
EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

 Processo nº: 0306451-47.2014.8.05.0103

Classe  Assunto: Carta Precatória Cível - Nota Promissória
Requerente: Brandao Filhos S/A Comercio Industria e Lavoura
Requerido: José Eli Neri
Prazo: 20

Carta Precatória oriunda da 4ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA, ref. Execução por Título
Extrajudicial, Processo nº 0001799-89.1998.805.0113.Exequente: Brandão filhos S/A. Executado:
José  Eli  Neri.Intimando(a)(s):  José  Eli  Neri,  Rua  São  Francisco,  110,  Bairro  de  Fátima,
Itabuna-BA, CPF 132.196.185-53, RG 942652, Casado, brasileiro, Comerciante.Hasta Pública: 

Local: 2ª Vara Cível, 4º Andar,Forum Epaminondas B. De Castro, Ilhéus-BA.

Data(s):  13.04.2016  Horário(s):  9:00  Horas,  para  realização  da  1ª  Praça.   Data(s):  27.04.2016
Horário(s): 09:00 Horas, para a 2ª Praça. 

Descrição  do(s)  bem(ns):  Um  Lote  de  Terreno  próprio,designado  pelo  nº  03  da  QD  "D"  do
Loteamento "Praia de Ilhéus", situado na Praia do Norte do distrito de Aritaguá Área: 660,00m2 -
 Ilhéus-BA. Avaliação: conforme laudo de págs.07/09...Informo que o valor de mercado do referido
lote é de R$ 20.000,00(vinte mil reais) e da área construída o valor de R$ 300.000,00(trezentos mil
reais).  Por  intermédio  do presente,  as  partes,  seus  cônjuges,  se  casadas  forem,  e  os  eventuais
interessados,  ficam  cientes  de  que,  neste  Juízo  de  Direito,  tramitam  os  autos  do  processo
epigrafado, bem como da realização da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s), no local, data(s) e
horário(s) fixados.

OBSERVAÇÃO:O(s) valor(es), atribuído(s), ao(s) bem(ns será(ão corrigido(s) monetariamente até
a data da hasta pública, como também como também débito exigido.Não comparecendo lançador à
primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a sua
alienação na segunda data, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia vil. Quando os bens
penhorados não excederem o valor correspondente a 60 (sessenta) vezes o maior salário mínimo, e,
dispensada a publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação
ser  inferior  ao  da  avaliação  (art.  686,  inciso  VI,  e  3º,  do  CPC).  Caso  não encontrado(s)  o(s)
executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública
acima descrita. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es),na forma da lei.Ilheus (BA), 07 de
março de 2016.

Juíza de Direito: Carine Nassri da Silva
Diretora de Secretaria:Vanessa Varandas Domingues Cunha

 
 
 


