
EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO 
VARAS CÍVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE 

Nº PROCESSO 199711409981 
Autor: BOEHRINGER DE ANGELI QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 
Réu: DELTAFARMA COM DIST PROD FARM LTDA E OUTROS 
DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES:  1º Leilão: 01/06/2020 às 09h00min - 2º Leilão: 
10/06/2020 às 09h00min (na hipótese de não haver licitante no 1º leilão) 
OBSERVAÇÕES INICIAIS: Se no 1º Leilão o bem não alcançar lanço igual ou superior 
à importância da avaliação, seguir-se-á sua alienação em 2º leilão onde será admitido o 
maior lanço ofertado, ressalvada a hipótese de preço vil, este caso, considerado pelo 
Juízo inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação. Fica autorizado o 
pagamento parcelado, com entrada de 25% (vinte e cinco por cento) no dia útil 
subsequente à arrematação e o saldo remanescente em 06 (seis) parcelas fixas e 
mensais. MODALIDADE: Leilão exclusivamente eletrônico. DESCRIÇÃO DO(S) 
BEM(NS): Imóvel situado na Rua Carlos Gomes, Loteamento Sítio Diamante, nº 375, 
Bairro Ponto Novo, em Aracaju/SE, registrado na matrícula nº 863. VALOR DE 
AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: O arrematante fica ciente de que pagará o valor da arrematação no 
primeiro dia útil subsequente ao da realização. Caso opte pelo pagamento de forma 
parcelada, o adquirente deverá adimplir, no primeiro dia útil subsequente ao da 
arrematação, uma entrada de 25% (vinte e cinco por cento) e o saldo remanescente em 
06 (seis) parcelas fixas e mensais corrigidas pelo INPC. Em qualquer caso, ao valor da 
arrematação deverá ser acrescido da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco 
por cento). Ônus: Nos termos do artigo 141, II da lei de falência (11.101/05) o objeto da 
alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação 
do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. E, para que se cheguem ao 
conhecimento de todos os interessados, falido e representantes legais e eventuais 
credores hipotecários, fiduciários e com penhora anteriormente averbadas, que os 
mesmos não possam alegar desconhecimento é passado o presente edital, que terá 
seus extratos publicados nos termos definidos pelo Juízo da 14ª Vara Cível de 
Aracaju/SE e na forma da legislação vigente, além de afixado no lugar de costume, na 
sede deste Juízo, assim como disponibilizado na rede mundial de computadores através 
do sítio eletrônico do leiloeiro www.lancese.com.br. Aracaju/SE, 14 de abril de 2020.  

VÂNIA FERREIRA DE BARROS 
Juíza de Direito 

 
 

 
 

 


