente/RN, medindo 24,00m de frente por 40,00m de fundos, limitando-se, ao Norte, ao Sul e ao
Leste, com Irani Soares de Araújo e ao Oeste, com o Ginásio de Esportes o Metodão. Imóvel matriculado sob nº 270 (1720) no Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/RN.
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EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
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COMARCA DE CURRAIS NOVOS
JUIZ DE DIREITO: MARCUS VINICIUS PEREIRA JUNIOR
DIRETORA DE SECRETARIA: Maria de Fátima da Conceição Galina.
Fórum Municipal Des. Tomaz Salustino – Av. Cel. José Bezerra, 167, Centro, Currais Novos/RN – E-mail:
cn1civ@tjrn.jus.br

05 – Processo nº 0000902-20.2011.8.20.0103 – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Dívida consolidada em 19/05/2011: R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais)
Exequente: FRANCISCA FERREIRA DE LIMA
Executado: CÍCERO LUIZ DE OLIVEIRA
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) Casa residencial, construída de tijolos e telhas, encravada na cidade de
Currais Novos/RN, à Rua Dona Tetê Salustino, nº 59, Bairro Manoel Salustino, localizada no Setor 01, Quadra 011, Lote
0215, contendo sala, dois quartos, cozinha e banheiro, com área edificada de 55,50m² (cinquenta e cinco metros e
cinquenta centímetros quadrados), construída em terreno que mede 8,00m de frente e fundos, por 25,00m de
comprimento pelas laterais direita e esquerda, perfazendo uma área de 200,00m², limitando-se ao Norte com José
Enaldo Bezerra; ao Sul com Pedro Augusto G. do Nascimento; ao Leste com a Rua Dona Tetê Salustino, e a Oeste com
Raimunda Maria de Lucena. Imóvel matriculado sob nº 1.962 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Currais
Novos/RN.
Avaliação: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositário: Francisca Ferreira de Lima
Ônus: Eventuais constantes na matrícula imobiliária.
06 – Processo nº 0000255-79.1998.8.20.0103 (103.98.000255-0) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 26/04/2012: R$ 151.695,87 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
oitenta e sete centavos)
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executado: DISVESE LTDA.
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio de caracterização comercial, situado à Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo,
nº 161, Centro, na cidade de Currais Novos/RN, com área total construída de 3.034,58m², sendo 2.050,00m² averbada e
984,58m² não averbada, inserido em terreno com área total de 6.001,23m², com fácil acesso pela rodovia federal BR
226, com as seguintes confrontações: ao Norte, 74,21 metros com o Clube Caça e Pesca do Seridó; ao Sul 94,70
metros com a Rua Ulisses Caldas; a Leste 51,91 metros com a estação de bombeamento da CAERN; e a Oeste, 86,25
metros com a Avenida Dr. Silvio Bezerra de Melo, resultando em um perímetro de 307,07 metros. Benfeitorias: O referido
imóvel além do prédio utilizado como loja, com 866,00m², possui almoxarifado com 600,00m², oficina (funilaria) com
83,86m², oficina (mecânica e pintura) com 350,88m² e dique com 249,55m², onde grande parte das edificações é do tipo
galpão, com fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura com telhas de fibrocimento ou metálica. Obs.:
Atualmente o imóvel é utilizado para revenda de carros e motos, em região com predominância de imóveis de uso
comercial, com padrão construtivo normal, servido por toda infra-estrutura urbana como rede de abastecimento de água,
energia elétrica e iluminação pública, telefone, pavimentação e esgoto sanitário, possuindo ainda serviços públicos e
comunitários, como coleta de lixo, comércio, rede bancária, escola, saúde, segurança e lazer. O terreno possui formato
trapezoidal, com cota abaixo do greide da avenida, superfície seca, topografia semi-plana, possui 02 (duas) testadas, ou
seja, posiciona numa esquina. Imóvel matriculado sob nº 3.257, no 1º Cartório de Notas da Comarca de Currais
Novos/RN
Avaliação Total: R$ 2.321.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais), em 16 de abril de 2014.
Depositário: AMADEU VENÂNCIO DANTAS FILHO, Praça 19 de Março, nº 278, Antonio Rafael, Currais Novos/RN
Ônus: Eventuais constantes na matrícula imobiliária.
07 – Processo nº 0000215-09.2012.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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04 – Processo nº 0000325-28.2000.8.20.0103 (103.00.000325-7) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 14/07/2008: R$ 23.624,36 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis
centavos).
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executado: CEREALISTA CURRAIS NOVOS LTDA.
Co-Responsável: TEREZINHA BEZERRA GALVÃO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): Parte ideal correspondente a ¼ (um quarto) de terra denominada “São Bento”,
encravada neste Município e Comarca de Bayeux/PB, equivalente a uma área total de 40,6 hectares, pertencentes à
Terezinha Bezerra Galvão, Taciana Bezerra, Fabiano Bezerra Galvão e Katyanne Bezerra, tendo como benfeitorias de
uma casa de tijolos e telhas, cercas e raiz de algodão, limitando-se com terras que são ou foram de: ao Norte, com
herdeiros de Antônio Othon de Araújo; ao Sul, ainda com herdeiros de Antônio Othon de Araújo; ao Leste, com terras do
Sítio Solidão, pertencente a diversos e ao Oeste, com a data cascavel, pertencente a Terezinha Bezerra Galvão e outros.
Imóvel cadastrado no INCRA sob nº 178.063.002.712 e matriculado sob nº 513 no Cartório de Registro de Imóveis de
Currais Novos/RN.
Avaliação da parte ideal: R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 21 de agosto de 2014.
Depositária: TEREZINHA BEZERRA GALVÃO, Avenida Coronel Bezerra, nº 498, Currais Novos/RN.
Ônus: Reserva de Usufruto; Penhora nos autos nº 122/95 de Carta Precatória em trâmite na Vara Cível de Currais
Novos/RN. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
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Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 11 de junho de 2008.
Ônus: Penhora nos autos nº 139.07.000813-0, nº 139.07.000661-7, nº 139.08.000139-1 e nº 139.07.000558-0, todos em
trâmite na Comarca de Florânia/RN. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
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08 – Processo nº 0002510-58.2008.8.20.0103 (103.08.002510-4) – PROCESSO DE EXECUÇÃO
Dívida consolidada em 19/08/2008: R$ 21.968,80 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta
centavos).
Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SERIDÓ - CREDISERIDÓ
Executado: AMADEU VENÂNCIO DANTAS FILHO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): Peças Chevrolet, originais, novas: 01) 10 (dez) Amortecedores, referência 52285219,
avaliados em R$ 74,58 (setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) cada, totalizando R$ 745,80 (setecentos e
quarenta e cinco reais e oitenta centavos); 02) 08 (oito) Amortecedores, referência 09303841, avaliados em R$ 54,67
(cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) cada, totalizando R$ 437,36 (quatrocentos e trinta e sete reais e
trinta e seis centavos); 03) 10 (dez) Amortecedores, referência 94651708, avaliados em R$ 38,89 (trinta e oito reais e
trinta e nove centavos) cada, totalizando R$ 388,90 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos); 04) 10 (dez)
Amortecedores, referência 93218906, avaliados em R$ 56,74 (cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) cada,
totalizando R$ 567,40 (quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos); 05) 05 (cinco) Travessa, referência
07333844, avaliadas em R$ 130,85 (cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) cada, totalizando R$ 654,25
(seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 06) 01 (um) Reservatório, referência 52250733, avaliado
em R$ 539,85 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos); 07) 01 (uma) Porta, referência 94644821,
avaliada em R$ 883,30 (oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos); 08) 01 (uma) Carcaça, referência 94017342,
avaliada em R$ 876,71 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos); 09) 01 (um) Trem engrenagem,
referência 94651395, avaliado em R$ 702,63 (setecentos e dois reais e sessenta e três centavos); 10) 02 (dois) Eixos,
referência 05257877, avaliados em R$ 457,14 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos) cada,
totalizando R$ R$ 914,28 (novecentos e catorze reais e vinte e oito centavos); 11) 01 (uma) Porta, referência 52281531,
avaliada em R$ 889,45 (oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 12) 01 (uma) Porta, referência
94606311, avaliada em R$ 837,08 (oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos); 13) 02 (duas) Portas, referência
93220579, avaliadas em R$ 585,76 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) cada, totalizando R$
1.171,52 (um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos); 14) 01 (um) Suporte, referência 94631583,
avaliado em R$ 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos); 15) 01 (uma) Tampa traseira, referência
94650810, avaliada em R$ 770,30 (setecentos e setenta reais e trinta centavos); 16) 01 (um) Painel, referência
94633032, avaliado em R$ 247,95 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos); 17) 01 (um) Painel,
referência 90387210, avaliado em R$ 336,42 (trezentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos); 18) 01 (um)
Painel, referência 94623973, avaliado em R$ 199,07 (cento e noventa e nove reais e sete centavos); 19) 04 (quatro)
Rodas, referência 90344701, avaliadas em R$ 122,58 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) cada,
totalizando R$ 490,32 (quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos); 20) 04 (quatro) Guarnições, referência
93214318, avaliadas em R$ 31,74 (trinta e um reais e setenta e quatro centavos cada, totalizando R$ 126,96 (cento e
vinte e seis reais e noventa e seis centavos); 21) 01 (um) Filtro, referência 93208226, avaliado em R$ 434,78
(quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos); 22) 02 (dois) Eixos, referência 52257678, avaliados em
R$ 457,14 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos) cada, totalizando R$ 914,28 (novecentos e catorze
reais e vinte e oito centavos); 23) 01 (uma) Guarnição, referência 94602188, avaliada em R$ 99,25 (noventa e nove reais
e vinte e cinco centavos); 24) 01 (uma) Guarnição, referência 07362308, avaliada em R$ 72,35 (setenta e dois reais e
trinta e cinco centavos); 25) 04 (quatro) Apoios, referência 93207013, avaliados em R$ 179,31 (cento e setenta e nove
reais e trinta e um centavos) cada, totalizando R$ 717,24 (setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos); 26)
02 (duas) Guarnições, referência 52286640, avaliadas em R$ 61,21 (sessenta e um reais e vinte e um centavos) cada,
totalizando R$ 122,42 (cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos); 27) 01(um) Bico, referência 77068,
avaliado em R$ 883,12 (oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos); 28) 01 (uma) Bomba, referência 93200603,
avaliada em R$ 248,50 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos); 29) 01 (uma) Bomba, referência 72086,
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Dívida consolidada em 12/01/2012: R$ 161.089,20 (cento e sessenta e um mil, oitenta e nove reais e vinte centavos)
PROCESSO COM PENDÊNCIASS- FALTA O EXEQUENTE APRESENTAR CERTIDÃO DE REGISTRO DE
PENHORA.
Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Executado: CASA DE INFORMÁTICA LTDA.
Avalistas: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, PAULO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA, FRANCISCA DAS
VITÓRIAS DE MEDEIROS SANTOS PEREIRA e VALDEISA DE FÁTIMA MENESES DE MEDEIROS
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) Casa residencial encravada nesta cidade de Currais Novos/RN, à Rua José
Carlos Ferreira, nº 320, Bairro Manoel Salustino, localizada no Setor 01, quadra 95, Lote 200, em branco, piso de
cerâmica, com instalações sanitária, hidráulica e elétrica, com doze compartimentos, com uma área edificada de
140,50m² (cento e quarenta metros e cinquenta centímetros quadrados), edificada em terreno medindo uma área total de
330,00m², limitando-se ao Norte com José Alves dos Santos; ao Sul, com a Rua José Carlos Ferreira; ao Leste, com
Cláudio Eustênio de Araújo, e ao Oeste, com Antônio Pereira Sobrinho. Imóvel matriculado sob nº 5.781 no Cartório de
Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), em 12 de abril de 2012.
Depositário: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, Rua das Esmeraldas, nº 163, Bairro JK, Currais Novos/RN
Ônus: Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; Penhora nos autos nº 0000216-91.2012.8.20.0103, em favor do
Banco do Nordeste S/A, em trâmite na Vara Cível de Currais Novos/RN; Penhora nos autos nº 000103613.2012.8.20.0103 em favor da Unicred, em trâmite na Vara Cível de Currais Novos/RN. Outros eventuais constantes na
matrícula imobiliária.

10 – Processo nº 0100705-68.2014.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 03/04/2014: R$ 32.329,51 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um
centavos)
Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SERIDÓ (Em Liquidação)
Executada: MARIA DO CARMO ALCÂNTARA AZEVEDO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Terreno próprio para construção, encravado nesta cidade de Currais
Novos/RN, na Avenida Coronel José Bezerra, Bairro Antônio Rafael, localizado no Setor 7, quadra 09, Lote 417, com um
a área total de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados). Imóvel matriculado sob nº 5.090 no Cartório de
Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Reavaliado em : R$ 80.000,00 (trezentos mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositária: MARIA DO CARMO ALCÂNTARA AZEVEDO, Rua Vivaldo Pereira de Araújo, nº 91, Centro, Currais
Novos/RN.
Ônus: Eventuais constantes na matrícula imobiliária.
11 – Processo nº 0000216-91.2012.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 30/01/2012: R$ 19.592,88 (dezenove mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito
centavos).
Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Executado: CASA DA INFORMÁTICA LTDA.
Avalistas: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, PAULO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA, FRANCISCA DAS
VITÓRIAS DE MEDEIROS SANTOS PEREIRA e VALDEISA DE FÁTIMA MENESES DE MEDEIROS
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) Casa residencial encravada nesta cidade de Currais Novos/RN, à Rua José
Carlos Ferreira, nº 320, Bairro Manoel Salustino, localizada no Setor 01, quadra 95, Lote 200, em branco, piso de
cerâmica, com instalações sanitária, hidráulica e elétrica, com doze compartimentos, com uma área edificada de
140,50m² (cento e quarenta metros e cinquenta centímetros quadrados), edificada em terreno medindo uma área total de
330,00m², limitando-se ao Norte com José Alves dos Santos; ao Sul, com a Rua José Carlos Ferreira; ao Leste, com
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09 – Processo nº 0100581-85.2014.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 25/03/2014: R$ 42.779,99 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e
nove centavos)
Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SERIDÓ (em Liquidação)
Executado: JOSÉ XIMENES FILHO-ME
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Terreno próprio para construção, remanescente da propriedade rural
denominada Sitio São Sebastião, atualmente com área de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), equivalente a 0,5ha
(meio hectare), localizado na área do Distrito Industrial da cidade de Currais Novos/RN, dentro da zona de expansão
urbana da cidade. Imóvel cadastrado no INCRA sob nº 950.084.928.348-6 e matriculado sob nº 7.884 no Cartório de
Registro de Imóveis de Currais Novos/RN
Avaliação: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em 31 de julho de 2014. REAVALIADO em 02.09.2014 por
R$ 100.000,00 ((Cem mil reais).
Depositário: JOSÉ XIMENES FILHO, Rua Elias Fernandes, nº 23, Bairro JK, Currais Novos/RN
Ônus: Penhora nos autos nº 0100580-03.2014.8.20.0103 de Execução de Título Extrajudicial em favor de Cooperativa
de Crédito Rural do Seridó (Em Liquidação), em trâmite na Vara Única de Currais Novos/RN. Outros eventuais
constantes na matrícula imobiliária.
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avaliada em R$ 273,97 (duzentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos); 30) 01 (uma) Engrenagem,
referência 07317988, avaliada em R$ 88,43 (oitenta e oito reais e quarenta e três centavos); 31) 01 (um) Cilindro,
referência 94613373, avaliado em R$ 145,05 (cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos); 32) 01 (um) Cilindro,
referência 94613374, avaliado em R$ 139,47 (cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos); 33) 01 (um) Eixo,
referência 03836138, avaliado em R$ 93,72 (noventa e três reais e setenta e dois centavos); 34) 06 (seis) Tampas,
referência 52250293, avaliadas em R$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) cada, totalizando R$
329,76 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos); 35) 05 (cinco) Tampas, referência 52278208, avaliadas
em R$ 48,18 (quarenta e oito reais e dezoito centavos) cada, totalizando R$ 240,90 (duzentos e quarenta reais e
noventa centavos); 36) 03 (três) Luvas, referência 03965012, avaliadas em R$ 148,97 (cento e quarenta e oito reais e
noventa e sete centavos) cada, totalizando R$ 446,91 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos);
37) 01 (um) Solenoide, referência 93210815, avaliado em R$ 153,14 (cento e cinquenta e três reais e catorze centavos);
38) 02 (dois) Solenoides, referência 90121772, avaliados em R$ 272,49 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta e
nove centavos) cada, totalizando R$ 544,98 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos); 39) 02
(dois) Pivôs, referência 94652441, avaliados em R$ 935,26 (novecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos)
cada, totalizando R$ 1.870,52 (um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos); 40) 10 (dez) Juntas,
referência 90397138, avaliadas em R$ 241,85 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) cada,
totalizando R$ 2.418,50 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).
Avaliação Total: R$ 22.268,64 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), em 28
de setembro de 2008.
Depositário: AMADEU VENÂNCIO DANTAS FILHO, Praça 19 de Março, nº 278, Manoel Salustino, Currais Novos/RN
Ônus: Nada consta nos autos.

13 – Processo nº 0000210-41.1999.8.20.0103 (103.99.000210-3) – PROCESSO DE EXECUÇÃO
Dívida consolidada em 16.10.2014 R$ 312.845,22 (Trezentos e doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e
dois centavos)
Exequente: BANCO DO NORDETES DO BRASIL S/A
Executados: PAULO CESAR DANTAS & CIA. LTDA.,
Co-Responsáveis: PAULO CESAR DANTAS e MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS DANTAS
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio localizado na Rua 07 de Setembro, nº 112, Centro, nesta cidade de
Currais Novos/RN, construído de alvenaria, forro de gesso e lajes pré-moldadas com acabamento, em bom estado de
conservação, contendo dois depósitos, um terraço, duas câmaras de congelamento, rebocadas em argamassa de cal,
cobertura em telha comum, esquadrias de ferro, instalações elétricas trifásicas, com benfeitorias. Imóvel matriculado sob
nº 3.729 no Cartório de Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), em 27.08.2014.
Depositário: PAULO CESAR DANTAS, Rua Juventino da Silveira, nº 260, Currais Novos/RN.
Ônus: Eventuais constantes na matrícula imobiliária.
14 – Processo nº 0000323-77.2008.8.20.0103 (103.08.000323-2) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 17/12/2007: R$ 147.781,12 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e doze
centavos)
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executado: M. GOMES DE MACEDO – ME
Terceiro Interessado: EDER BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Veículo Camioneta, GM/D20 Custon S, cabine dupla, placas JTA-8760, cor
branca, a diesel, ano de fabricação/modelo 1993/1993, Chassi 9BG258NBPPC006726, Renavam 613523946.
Avaliação: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), em 17.09.2014.
Depositário: MANOEL GOMES DE MACEDO, Rua Antônio Bezerra Linhares, nº 305, Santa Maria Gorete, Currais
Novos/RN.
Ônus: Impedimento Judicial; Débitos perante o Detran/RN no valor de R$ 182,79 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e
nove centavos), em 04 de setembro de 2014. Outros eventuais constantes no Detran/RN.
15 – Processo nº 0000217-76.2012.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 13/01/2012: R$ 72.259,06 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e seis
centavos)
Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
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12 – Processo nº 0100118-80.2013.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 23/01/2003: R$ 24.397,02 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e dois centavos)
Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Executado: IVANILDO MEDEIROS DOS SANTOS
Co-Responsável: ANA LÚCIA CAVALCANTE DOS SANTOS
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) Parte de Terra na propriedade rural denominada Sitio São Rafael, encravada
neste município de Currais Novos/RN, equivalente a uma área de 29,34ha (vinte e nove hectares e trinta e quatro ares),
contendo como benfeitorias: 02 (duas) Casas pequenas, a primeira, construída em alvenaria de tijolo, piso de cimento e
coberta com telhas, com uma área de aproximadamente 54,00m², a segunda delas, também construída em alvenaria de
tijolo, piso de cimento e coberta com telhas, com uma área de aproximadamente 40,00m²; um açude de pequeno porte,
rede elétrica a poucos metros das casa, uma cisterna com capacidade para mais de dez mil litros de água, cerca com
quatro fios de arame farpado, um pequeno estábulo rústico, uma pequena cachoeira e uma pequena vazante;
plantações de palmas; e 01 (um) barreiro, limitando ao Norte, com Cicero Sabino Campelo; ao Sul, com Novais Pegado;
ao Leste, com Antônio Campelo; ao Oeste, com José Augustinho de Oliveira. Imóvel matriculado sob nº 8.046 no
Cartório de Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 21 de agosto de 2014.
Depositário: IVANILDO MEDEIROS DOS SANTOS, Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 2.208, Antônio Rafael, Currais
Novos/RN
Ônus: Hipoteca em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
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Cláudio Eustênio de Araújo, e ao Oeste, com Antônio Pereira Sobrinho. Imóvel matriculado sob nº 5.781 no Cartório de
Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em 18 de agosto de 2014.
Depositário: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, Rua das Esmeraldas, nº 163, Bairro JK, Currais Novos/RN
Ônus: Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; Penhora nos autos nº 000215-09.2012.8.20.0103 em favor do
Banco do Nordeste S/A, em trâmite na Vara Cível de Currais Novos/RN; Penhora nos autos nº 000103613.2012.8.20.0103 em favor da Unicred, em trâmite na Vara Cível de Currais Novos/RN. Outros eventuais constantes na
matrícula imobiliária.

17 – Processo nº 0000028-60.1996.8.20.0130 (103.96.000028-5) - PROCESSO DE EXECUÇÃO
Dívida consolidada em 05/12/1996: R$ 28.567,18 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito
centavos)
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A.
Executado: MANOEL VENANCIO DANTAS
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio comercial encravado nesta cidade de Currais Novos/RN, à Rua Tomaz
Silveira, nº 158, construído de tijolos, telhas e alvenaria, com um único compartimento, em branco, instalações
sanitárias, hidráulica e elétrica, estucado, piso e calçada de cimento, com quatro portas de ferro de frente e uma porta e
um portão de ferro pelo lado oeste, medindo 20,70m de frente por 14,50m de fundo, limitado ao Leste, com herdeiros de
Teolinda Dantas da Silva; ao Oeste, com o alinhamento da Av. Sílvio Bezerra; ao Norte, com Celso Alves de Lima e ao
Sul, com o alinhamento da Rua Tomaz Silveira. Imóvel matriculado sob nº 1.180 no Cartório de Registro de Imóveis de
Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositário: MANOEL VENANCIO DANTAS, Rua Lula Gomes, nº 136, Currais Novos/RN
Ônus: Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; Penhora nos autos nº 01.000565 de Execução em favor do Banco do
Brasil, em trâmite na Vara Única de Currais Novos/RN. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
18 – Processo nº 0001036-13.2012.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 17/05/2012: R$ 92.560,31 (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e um
centavos)
Exequente: UNICRED – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE
SAÚDE DO OESTE POTIGUAR LTDA.
Executados: CASA DA INFORMÁTICA LTDA., PAULO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS
PEREIRA, VALDEISA DE FÁTIMA MENESES DE MEDEIROS e FRANCISCA DAS VITÓRIAS DE MEDEIROS SANTOS
PEREIRA
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) Casa residencial encravada nesta cidade de Currais Novos/RN, à Rua José
Carlos Ferreira, nº 320, Bairro Manoel Salustino, localizada no Setor 01, quadra 95, Lote 200, em branco, piso de
cerâmica, com instalações sanitária, hidráulica e elétrica, com doze compartimentos, com uma área edificada de
140,50m² (cento e quarenta metros e cinquenta centímetros quadrados), edificada em terreno medindo uma área total de
330,00m², limitando-se ao Norte, com José Alves dos Santos; ao Sul, com a Rua José Carlos Ferreira; ao Leste, com
Cláudio Eustênio de Araújo, e ao Oeste, com Antônio Pereira Sobrinho. Imóvel matriculado sob nº 5.781 no Cartório de
Registro de Imóveis de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em 18 de agosto de 2014.
Depositário: Representantes Legais da empresa executada, Avenida Coronel José Bezerra, nº 331, Currais Novos/RN
Ônus: Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; Penhora nos autos nº 000215-09.2012.8.20.0103, nº 000021691.2012.8.20.0103, ambos em favor do Banco do Nordeste S/A, em trâmite na Vara Cível de Currais Novos/RN. Outros
eventuais constantes na matrícula imobiliária.
19 – Processo nº 0100580-03.2014.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 24/03/2014: R$ 27.579,91 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e um
centavos)
Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SERIDÓ (Em Liquidação)
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16 – Processo nº 0000129-97.1996.8.20.0103 (103-96.000129-0) – PROCESSO DE EXECUÇÃO
Dívida consolidada em 13/05/1996: R$ 11.405,88 (onze mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A.
Executados: AGENOR E GRAÇA LTDA. e MARIA RITA DE ALBUQUERQUE
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio de caracterização comercial, construído de alvenaria de tijolos e coberto
de telhas, encravado nesta cidade de Currais Novos/RN, à Rua João Pessoa, nº 92, 1º andar, Centro, localizado no
Setor 05, Quadra 025, Lote 0047, em branco, piso de cerâmica, com dois pavimentos, instalações sanitárias, hidráulica e
elétrica, com uma área edificada de 72,62m² (setenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados), limitada
ao Norte, com a Rua Escrivão Antônio Quintino; ao Sul, com a Rua João Pessoa; ao Leste, com Severina Medeiros
Gomes e ao Oeste, com Manoel Luiz de Medeiros. Imóvel matriculado sob nº 5.467 no Cartório de Registro de Imóveis
de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositária: MARIA RITA DE ALBUQUERQUE, Rua João Pessoa, nº 92, Currais Novos/RN.
Ônus: Hipoteca em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
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Executado: P & P TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-CASA DA INFORMÁTICA
Avalistas: PAULO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA e FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Veiculo Caminhonete GM/S-10 2.2, Cabine Dupla, placas CVK-6506, ano de
fabricação/modelo 2000/2000, cor prata, a gasolina.
Avaliação: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em 18 de agosto de 2014.
Depositário: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, Rua das Esmeraldas, nº 163, JK, Currais Novos/RN.
Ônus: Eventuais constantes no Detran/RN.
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20 – Processo nº 0000009-10.2003.8.20.0103 (103.03.000009-4) – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Exequente: BANCO GENERAL MOTORS S/A.
Executados: ITANS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Terceiros Interessados: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A., TRANSZERO – TRANSPORTADORA DE
VEÍCULOS LTDA. e AURICE VENÂNCIO DANTAS MUNIZ
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01) Uma parte de terra desmembrada da propriedade denominada Aba da Serra,
encravada em Currais Novos (RN), com área de 200,00 há com várias benfeitorias, limitando-se ao norte com Amadeu
Venâncio Dantas; ao sul com Auta Galvão Pinto Coelho; ao leste, com os Brejeiros e ao oeste com Maria da Salete
Galvão. Obs.: A propriedade está localizada a uma distância de 06 km da cidade de Currais Novos/RN, sendo seu
acesso à esquerda da BR-427, no percurso Currais Novos/RN – Acari/RN e, possui solo ligeiramente ondulado, uma
casa de colono mal conservada, um açude de médio porte, um barreiro, um curral de arame farpado e cerca com quatro
fios de arame farpado. Não possui áreas irrigadas nem eletrificação, aproximadamente 68,00 são de terras
inaproveitáveis. Imóvel Cadastrado no INCRA sob nº 178.063.262.978-7 e matriculado sob o nº 5.702, no Registro
Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliada em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); 02) 01 (uma) propriedade rural
denominada de “Marcação”, encravada no Município e Comarca de Currais Novos (RN), com uma área total de 31,9 há,
com várias benfeitorias, distando 6 km da sede do município, limitando-se ao norte com Francisco Bezerra de Medeiros;
ao sul com Antônio Paulo de Medeiros; ao leste, com Antônio Alexandre Guimarães e Pedro Sátiro de Melo e ao oeste
com Amadeu Venâncio Dantas. Obs.: A propriedade “Marcação” está localizada a uma distância de 06 km da cidade de
Currais Novos/RN, sendo seu acesso à esquerda da BR-427, no percurso Currais Novos/RN – Acari/RN, possui solo
ondulado, um curral de arame farpado, um barreiro de pequeno porte e cerca de arame farpado com quatro fios. Não
possui áreas irrigadas nem eletrificação. Possui aproximadamente de 2,00 hectares de terras inaproveitáveis. Imóvel
cadastrado no INCRA-RN sob o nº 178.063.003.417-Dv.4, e matriculado sob nº 3.724, no Registro Imobiliário de Currais
Novos/RN, avaliada em R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais); 03) 01 (uma) parte de terra denominada de
“Marcação”, encravada no Município e Comarca de Currais Novos(RN), com uma área total de 40,66 hectares,
limitando-se ao nascente com terras dos Lucas; ao poente, com terras de Amadeu Venâncio Dantas, ao norte, com
terras de Oscar Ribeiro de Andrade e ao sul com terras de Francisco José Medeiros. Obs.: Propriedade marcação está
localizada próximo à Serra do Chapéu e a aproximadamente à distância de 7,5km da Cidade de Currais Novos/RN,
sendo seu acesso à esquerda da BR-427, no percurso Currais Novos/RN – Acari/RN e, possui solo acidentado, um
açude de médio porte, um barreiro, um curral de arame farpado e cerca com quatro fios de arame farpado. Não possui
áreas irrigadas nem eletrificação. Possui aproximadamente 6,0 hectares de terras inaproveitáveis. Imóvel cadastrado no
INCRA-RN sob o nº 178.063.003.409-Dv.3, e matriculado sob o nº 1.389, no Registro Imobiliário de Currais Novos/RN,
avaliada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 04) 01 (uma) propriedade rural denominada de “Marcação Velha”,
encravada no Município e Comarca de Currais Novos (RN), com uma área total de 153,14, limitando-se ao nascente com
terras dos Lucas; ao poente com Omar Dantas, ao norte, com Francisco José de Medeiros e ao sul com Vadelmira
Galvão de Melo. Obs.: Propriedade marcação está localizada próximo à Serra do Chapéu e a aproximadamente à
distância de 7,5km da Cidade de Currais Novos/RN, sendo seu acesso à esquerda da BR-427, no percurso Currais
Novos/RN – Acari/RN e, possui solo acidentado, um açude de médio porte, um barreiro, um curral de arame farpado e
cerca com quatro fios de arame farpado. Não possui áreas irrigadas nem eletrificação. Possui aproximadamente 59,00
hectares de terras inaproveitáveis. Imóvel cadastrado no INCRA-RN sob o nº 178.063.003.409-Dv.3, e matriculado sob o
nº 1.390, no Registro Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliada em R$ 53.300,00 (cinquenta e três mil e trezentos reais);
05) 01 (uma) propriedade rural denominada de “Marcação”, encravada no Município e Comarca de Currais Novos (RN),
no lugar Riacho Fechado, com área total de 29 ha a começar do limite das terras dos herdeiros do Des. Tomaz
Salustino Gomes de Melo, até o descambar das águas para o Riacho Fechado, com várias benfeitorias, limitando-se ao
nascente com terras do Des. Tomaz Salustino Gomes de Melo; ao norte com terras de Amadeu Venâncio Dantas e ao
sul com terras de João Batista. Obs.: Está localizada a uma distância de 4,5km da Cidade de Currais Novos/RN, ficando
à margem da BR-427, no percirso Currais Novos/RN – Acari/RN, possui solo acidentado, um açude de médio porte, um
barreiro e cerca de arame farpado com quatro fios. Não possui áreas irrigadas nem eletrificação. Aproximadamente 2,5
hectares são de terras inaproveitáveis. Imóvel cadastrado no INCRA-RN sob nº 178.063.003.409-Dv.3, e matriculado sob
o nº 1.392, avaliada em R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais);
Avaliação Total: R$ 177.600,00 (CENTO E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), em 15 de setembro de
2014.
Depositário: AMADEU V. DANTAS e ALVINA E. DANTAS.
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Executado: JOSÉ XIMENES FILHO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Terreno próprio para construção, remanescente da propriedade rural
denominada Sitio São Sebastião, atualmente com área de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), equivalente a 0,5ha
(meio hectare), localizado na área do Distrito Industrial da cidade de Currais Novos/RN, dentro da zona de expansão
urbana da cidade. Imóvel cadastrado no INCRA sob nº 950.084.928.348-6 e matriculado sob nº 7.884 no Cartório de
Registro de Imóveis de Currais Novos/RN
Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositário: JOSÉ XIMENES FILHO, Rua Elias Fernandes, nº 23, Bairro JK, Currais Novos/RN.
Ônus: Penhora nos autos nº 0100581-85.2014.8.20.0103 de Execução de Título Extrajudicial em favor de Cooperativa
de Crédito Rural do Seridó (Em Liquidação), em trâmite na Vara Única de Currais Novos/RN. Outros eventuais
constantes na matrícula imobiliária.

22 – Processo nº 0003165-88.2012.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 10/12/2012: R$ 118.955,96 (cento e dezoito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa
e seis centavos).
Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SERIDÓ - CREDISERIDÓ
Executados: ALYSSON ALCANTARA AZEVEDO e CERSEL – COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO SERIDÓ
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Lote de terra, encravado nesta cidade, à Rua Riacho Salgado, medindo um
área de 25.227,00m², limitando-se ao Norte, com o loteamento Boa Vista II; ao Sul, com o loteamento Boa Vista I; ao
Leste, com Cícero Gomes da Silva e, ao Oeste, com a Rua Riacho Salgado, pertencente ao Sr. Alysson Alcântara
Azevedo. Devidamente registrada SOB Nº 6.559 no Registro Imobiliário desta Cidade e Comarca de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 02 de setembro de 2014.
Depositário: ALYSSON ALCÂNTARA AZEVEDO, Rua Vivaldo Pereira de Araújo, nº 91, Centro, Currais Novos/RN.
Ônus: Eventuais constante na Matrícula Imobiliária.
23 - Processo nº 0000156-12.1998.8.20.0103 (103.98.000156-2) – PROCESSO DE EXECUÇÃO
Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Executados: FRANCISCO BEZERRA DE MEDEIROS, ANDRÉA MENDES DE MEDEIROS e POTIGUAR COMÉRCIO
DE RAÇÕES LTDA.
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01) Uma parte de terra, desmembrada da propriedade rural denominada “As Areias”,
encravada neste município e comarca, com uma área de 5,20 ha (cinco hectares e vinte ares), com benfeitorias
diversas, limitada com terras que são ou foram de: ao Leste, com Manoel Ezequiel Galvão; ao Oeste, com Cipriano
Pires; ao Sul com Ana Medeiros e ao Norte com Francisco Dantas de Araújo. Imóvel cadastrado no INCRA sob nº
178.063.000.922, e matriculado sob nº 2.168, no Cartório Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliada em R$ 7.071,12
(Sete mil, setenta e um reais e doze centavos); 02) 40% (quarenta por cento) da CASA residencial, construída de
tijolo e cobertura de telhas, encravada nesta cidade, à Rua Lula Gomes, nº 409, medindo 9,45 metros de frente, por 8,00
metros de fundos, com 2 portas de frente e uma pelo lado poente, com 2 partimentos, em branco. Imóvel matriculado
sob nº 940, no Cartório de Registro Imobiliário de Currais Novos/RN, no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
Avaliação Total: R$ 43.071,12 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), em 04 de
setembro de 2014.
Depositário: FRANCISCO BEZERRA DE MEDEIROS.
Ônus: Itens 01 e 02) Eventuais constante na Matrícula Imobiliária.
24 – Processo nº 0000022-77.2001.8.20.0103 (103.01.000022-6) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 28/07/2014: R$ 545.385,02 (quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais
e dois centavos).
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executados: DISVESE LTDA.
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01) 01 (um) Prédio de caracterização comercial, situado à Av. Dr. Sílvio Bezerra de
Melo, nº 161, Centro, na cidade de Currais Novos/RN, com área total construída de 3.034,58m², sendo 2.050,00m²
averbada e 984,58m² não averbada, inserido em terreno com área total de 6.001,23m², com fácil acesso pela rodovia
federal BR 226, com as seguintes confrontações: ao Norte, 74,21 metros com o Clube Caça e Pesca do Seridó; ao Sul
94,70 metros com a Rua Ulisses Caldas; a Leste 51,91 metros com a estação de bombeamento da CAERN; e a Oeste,
86,25 metros com a Avenida Dr. Silvio Bezerra de Melo, resultando em um perímetro de 307,07 metros. Benfeitorias: O
referido imóvel além do prédio utilizado como loja, com 866,00m², possui almoxarifado com 600,00m², oficina (funilaria)
com 83,86m², oficina (mecânica e pintura) com 350,88m² e dique com 249,55m², onde grande parte das edificações é do
tipo galpão, com fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura com telhas de fibrocimento ou metálica.
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21 – Processo nº 0100439-81.2014.8.20.0103 – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SERIDÓ “EM LIQUIDAÇÃO”
Executados: NAIR ALVES DE OLIVEIRA ME (CERÂMICA ESPÍRITO SANTO)
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) galpão, de área de 350,00m² (25,00m x 14,00m), construído com madeira
cerrada, caibros, linha e ripas, para uso de fabricação de telhas.
Avaliação: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), em 06 de maio de 2014.
Depositário:
Ônus: Nada consta.
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Ônus: Itens 01 e 02) Consta Penhora nos autos nº 440/00, em trâmite no 3º Cartório Judiciário da Comarca de Currais
Novos/RN; Penhora no autos nº 000.99.947221-6, em favor do Banco General Motors (BMG), em trâmite na 19ª Vara
Cível da Comarca de São Paulo/SP; Outros eventuais constantes nas matriculas imobiliárias; Item 03, 04 e 05) Consta
Hipoteca em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A; Penhora nos autos nº 440/00, em trâmite no 3º Cartório
Judiciário da Comarca de Currais Novos/RN; Penhora no autos nº 000.99.947221-6, em favor do Banco General Motors
(BMG), em trâmite na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP; Outros eventuais constantes nas matriculas
imobiliárias; Itens 06 e 07) Consta Penhora nos autos nº 440/00, em trâmite no 3º Cartório Judiciário da Comarca de
Currais Novos/RN;Outros eventuais constantes nas matriculas imobiliárias; Itens 08 ao 18) Eventuais constantes na
Matrícula Imobiliária.

26– Processo nº 0000223-98.2003.8.20.0103 (103.03.000223-2) – INVENTÁRIO
Dívida consolidada em 27/02/2014: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais).
Inventariante: ANTONIO JOSEAN DA SILVA e ALYSSON ALCÂNTARA AZEVEDO
Inventariado: ABRAÃO AZEVEDO DE SOUZA
Herdeira: MARIA DO CARMO ALCÂNTARA AZEVEDO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01) Uma Propriedade denominada Pedra D'Água, situada neste Município e
Comarca de Currais Novos/RN, medindo 80 braças de frente, com 2.400 ditas de fundo. Benfeitorias: 02 casa de tijolos
e telhas, açude, curral de pedra com cachoeiras, cercas e raiz de algodão, pertencente a Abrãao Azevedo de Souza.
Uma casa sede construída de tijolos e coberta de telhas, 01 casa de colono construída de tijolos e coberta de telhas; 01
armazém, 01 barreiro, plantações de hortaliças e fruteiras e 01 curral com cachoeira. Imóvel matriculado sob o nº 363 no
2º Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Currais Novos/RN, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais), em 03 de setembro de 2014; 02) Imóvel localizado na Avenida Coronel José Bezerra, nº 174, Centro, Currais
Novos/RN, pertencente a Abrãao Azevedo de Souza e sua esposa Maria do Carmo Alcântara Azevedo, medindo 5,20
metros de frente por 9,00 metros de fundos, por 26,00 de comprimento pelas laterais direita e esquerda, área coberta de
105,00m². Obs.: Imóvel é de característica Comercial, no qual atualmente funciona a loja de roupas STOMP, localizado
no centro da cidade, com 07 compartimentos, 02 banheiros e 01 muro, sendo que em 02 compartimentos o piso é
cerâmica, o muro é piso de cimento e no restante dos cômodos o piso é de mosaico e encontra-se em bom estado de
conservação. Imóvel matriculado sob nº 2.423 no Registro Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliado em R$ 190.000,00
(cento e noventa mil reais), em 03 de setembro de 2014; 03) Imóvel localizado na Rua Joventino da Silveira, nº 45,
Centro, Currais Novos/RN, pertencente a Sra. Maria do Carmo Alcântara Azevedo, com área de 234,00m². Imóvel
encontra-se em bom estado de conservação, possui forro de laje, piso de cerâmica nas salas, taco nos quartos, mosaico
na cozinha e cimento na área de serviços de demais compartimentos, instalações sanitária, hidráulica e elétrica antigas,
(precisando de reparos), com 21 compartimentos, entre sala, cozinha, área de serviço, garagens, quartos e banheiros no
térreo e 1º andar. Imóvel matriculado sob nº 1.861 no Registro Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliado em R$
300.000,00 (trezentos mil reais); 04) 01 (uma) Propriedade Rural denominada Cachoeira, situada neste Município e
Comarca de Currais Novos, medindo uma área de 40,10 hectares, pertencente a Abrãao Azevedo de Souza, localiza-se
próximo a cidade, BR 226 e campo de aviação. Benfeitorias: 01 casa muito deteriorada e sem moradores, 01 barreiro
com pouca água, cercas de arame, não localizei vazantes nem roçados. Imóvel matriculado sob o nº 114 no 1º Cartório
de Registro Imobiliário da Comarca de Currais Novos/RN, avaliado em R$100.000,00 (cem mil reais), em 03 de
setembro de 2014; 05) 01 (uma) Propriedade Rural denominada Cachoeira, situada neste Município e Comarca de
Currais Novos, medindo uma área de 43,0 hectares, e mais sete pequenas partes de terra situadas no referido imóvel
“Cachoeira”. Obs.: O imóvel possui cercas de arames, a terra é improdutiva (tabuleiro) localiza-se próximo a cidade, BR
226 e Campo de Aviação. Imóvel matriculado sob nº 3.118 no Registro Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliado em R$
80.000,00 (oitenta mil reais), em 03 de setembro de 2014; 06) Imóvel localizado na Rua Lula Gomes, 94, Centro,
Currais Novos /RN, pertencente a Sra. Maria do Carmo Alcântara Azevedo, com área de 85,30m². Obs.: Imóvel
encontra-se em bom estado de conservação, com piso de cerâmica, forro de gesso e laje, com 01 salão, 01 escritório, 01
banheiro e 01 cozinha, instalações sanitárias, hidráulicas e elétrica. Imóvel matriculado sob nº 3.589 no Registro
Imobiliário de Currais Novos/RN, avaliado em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), em 03 de setembro
01853000

Enviado em 17/10/2014 14:12:39

Paulo Evanaldo Fernandes - Secretaria Vara / Vara Cível / Fórum - Municipal de Currais Novos / Comarca - Currais Novos

25 – Processo nº 0001624-20.2012.8.20.0103 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Dívida consolidada em 07/08/2012: R$ 87.288,90 (oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa
centavos).
Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Executados: IVAN FAUSTINO DA SILVA ME., IVAN FAUSTINO DA SILVA e JOÃO FAUSTINO SOBRINHO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (uma) casa construída de alvenaria de tijolos e coberta de telhas, encravada nesta
cidade, na Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo, nº 50 – centro localizada na zona 02, quadro 8, lote 320, com uma área de
75,00m², pertencente a João Faustino Sobrinho, em branco, piso de cerâmica, forro de laje, com 06 compartimentos,
instalações, sanitários, hidráulica e elétrica, com uma área edificada de 75m², limitada ao Norte, com João Severino
Bezerra; ao Sul, com FSESP; ao Leste, com a Avenida Dr. Silvio Bezerra; e ao Oeste, com FSESP, pertencente a João
Faustino Sobrinho. Imóvel matriculado sob o nº 3.802, no Registro Imobiliário de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), 27 de agosto de 2012.
Depositário: JOÃO FAUSTINO SOBRINHO.
Ônus: Consta Hipoteca em favor de Banco do Nordeste do Brasil S/A; Outros eventuais constantes na Matrícula
Imobiliária.
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Obs.: Atualmente o imóvel é utilizado para revenda de carros e motos, em região com predominância de imóveis de uso
comercial, com padrão construtivo normal, servido por toda infra-estrutura urbana como rede de abastecimento de água,
energia elétrica e iluminação pública, telefone, pavimentação e esgoto sanitário, possuindo ainda serviços públicos e
comunitários, como coleta de lixo, comércio, rede bancária, escola, saúde, segurança e lazer. O terreno possui formato
trapezoidal, com cota abaixo do greide da avenida, superfície seca, topografia semi-plana, possui 02 (duas) testadas, ou
seja, posiciona numa esquina. Imóvel matriculado sob nº 3.257, no 1º Cartório de Notas da Comarca de Currais
Novos/RN; avaliado em R$ 2.321.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais);
Avaliação: R$ 2.321.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais), em abril de 2014.
Depositário: AMADEU VENÂNCIO D. FILHO.
Ônus: Eventuais constantes na Matricula Imobiliária.

28 – Processo nº – 0000145-75.2001.8.20.0103 (103.01.000145-1) - EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada: R$ 22.368,99 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), em 20
de maio de 2014.
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executados: DISVESE LTDA
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): Propriedade rural denominada “Riacho da Maniçoba”, localizada no Município de
Curais Novos/RN, com área de 43,5 hectares, distando 20km da sede do município, equivalente a 300 braças de frente
por 300 braças de fundo, limitando-se ao Norte, com terras de Amadeu Venâncio Dantas; ao Sul, com terras de
Francisco Pinheiro Bezerra; ao Leste, com terras de Inácio Severino e outros e ao Oeste, com terras de Francisco
Pinheiro Bezerra. Imóvel registrado no INCRA sob o nº. 178.063.004.324, matriculado sob o nº. 3.579 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais), em 08 de julho de 2014.
Localização do(s) Bem(ns): Conforme descrição acima.
Ônus: Consta Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; Penhora nos autos de Execução nº. 633/96, em favor do
Banco do Brasil S/A, em trâmite na 3º Cartório da Comarca de Currais Novos/RN; Penhora nos autos de Execução
Fiscal nº. 5.071/98, em favor da Fazenda Nacional, em trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Currais Novos/RN;
Penhora nos autos nº. 103.98.000254-2, em favor da Fazenda Nacional; Outros eventuais constantes na Matrícula
Imobiliária.
29 – Processo nº - 0000916-48.2004.8.20.0103 (103.04.000916-7) - EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada: R$ 56.613,30 (cinquenta e seis mil, seiscentos e treze reais e trinta centavos), em 28 de julho de
2014.
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executados: DISVESE LTDA
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio de caracterização comercial, situado à Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo, nº
161, Centro, na cidade de Currais Novos/RN, com área total construída de 3.034,58m², sendo 2.050,00m² averbada e
984,58m² não averbada, inserido em terreno com área total de 6.001,23m², com fácil acesso pela rodovia federal BR
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27 – Processo nº 0000023-62.2001.8.20.0103 (103.01.000023-4) – EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada em 28/07/2014: R$ 545.385,02 (quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais
e dois centavos).
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executados: DISVESE LTDA
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio de caracterização comercial, situado à Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo,
nº 161, Centro, na cidade de Currais Novos/RN, com área total construída de 3.034,58m², sendo 2.050,00m² averbada e
984,58m² não averbada, inserido em terreno com área total de 6.001,23m², com fácil acesso pela rodovia federal BR
226, com as seguintes confrontações: ao Norte, 74,21 metros com o Clube Caça e Pesca do Seridó; ao Sul 94,70
metros com a Rua Ulisses Caldas; a Leste 51,91 metros com a estação de bombeamento da CAERN; e a Oeste, 86,25
metros com a Avenida Dr. Silvio Bezerra de Melo, resultando em um perímetro de 307,07 metros. Benfeitorias: O referido
imóvel além do prédio utilizado como loja, com 866,00m², possui almoxarifado com 600,00m², oficina (funilaria) com
83,86m², oficina (mecânica e pintura) com 350,88m² e dique com 249,55m², onde grande parte das edificações é do tipo
galpão, com fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura com telhas de fibrocimento ou metálica. Obs.:
Atualmente o imóvel é utilizado para revenda de carros e motos, em região com predominância de imóveis de uso
comercial, com padrão construtivo normal, servido por toda infra-estrutura urbana como rede de abastecimento de água,
energia elétrica e iluminação pública, telefone, pavimentação e esgoto sanitário, possuindo ainda serviços públicos e
comunitários, como coleta de lixo, comércio, rede bancária, escola, saúde, segurança e lazer. O terreno possui formato
trapezoidal, com cota abaixo do greide da avenida, superfície seca, topografia semi-plana, possui 02 (duas) testadas, ou
seja, posiciona numa esquina. Imóvel matriculado sob nº 3.257, no 1º Cartório de Notas da Comarca de Currais
Novos/RN.
Avaliação: R$ 2.321.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais), em 16 de abril de 2014.
Localização do(s) Bem(ns): Conforme descrição acima.
Ônus: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
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de 2014; 07) 01 (um) Terreno próprio para construção, localizado na Rua Coronel José Bezerra, bairro Antônio Rafael,
entre os números 644 e 674, centro, Currais Novos/RN, pertencente a Sra. Maria do Carmo Alcântara Azevedo, medindo
15,00 metros de frente e fundos, por 30,00 metros comprimento pelas laterais direita e esquerda. Obs.: Imóvel em boa
localização e não possui edificações. Imóvel matriculado sob o nº 5.090 no 1º Cartório de Registro Imobiliário de Currais
Novos/RN, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 03 de setembro de 2014.; 08) Imóvel localizado na Rua
Vivaldo Pereira nº 91, centro , Currais Novos/RN, medindo 5,50 metros de frente por 24,00 metros de fundos. Obs.:
Imóvel localizado no centro da cidade, encontra-se em bom estado de conservação, possui 03 quartos, 01 sala, 01 área,
01 cozinha, corredor, pergolado, 02 quartos de despejo, 01 banheiro, 01 dispensa e 01 terraço, piso de mosaico, forro
de gesso, instalações sanitária, hidráulica e elétrica. Imóvel matriculado sob nº 289 no 1º Cartório de Registro Imobiliário
de Currais Novos/RN, avaliado em R$ 150.000,00 (cento de cinquenta mil reais), em 03 de setembro de 2014.
Avaliação: R$ 1.165.000,00 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), em 03 de setembro de 2014.
Ônus: Eventuais constante na matrícula imobiliária.

31 - Processo nº – 0001153-09.2009.8.20.0103 (103.09.001153-0) - ARROLAMENTO COMUM
Inventariante: RAFAEL LUIZ DA SILVA VALE
Herdeiros: RICARDO LUIZ DA SILVA VALE R/P REGINA DE FÁTIMA DA SILVA VALE; MARIA SUELIA NUNES DOS
SANTOS VALE
Inventariado: JOSE LUIZ VALE
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): Imóvel localizado na Rua Turmalina, nº 11, Conjunto Princesa do Seridó, Currais
Novos/RN.
Avaliação Total: R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), em 17.09.2014
Ônus: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
32 – Processo nº 0001136-75.2006.8.20.0103 (103.06.001136-1) – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Exequente: S. M. C.
Executados: J. .D. de L.
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): IMÓVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Estudante Josué Araújo, 211, Currais
Novos/RN, com uma área total de 237,36m², devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Currais
Novos, Livro 2-U, Registro Geral, fls. 004, sob o nº de ordem R.1-3.856, em data de 09.04.1985, avaliada em data de
22.09.2014, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 2) UM TERRENO próprio para construção,
encravado nesta cidade, à Rua Ivan Costa, s/n, devidamente registrado no Cartório Imobiliário desta cidade, Livro 2-AO,
fls. 25, sob o nº R.1-6.809, em data de 29.11.1999, com uma área total de 5.407,50m², avaliado em data de 22.09.2014,
no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 3) UM TERRENO situado na Rua Maria Olindina de Araújo,
s/n, com uma área total de 17.550,00m², devidamente registrado no Cartório Imobiliário desta cidade, Livro 2-AJ, fls. 172,
sob o nº de ordem R.2-6.442, em data de 22.01.1997, com várias benfeitorias, avaliado em data de 22.09.2014, no valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Avaliação: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
Depositário: José Dantas de Lima
Ônus: Inexistente.
DAS CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO:
A arrematação dos bens dar-se-á mediante as condições a seguir estabelecidas:
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça
Estadual/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes
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30 – Processo nº - 0001729-75.2004.8.20.0103 (103.04.001729-1) - EXECUÇÃO FISCAL
Dívida consolidada: R$ 287.429,65 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte nove reais e sessenta e cinco
centavos), em 27 de outubro de 2011.
Exequente: FAZENDA NACIONAL
Executados: EDILMA FERREIRA DE MELO
Bem(ns) a ser(em) alienado(s): 01 (um) Prédio residencial nº. 100, 1º andar, à Rua João Pessoa, na cidade de Currais
Novos/RN, com 7 compartimentos, além de áreas e instalações sanitárias, medindo 9,00 metros de frente, por 15 ditos
de fundos, com entrada independente da parte térrea do referido imóvel, limitando com Luiz Paulino de Oliveira por um
beco pelo lado poente e Tomaz Bezerra de França pelo lado nascente. Imóvel matriculado sob o nº. 3.561 no 1º Cartório
de Notas da Comarca de Currais Novos/RN.
Avaliação: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), em 18 de agosto de 2014.
Localização do(s) Bem(ns): Conforme descrição acima.
Ônus: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
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226, com as seguintes confrontações: ao Norte, 74,21 metros com o Clube Caça e Pesca do Seridó; ao Sul 94,70
metros com a Rua Ulisses Caldas; a Leste 51,91 metros com a estação de bombeamento da CAERN; e a Oeste, 86,25
metros com a Avenida Dr. Silvio Bezerra de Melo, resultando em um perímetro de 307,07 metros. Benfeitorias: O
referido imóvel além do prédio utilizado como loja, com 866,00m², possui almoxarifado com 600,00m², oficina (funilaria)
com 83,86m², oficina (mecânica e pintura) com 350,88m² e dique com 249,55m², onde grande parte das edificações é do
tipo galpão, com fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura com telhas de fibrocimento ou metálica.
Obs.: Atualmente o imóvel é utilizado para revenda de carros e motos, localizado na rodovia federal BR 226, região com
predominância de imóveis de uso comercial, com padrão construtivo normal, servido por toda infra-estrutura urbana
como rede de abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública, telefone, pavimentação e esgoto sanitário,
possuindo ainda serviços públicos e comunitários, como coleta de lixo, comércio, rede bancária, escola, saúde,
segurança e lazer. O terreno possui formato trapezoidal, com cota abaixo do greide da avenida, superfície seca,
topografia semi-plana, possui 02 (duas) testadas, ou seja, posiciona numa esquina. Imóvel matriculado sob nº 3.257, no
1º Cartório de Notas da Comarca de Currais Novos/RN.
Avaliação Total: R$ 2.321.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil reais), em 16 de abril de 2014.
Localização do(s) Bem(ns): Conforme descrição acima.
Ônus: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou ofertar
lances pela Internet através do site www.leiloesjudiciais.com.br, devendo, para tanto, os interessados efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmar os lances e recolher a quantia
respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio.
DAS ADVERTÊNCIAS:
Ficam intimados pelo presente edital os Srs. Executados e cônjuges, se casados forem, bem como
eventuais credores hipotecários e os credores com penhora anteriormente averbada, que não sejam parte nas
execuções referidas.
Fica, também, a parte executada intimada de que poderá remir (pagar) a dívida e/ou substituir a penhora
por depósito ou fiança bancária até a data da realização do leilão.
O direito de remição dos bens por familiares/cônjuge do executado (aquisição do bem no prazo de 24
horas após arrematação, antes da assinatura do auto) foi revogado com o advento da Lei nº 11.382/2005, de
06.12.2006, sem prejuízo do direito à adjudicação previsto a seguir.
Os credores com garantias reais, os credores concorrentes que hajam penhorado os bens, os sócios,
cônjuges, descendentes e/ou ascendentes da parte executada poderão, querendo, adjudicar os bens, pagando o
valor da avaliação e/ou adjudicação, até o início do leilão (CPC, art. 685-A, §§ 2º e 3º), inclusive parceladamente,
se for o caso. Havendo mais de um pretendente à adjudicação, com propostas escritas apresentadas no prazo
suso referido, proceder-se-á entre eles o exame da melhor oferta, independentemente de leilão; em igualdade de
condições, terá preferência o cônjuge, descendente ou ascendente, nessa ordem.
No caso de oposição de embargos à arrematação, é facultado ao adquirente desistir da arrematação,
sendo liberado imediatamente o valor do lanço (CPC, art. 746, §§ 1º e 2º).
Realizado o leilão sem que tenha havido licitantes, o credor poderá requerer a adjudicação (Lei nº. 8.212/91, art.
98, § 7º), por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Não requerida à adjudicação, e não havendo o credor
exercido esse direito previamente, fica autorizada, caso o exequente requeira ou se manifeste positivamente e eventual
proposta de interessados, a alienação por iniciativa particular (CPC, art. 685-C), com prazo de 30 (trinta) dias, preço
mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação e demais condições já fixadas neste edital. Não havendo
interesse na adjudicação ou alienação, faculta-se desde já o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, a substituição da
penhora por bens comercializáveis.
Ficam, ainda, as partes advertidas de que assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante, pelo serventuário e/ou
leiloeiro, a arrematação/adjudicação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes eventuais embargos do executado. Fica, por sua vez, advertido o exequente de que, realizado o leilão a
seu requerimento, na pendência de embargos do devedor, estará sujeito às consequências do art. 694, § 2º, do
CPC, no caso de eventual procedência da pretensão.
Havendo oposição de embargos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da assinatura do Auto de
Arrematação/Adjudicação/Alienação, fundados em nulidade da execução superveniente a penhora, ou em causa
extintiva da obrigação, poderá o arrematante desistir da aquisição, sendo de imediato efetuada a liberação/devolução de
valores nos termos do art. 746, § 1º e 2º do Código de Processo Civil. Ficam desde já cientificados os eventuais
embargantes de que, declarados manifestadamente protelatórios de embargos, estarão sujeitos a multa não
superior a 20% (vinte por cento) do valor da execução, em favor do arrematante que haja desistido da aquisição
(CPC, art. 746, § 3º).
A comissão do leiloeiro, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço, deverá ser paga pelo
arrematante no ato da arrematação, na forma do art. 23 § 2º, da Lei de Execução Fiscal – LEF.
O pagamento das custas processuais, se for o caso, será exigido no ato da expedição da Carta de
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à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transporte do objeto arrematado. Constituindo a arrematação
judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe alegação de qualquer vício de evicção, sendo exclusiva
atribuição dos licitantes/arrematantes verificarem as condições de uso, situação de posse e as especificações dos bens
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida e/ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida antes ou
no ato do leilão.
A arrematação será feita pela melhor oferta, mediante pagamento à vista ou, no prazo de 15 dias, com caução
de no mínimo 20% (vinte por cento) do lance ofertado (art. 690 do CPC).
Os exequentes poderão oferecer, por sua conta, condições diversas de pagamento, tais como parcelamento,
estabelecendo suas condições.
No caso de arrematação a prazo, se o adquirente não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, perderá a
caução em favor do exequente, além de ficar impedido de participar de outros leilões.
Caso haja parcelamento da arrematação pelo credor, o valor correspondente à primeira parcela deverá ser
depositado na guia disponibilizada no ato da arrematação.
Fica reservado à JUSTIÇA ESTADUAL o direito de não alienar, no todo ou em parte, os bens cujos preços forem
considerados inferiores ao preço de mercado, independentemente do valor do lance inicial, bem como alterar as
condições do presente edital, suas especificações e quantidade dos bens levados a leilão, além de alterar qualquer
documento pertinente à presente licitação, ressalvada a devida publicidade.

QUEM PODE ARREMATAR:
Todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente constituídas podem participar do leilão. A
identificação das pessoas físicas será feita através do documento de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda. As pessoas jurídicas serão representadas por quem os Estatutos indicarem, devendo portar
comprovante de CNPJ e cópia do referido Ato Estatutário atualizado.
Todos poderão fazer-se representar por procurador com poderes específicos com a devida identificação do
outorgante.
Não poderão arrematar: os incapazes, o Juiz do feito, o Diretor de Secretária e demais servidores da JUSTIÇA
ESTADUAL, o Depositário, o Leiloeiro, o Avaliador e o Oficial de Justiça que tiver realizado diligências no feito, além
daqueles que forem responsáveis pela administração dos bens leiloados.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e de possíveis credores, passou-se o presente
EDITAL, aos 29 de setembro de 2014, em Currais Novos/RN, que vai publicado conforme preceitua a Lei e afixado no
local de costume, ficando desde já, os executados, credores, licitantes e terceiros possíveis interessados intimados do
local, dia e hora dos leilões designados e de que, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional – CTN, subrogam-se no preço do lanço os créditos relativos a tributos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bens, bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens e às contribuições de
melhoria, tais como, IPTU, IPVA, DPVAT, LAUDÊMIO, MULTAS POR INFRAÇÕES e taxas de água e luz (que são de
responsabilidade do consumidor/infrator) excetuando-se desta regra as taxas e valores cíveis de natureza reais e
não tributárias, tais como as taxas de condomínio e foros, se houver (que são de responsabilidade do adquirente).
Eu___________, Diretora de Secretaria da Comarca de Currais Novos/RN, digitei, conferi, indo devidamente assinado
pelo MM. Juiz.
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Arrematação/Adjudicação/Mandado de entrega dos bens.
A falta de pagamento no ato do leilão pelo ARREMATANTE (Lei nº 8.212/91, art. 98 § 4º), tornará sem efeito a
arrematação (CPC, art. 694, § 1º, inciso I), sujeitando o agente às penalidades da Lei; não pagas as prestações
posteriores no seu vencimento (Lei nº 8.212/91, art. 98, § 6º), será o saldo devedor remanescente considerado vencido
antecipadamente, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento), podendo o exequente optar pela solução prevista no
art. 695 do CPC (perda da caução, voltando os bens a nova praça ou leilão), tudo isso sem prejuízo de ficarem os
envolvidos proibidos de participar de novos leilões ou praças (art. 23, § 2º da Lei de Execução Fiscal – LEF e art. 695 do
Código de Processo Civil).
O aperfeiçoamento da alienação dos bens adquiridos em juízo se dará mediante a expedição de MANDADO DE
ENTREGA expedido pelo Juízo da Comarca de Currais Novos/RN, após a assinatura no auto respectivo e decorrido o
prazo legal, pago o preço ou prestada garantia pelo adquirente e pagas as custas – ficando cientificados os executados
e possíveis terceiros interessados de que o prazo legal para interposição de Embargos à Arrematação e/ou de Terceiros
é de 5 (cinco) dias, contados da assinatura do auto (art. 746 combinado com o art. 1.048 do Código de Processo Civil CPC).
Os bens objeto deste Edital encontram-se na posse da JUSTIÇA ESTADUAL/RN, exercida diretamente através
de depositário regularmente nomeado, não cabendo à Justiça Estadual ou aos seus servidores quaisquer
responsabilidades com a guarda e a manutenção dos mesmos, com exceção daqueles bens removidos para o depósito
oficial.
Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidades previstas em lei, serão aceitas reclamações e/ou
desistências dos arrematantes/adjudicantes/adquirentes, ou alegações de desconhecimento das cláusulas deste Edital,
para eximirem-se das obrigações nele previstas.
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MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz de Direito
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