
 
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: Um imóvel tipo casa, localizado 
na AV. Espírito Santo, 691, , no Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, edificado em terreno próprio medindo 
12m de largura na frente e nos fundos, por 23,50m de comprimento de ambos os lados, devidamente 
registrado no 2º. Oficio de Registro Geral de Imóveis (zona norte)  de João Pessoa/PB a margem da 
matricula no. 72.452.  O imóvel foi avaliado com todas suas construções e benfeitorias em R$ 764.000,00 
(Setecentos e sessenta e quatro mil reais), conforme avaliação para cálculo do ITBI, constante na Certidão 
de Consolidação de Propriedade de 29 de abril de 2022. O bem acima descrito está alienado fiduciariamente 
por força do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária com Confissão e Composição de Dívidas 
Mediante Assunção e Estipulação de Forma de Pagamento  nº 2020.0115, com caráter de escritura pública, 
na forma do Art. 38, da Lei 9.524, devidamente homologado judicialmente e registrada no 2º. Oficio de Registro 
de Imóveis da (Zona Norte) da Comarca de  João Pessoa/PB, com a Consolidação da Propriedade, conforme AV.-
5-72.452 de 28/04/2022, sendo DEVEDORA:  ANGIOMÉDICA COMÉRCO ATACADISTA DE 
MATERIAIS MÉDICOSLTDA ,sociedade empresarial, atuante no ramo de matérias médicos, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 07.986.530/0001-08, sediada na Av. Epitácio Pessoa,753,Salas 814/815, Bairro Estados, João 
Pessoa, PB, CEP: 58.030-904, representante  legal o Sr. Raul Antônio Mangueira de Moura, brasileiro, 
solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 176.841.294-49, residente e domiciliado na Rua Monteiro 
Lobato,538,Apto. 1501, Tambaú, João Pessoa PB,CEP: 58.039-170, FIDUCIANTES / DEVEDORES 
SOLIDÁRIOS:  Sr. Raul Antônio Mangueira de Moura, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 176.841.294-49, residente e domiciliado na Rua MonteiroLobato,538,Apto. 1501, Tambaú, João Pessoa 
/ PB,CEP: 58.039-170; Sr. Antônio Rodrigues Moura, brasileiro, aposentado, viúvo, inscrito no CPF/MF sob 
o n.º 007.403.814-15, residente e domiciliado na Rua Vereador Alberto Falcão, 95, Apto. 702, Miramar, João 
Pessoa / PB,CEP: 58.032-070; Sra. Roberta Mangueira  de Moura Lins, brasileira, autônoma, inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 451.344.304-97, casada  com o Sr. Wilson Lins da Silva Filho, brasileiro, inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 343.690.744-87, residentes e domiciliados na Rua Nevinha Gondim de Oliveira, 66, Apto. 202, 
BrisaMar, João Pessoa / PB,CEP: 58.033-070, 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. 
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 13 DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00 (nove horas), por valor igual ou superior da 
avaliação R$ 764.000,00 (Setecentos e sessenta e quatro 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 14 DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00 (nove  horas), SE NECESSÁRIO FOR, por valor igual ou superior 
da dívida no valor de R$ 496.985,37 (quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e 
trinta e sete 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 2,5% (dois virgula cinco 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, 24 de maio de 2022 - Marcus Dantas 
Nepomuceno – Leiloeiro Público Oficial. 


