
EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL 

 
CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 70.142.278/0001-89, com sede na Rua Paulo Barros de Góes, nº 1840, Lagoa Nova, 
Natal/RN, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel abaixo discriminado, a 
serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL FILIPE PEDRO DE ARAÚJO, inscrito na Junta Comercial do 
Estado do Rio Grande do Norte, sob o nº 029/11, o fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514, de 
20/11/1997, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, esclarecendo que o 2º Leilão ocorrerá se no 
primeiro o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel/avaliação, conforme abaixo indicado. No 2º 
Leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e contribuições condominiais, conforme 
previsto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do dispositivo legal acima citado. 

 
LOCAL: Escritório do Leiloeiro Público Oficial e on line no site www.leiloesaraujo.com.br 
ENDEREÇO: Rua Juarez Távora, nº 3406, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.065-300. 

 
1º LEILÃO: 01 de outubro de 2019 às 10h - 2º LEILÃO: 02 de outubro de 2019 às 10h 
 

UM APARTAMENTO RESIDENCIAL: UM APARTAMENTO RESIDENCIAL n° 503, localizado no 5° 
pavimento, da Torre “D”, integrante do empreendimento denominado “CONDOMINIO RESIDENCIAL SUN 
HAPPY”,  situado a Avenida Abel Cabral, n° 577, no bairro de Nova Parnamirim, zona de expansão urbana 
deste município; em alvenaria de tijolos cerâmicos, laje plana, piso cerâmico, esquadrias de alumínio/vidro 
para portas e janelas, demais portas em madeira, revestimento cerâmico de piso até o teto para cozinha, área 
de serviço, BWC’s (apenas no Box); composto de: varanda, sala de estar e jantar, circulação, suíte com WC, 
dois dormitórios sociais, WC social; cozinha e área de serviço; com área real de 134,58m², sendo 84,65m² de 
área privativa, 12,50m² de área de garagem e  37,43m² de área comum, abrangendo cada apartamento uma 
fração ideal de 0,412663336% avos do terreno próprio designado por Área 03, medindo 10.716,43m² de 
superfície, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, localizadas no pavimento térreo, do 
empreendimento. Matrícula nº 78.975, Livro 2 do Primeiro Ofício de Notas de Parnamirim/RN. 

VALOR DO BEM 1º LEILÃO: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) 
 
VALOR DO BEM 2º LEILÃO R$ 351.793,27 (trezentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e três reais 
e vinte e sete centavos) 

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e INFORMAÇÕES (Advertências especiais): 
1) Pagamento da arrematação/lance deverá ser à vista; 
2) Será acrescido ao lance a comissão do leiloeiro, paga à vista, no percentual de 5% (cinco) por cento 
sobre o valor da arrematação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32); 
3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interessados junto 
aos órgãos competentes; 
4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à escritura de 
compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além de taxas em atraso 
de condomínio, I P T U , marinha (SPU) caso se enquadre, energia elétrica, água, etc. 
5) O Imóvel encontra-se ocupado em caso de arremate todas as despesas, referente a desocupação é de 
inteira responsabilidade do arrematante.  
 
Informações com: 
Filipe Pedro de Araújo 
Leiloeiro Público Oficial do Estado Do Rio Grande Do Norte 
Matrícula JUCERN : 029/11 
(84) 9 9948-2284 
Email: contato@leiloesaraujo.com.br  
www.leiloesaraujo.com.br 
Rua Juarez Távora, nº 3406, Candelária, 
Natal/RN, CEP: 59.065-300 
 
 
Natal/RN, 10 de setembro de 2019. 
CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 


