
 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COTEGIPE 

1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA 

 

O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Feitos de Relações de 

Consumo, Cível e Comerciais de Cotegipe/BA, FAZ SABER a quantos o presente virem ou 

dele conhecimento tiverem, que a partir do dia 22 de outubro de 2021 haverá o início da 

captação de lances a partir das 10:00 horas até o dia 26 de outubro de 2021, com 

encerramento às 10:00 horas, onde serão aceitos lances com preço mínimo da avaliação, em 

segunda oportunidade, a partir do encerramento da 1ª hasta pública, até o dia 02 de novembro 

de 2021, com encerramento às 11:00 horas, pelo maior lanço oferecido, exceto preço vil 

(inferior a 50% do valor da avaliação), será(ão) levado(s) à leilão/praça, na modalidade de 

LEILÃO ELETRÔNICO, através da internet, por meio do site www.kcleiloes.com.br, a ser 

realizado pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. João Luiz de França Neto, devidamente inscrito 

na JUCEB sob n. 17/039563-4, o(s) bem(ns) descrito(s) abaixo: 

OBS: Em havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão 

haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de 

outros eventuais licitantes. 

 

PROCESSO N° 8000321-33.2021.8.05.0070 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

REQUERENTE(S): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. 

REQUERIDO(S): JORGE LUIZ SANTOS BOMFIM, BOMBIM IMPORT COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA – ME e ELIANA AZARO BOMFIM. 

BEM(NS): 01 (uma) Fazenda denominada Senhor do Bonfim, medindo 3.150ha (três mil e 

cento e cinquenta hectares), cujos limitantes são: ao norte com o Rio Grande; ao sul com área 

remanescente da Fazenda Nordeste Verde; ao leste com a Sertaneja S.A e a oeste com a área 

remanescente da Fazenda Nordeste, partindo do marco inicial 01, pela divisa com margem 

direita do Rio Grande, com rumos que variam entre NE/SE, com uma distância total de 

2.850,00 metros até o M14, nde está cavado a divisa com Sertaneja S/A, 30’SE, com 5.050,00 

metros, até o M-16, daí seguindo pela divisa com a remanescente da Fazenda Nordeste Verde, 

com os seguintes rumos e distância 8430’SW, com 3525,00 metros, até o M-17, 05º30’NE, 

com 10.560,00 metros, até o M-01, onde deu-se início areferida medição, localizada ao 

povoado da comunidade conhecida por Araxá, próximo a Taguá em Cotegipe/BA. A casa da 

fazenda está deteriorada, a casa da bomba do poço está deteriorada, algumas cercas foram 

arrancadas, o terreno é composto por mata alta e capoeirão, aparentemente á pouca madeira 

para exploração e é possível ver algumas cercas assentadas. Imóvel matriculado sob o n. 2.188 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotegipe/BA. 

AVALIAÇÃO: R$ 5.796.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil reais), em 27 

de novembro de 2020. 

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima. 

VALOR DA DÍVIDA: R$ 626.506,87 (seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e seis reais e 

oitenta e sete centavos), em 09 de novembro de 1999. 

http://www.kcleiloes.com.br/


ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

 

Quem pretender arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, 

no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a 

quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com o sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor, completando o lanço em 24 horas, sob pena de perder o 

sinal ofertado em favor da execução. 

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, sendo que o arrematante 

deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em 

até 30 (trinta) meses, sendo as prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. 

A praça estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. João Luiz de França Neto. Fica 

consignado que, havendo arrematação, será pago pelo adquirente ao leiloeiro nomeado 5% 

(cinco por cento) do lanço vencedor, a título de comissão; em caso de adjudicação a comissão 

será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo credor; em caso de 

remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser 

pago pelo devedor. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta 

fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico. 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 

alienações judiciais eletrônicas. 

O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os 

decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), 

os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

Até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente em juízo, proposta de 

aquisição por preço não inferior à avaliação, observado o disposto no art. 895, do Código de 

Processo Civil. 

Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do 

executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de 

reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). 

Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como 

quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através 

da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone (77) 99827-8070. O presente edital estará 

disponível na íntegra através do sítio: www.kcleiloes.com.br. Também é possível encaminhar 

e-mails com dúvidas através do link “Contato” ou diretamente pelo e-mail 

joca@jocaleiloes.com.br. 

Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, 

notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão Eletrônico, quando da 

expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como notificação. Publicado e 

afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: 

www.kcleiloes.com.br. 

Nesta Cidade e Comarca de Cotegipe/BA, em 28 de setembro de 2021. Eu, __________, 

Escrevente, o digitei, subscrevo e assino por determinação judicial. 

 

JUIZ(A) DE DIREITO 
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