
 

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO 
EXECUÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -LEI 9.514/1997 (com alterações da Lei 13.465/2017) 

 
A CONFIANÇA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A, nova denominação social da TRIPLICE SECURITIZADORA 
DE ATIVOS MERCANTIS S.A., inscrita no CNPJ 24.717.074/0001-01, com sede na Av. Campos Sales, 901, sala 1707, 
Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-300, torna público que venderá em Leilão Público, conforme a Lei 9.514/1997, pela maior 
oferta, respeitado o disposto no artigo 27,§ 2º-B (alterações da Lei 13.465/2017), no estado físico e de ocupação em que se 
encontra o imóvel: Uma terra de criar e plantar encravado no lugar denominado Tabuleiro Alto, deste município de 
Mossoró, RN, com um total de 9,04 hectares, com a seguinte descrição: inicia-se a descrição deste parâmetro no 
Vértice 1 e coordenadas M 9.436.825,229m, e F 688.802,884m, situado no limite com Antônio de Henildo, deste segue 
Azimute de 119º 53”11’ e distância de 304,18m confrontando neste trecho com Antônia Maria da Costa até o Vértice 
2, de coordenadas N 9.436.673,662m e F 689.066,611m deste, segue com Azimute de 174º 40”54’ e distância de 
151,82m, confrontando neste trecho com Estrada das Tres Primas até o Vértice 3 de coordenadas N 9.436.522,500m 
e E 689.080,683m, deste segue com Azimute de 187º45”58’ e distância de 127,63m, confrontando neste trecho com 
estrada das Três Primas até o Vértice 4 de coordenadas M 9.436.396,041m e E 9.436.570,821m e E 688.755,896m, 
deste segue Azimute de 293º39”45’ e distância de 4,23m confrontando neste trecho, com Fazenda Sonho Crustáceo 
até o Vértice 6 de coordenadas N 9.436.572,520m e E 688.752.020m deste, segue com Azimute de 299º57”53’ e 
distância de 62,40m confrontado neste trecho com Fazenda Sonho Crustaceo até o Vértice 7 de coordenadas N 
9.436.603,687m e E 688.697,960m deste segue com Azimute de 25º20”33’ e distância de 245,13m confrontando neste 
trecho com Antonio de Hemilio até o Vértice 1 coordenadas N 9.436.852,289m e E 688.802,844m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Que apresenta ao seu final, um perímetro de 1.249,12m e área de 9,04 hectares. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas. Devidamente registrado sob o n.º R.1.23.929  da matrícula 
23.929 do Livro 103, Fls. 179/180v, em data de 19/12/2014, no 6º. Oficio de Notas de Registro de Imóveis da 2ª Zona 
da Comarca de  Mossoró - RN. O referido imóvel foi adquirido pela FUTURA AQUICULTURA LTDA pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.198.741/0001-01, sediada na Com. Várzea da Ema, s/n, Zona Rural, 
Mossoró-RN, nos termos da escritura pública de compra e venda lavrada em 07/08/2015 às fls 089/090v do Livro de Notas 
n.º  105, registro R.002-023929 em 21/08/2015. O imóvel foi avaliado com todas suas construções e benfeitorias em R$ 
630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), conforme LAUDO DE AVALIAÇÃO constante nos autos e datado de 20 
de Setembro de 2021. O bem acima descrito está alienado fiduciariamente por força do Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária com Força de Instrumento Público com base no artigo 38 na Lei. No. 9.514/97 - nº 2020.0012, 
com caráter de escritura pública, na forma do Art. 38, da Lei 9.524, devidamente homologado judicialmente e registrada no 
6º. Oficio de Notas de Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de  Mossoró - RN , R.003-023929 de 01/09/2020, sendo 
DEVEDORA:  NOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS DE PESCADO LTDA , pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.588.289/0001-30, sediada na Rua Dalton Cunha, 28, Bairro Abolição, 
Mossoró - RN, CEP: 59.611-270, FIDUCIANTES / DEVEDORES SOLIDÁRIOS: FUTURA AQUICULTURA 
LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.198.741/0001-01, sediada na Rua Dalton Cunha, 
28, Bairro Abolição, Mossoró - RN, CEP: 59.611-270; CARIO SHEVES PAIVIANDRE MAIA, inscrito no CPF sob o 
n.º 1034.860.354-10 e ELISIO HORCINIO DE PAIVA ANDRADE, inscrito no CPF sob o n.º 011.979.814-03 , tendo 
sido a Devedora e os Fiduciante/Devedores Solidários e fiéis depositários  devidamente intimados, nos termos do §1° do 
Art. 26, da lei 9.514/97. 
Devido à pandemia (Covid 19), as recomendações de distanciamento social o Leilão será realizado apenas na modalidade 
on-line, através do endereço eletrônico www.mnleilao.com.br conduzidos pelo Leiloeiro Oficial MARCUS DANTAS 
NEPOMUCENO, Mat. JUCERN 059/94, estabelecido na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-265, Fone: 
(84)  99982-7483 / 3081-6567 – 1º PÚBLICO LEILÃO – DIA 03 E3 NOVEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 (nove horas), 
por valor igual ou superior da avaliação R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), de acordo com o artigo 24, VI, 
respeitado o seu parágrafo único, da Lei 9.514/1997 (com as alterações da Lei 13.465/2017); e 2º PÚBLICO LEILÃO:  
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 (nove  horas), SE NECESSÁRIO FOR, por valor igual ou superior da 
dívida no valor de R$ 426.951,42 (quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois 
centavos), incluídos as benfeitorias, despesas em geral, prêmios de seguro, encargos legais, inclusive tributos, honorários 
advocatícios e contribuições condominiais, nos termos do § 2º do artigo 27, da Lei 9.514/1997. As despesas relativas à 
comissão do Leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) para arrematação e 3% (três por cento) para adjudicação, 
sobre o valor de lanço, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 24, do Decreto Lei 21.981/1932, inclusive registro, 
impostos e taxas correrão por conta do Arrematante ou Adjudicante, devendo os mesmos ficarem cientes que serão os 
responsáveis pela desocupação do imóvel, caso esteja ocupado. Os imóveis podem ser vendidos em conjunto ou 
separadamente, desde que o valor da venda alcance o valor da dívida, incluídas as despesas em geral. Os imóveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, na condição “AD CORPUS”, não podendo o Arrematante ou Adjudicante alegar 
desconhecimento dessas condições, características e estado de conservação. No ato da arrematação, o COMPRADOR 
pagará ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao valor da venda e compra, mais 5% (cinco por cento) de 
comissão ao leiloeiro, em cheques separados, depósitos, DOC’s ou TED’s   em conta corrente indicadas pelo VENDEDOR 
e pelo LEILOEIRO. Não é permitida a utilização do FGTS, nem de cartas de crédito para adquirir imóveis no leilão. O 



COMPRADOR é responsável: I - pelo levantamento de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação 
ambiental, IBAMA, INCRA; II -  por débitos relativos ao INSS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, 
reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos 
perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; III - pelo cancelamento dos eventuais 
ônus do imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para 
tal finalidade, se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos 
para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; IV - por todas as providências e 
despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em 
comodato ou invadidos. O Edital de Leilão Público, estará à disposição dos interessados, no escritório do Leiloeiro e/ou 
através do site: www.mnleilao.com.br. Ficam desde já intimado(s) o(s) Devedor(es) e Fiduciante(s), caso não sejam 
localizados. Natal/RN, 18 de outubro de 2021 - Marcus Dantas Nepomuceno – Leiloeiro Público Oficial. 


