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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro 
de 2013 às 11:30 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:30 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre -  
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído 
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma casa residencial, 
localizada na Rua Dois de Julho, nº 136, nesta cidade de Coribe/BA, contendo: 01 sala,  
03 quartos, 01 cozinha, 01 despensa, 03 banheiros completos, garagem, 01 área de 
serviço, 05 portas, 05 janelas, todas de madeira, coberta de telha cerâmica, piso todo 
recoberto com cerâmica, área toda murada com grade na frente, com 291,06m² de 
área construída e 360,00m² de terreno. Matrícula nº 5.116 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Coribe/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 389.720,38.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 386.166,61. 
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido 
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima 
estipulada. No segundo 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 das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em 
que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser 
providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas 
e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro 
de 2013 às 11:30 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Outubro de 2013 às 11:30 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão 
ou pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma casa, contendo: 01 sala, 
03 quartos, 01 varanda, cozinha, área de serviço, 01 banheiro, construída de alvenaria, 
coberta de telha cerâmica, com 98,50m² de área construída e 694,00m² de terreno, 
situada na Rua Arco Iris, nº 03, casa 03, Lote 03, quadra B, em Colônia do Formoso, 
município de Coribe/BA. Matrícula nº 396 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Coribe/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 206.971.27. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 197.338,20. A venda será 
realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao 
valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada.  
No segundo 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 das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que 
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários 
etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado 
de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, 
que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários 
advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do 
artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia 
de Securitização, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de  
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro de 2013 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida 
Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma área de terra localizada 
na Quadra 18, situada na Travessa Trinta e Um de Março (atualmente na  
Rua 02 de Novembro), em São Felix do Coribe/BA, medindo de frente 65,00m 
ao lado direito e esquerdo, com 50,00m de fundo, com 65,00m desmembrado de 
um todo maior 105,00 x 50,00m. Matrícula nº 13.875 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 
1º Leilão R$ 538.661,96.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão 
R$ 307.954,98. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o 
maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo 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 das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador 
todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 
comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que 
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários 
etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, 
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características 
e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo 
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, 
inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração 
na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro 
de 2013 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:00 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre -  
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será 
distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma área 
de terras, situada na Rua 05 (atual Rua Joaquim Ataíde, nº 57), Bairro Centro, nesta 
cidade de Santa Maria da Vitória/BA, medindo 10,00m de frente; 10,00m de fundo; por 
21,00m pelas laterais, limitando-se de um lado com terras da Sra. Floracy de Campos 
Cordeiro e de outro lado com terras da Sra. Valdecy Alves de Oliveira e pelo fundo 
com terrenos do Município. Foi construída uma casa de alvenaria com revestimento de 
piso cerâmico, contendo: Pavimento térreo: 01 varanda, 01 sala de estar, 03 quartos, 
01 cozinha, 01 copa, 01 banheiro. 01 living, tendo de área construída 139,61m² e área 
total de terreno 210,00m². Matrícula nº 2.212 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 258.611,10. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 255.212,52. 
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido 
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima 
estipulada. No segundo 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 das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido 
no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura 
da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. 


