
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO 

(ELETRÔNICO) 

 

A Doutora Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, Juíza de Direito da 24ª Vara 

Cível do Foro Central da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, nomeando o 

Leiloeiro Oficial Ivan Rodrigues Nogueira, faz saber a todos quanto possam 

interessar que, nos termos estabelecidos neste edital, será realizado leilão 

público 

 

PROCESSO:5100813.72.2017.8.09.0051 

EXEQUENTE:LEONARDO MORAIS AGUIAR E OUTRA 

EXECUTADO: SPE RESIDENCIAL LORENZZO VILLAGE LTDA 

 

I) 1º LEILÃO: início em 06/03/2020, a partir das 13:30hs, e 2º Leilão 

no dia 06/03/2020, a partir das14:00hs. 

 

II) BEM IMÓVEL:Apartamento n. 2402, localizado no RESIDENCIAL 

LOURENZZO VILLAGE, situado na Rua Alaor Mendonça, Quadra 

09, Lote 15/18, Vila Rosa, nesta cidade de Goiânia/GO, com área 

privativa de 56,13 m² e área total de 81,8846m², correspondendo-lhe 

no terreno e nas coisas comuns a fração ideal de 8,9738m², ou de 

0,4415%, com direito a 01 (um) Escaninho, sem garagem. 

DESIGNAÇÃO CADASTRAL: 32309201170187, PROPRIETÁRIA: 

SPE – RESIDENCIAL LORENZZO VILLAGE LTDA., CNPJ n. 

14.709.472/0001-22, com sede na Rua Alaor Mendonça, Quadra 09, 

Lote 15/18, Vila Rosa, Goiânia/GO. REGISTRO ANTERIOR: LIVRO 

2/rg, MATRÍCULA N. 220658, DESTA Serventia. Protocolo n. 

602336, de 18/05/2016.  

 

III) AVALIAÇÃO: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) 

 

IV) DÉBITO DA DEMANDA: R$278.974,57 (duzentos e setenta e oito 

mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) 

valores atualizados até 10.09.2019. 

 

V) LANCE MÍNIMO: R$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos 

reais). Não será aceito lance que ofereça preço vil, ou seja, valor 

menor do que 50% do valor da avaliação, conforme previsto no 

artigo 891 do CPC. 

 

VI) CONDIÇÕES GERAIS: 

 

 



 

O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial IVAN RODRIGUES 

NOGUEIRA, inscrito na JUCEG sob o nº 054 de forma ELETRÔNICA e 

PRESENCIAL, por meio do portal ARREMATABEM, website 

www.arrematabem.com.br. 

 

Compete aos interessados em participar do leilão: a) cadastrar previamente 

no site; b) solicitar habilitação com antecedência de 24h da data prevista para o 

encerramento do leilão; lera tentamente o edital de leilão e documentos 

disponibilizados no site; d) ao arrematante, enviar o comprovante de 

pagamento ao leiloeiro no prazo improrrogável de um dia útil ao e-mail 

pagamento@arrematabem.com.br ou outro indicado pelo leiloeiro; e) assegurar 

que possui os requisitos de estrutura para participar do leilão via internet 

(conexão, equipamento, etc); f) analisar detalhadamente os lotes, documentos 

e informações do leilão, inclusive visitando o(s) bem(ns),quando possível, 

mediante prévio agendamento, além das informações abaixo: 

 

VII) ÔNUS: INEXISTE 

 

VIII) DÉBITOS, ÔNUS E HIPOTECA: eventuais débitos que recaiam 

sobre o bem, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem 

(condomínio), serão todos sub-rogados no valor da arrematação, isto 

é: o imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus 

anteriores à arrematação.Eventuais penhoras e hipotecas serão 

extintas com a arrematação, ficando o arrematante livre de qualquer 

obrigação com esses credores. 

 

IX) PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar o preço no ato da 

arrematação, ou no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução. 

Pagamento poderá ser: a) À VISTA: A proposta de pagamento do 

lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 

parcelado; b) PARCELADO: deverá apresentar a sua proposta por 

escrito, com a oferta de ao menos 25% (vinte e cinco por cento por 

cento) à vista, e o saldo em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de um por cento (1%) ao 

mês. 

 

X) COMISSÃO: a remuneração do leiloeiro será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação, não está incluída no valor do lance. 

O pagamento será a vista em dinheiro, deposito bancário ou outro 

meio a ser indicado pelo Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação 

pelo exequente, ou remição, ou suspensão da execução pelo 

executado deverá ser pago 2% (dois por cento) do valor da avaliação 

http://www.arrematabem.com.br/


e o comprovante deverá ser imediatamente encaminhado pelo e-

mail: pagamento@arrematabem.com.br . 

 

XI) CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que 
disposto no art. 889, incisos Ià VIII e parágrafo único, do CPC, ficam 
cientes da alienação as partes, seus respectivos 
cônjuges,interessados descritos acima ou não, não podendo alegar 
desconhecimento diante da publicidade. em rede mundial de 
computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico 
www.arrematabem.com.br conforme previsto no art. 887, §2°, do 
Código de Processo Civil - CPC. 

 
 
 

Goiânia, Goiás,17 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

IVAN RODRIGUES NOGUEIRA 
Leiloeiro 

 
A ORDEM, 

MM. IARA MARCIA FRANZONI DE LIMA COSTA. 
JUÍZA DE DIREITO. 

 


