
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE CUIABÁ – MT 

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL 

 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Leilão Eletrônico 

 

 

AUTOS Nº 0005682-98.1998.8.11.0041  

AÇÃO: Cumprimento de Sentença  

 

EXEQUENTES: FRANCISCO ENRIQUE NETO (CPF 059.385.388-15) E ELINA 

SALGADO DE MENDONCA ENRIQUE (CPF 956.855.968-04) 

 

EXECUTADOS: HELIO FLOQUET DE AZEVEDO (CPF 070.237.311-72), MARIA 

DAS GRACAS PRATES AZEVEDO (CPF 453.426.011-34), JOSE GERALDO 

RIVA (CPF 387.539.109-82) E ELIENE JOSE DE LIMA (CPF 288.859.706-30) 

 

ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA – 

OAB/MT nº 3546/B, EUCLIDES BALERONI – OAB/MT nº 882/O, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE – OAB/MT nº 6199/O, LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO – OAB/MT nº 11520/O, PRISCILA PEREIRA LIMA – OAB/MT nº 

22581/B, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA – OAB/MT nº 13731/O, GIOVANI 

HERMINIO TOME – OAB/MT nº 10437/B E MILTON ALVES DAMACENO – 

OAB/MT nº 3620/O 

 

TERCEIROS INTERESSADOS: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PRISCILA PEREIRA LIMA, ÁTILA PEREIRA 

LIMA, ELIENE FILHO BATISTA DE LIMA E JEOVAH FELICIANO DE SOUSA 

 

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/1998 

 

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 15.186.510,58 (quinze milhões, cento e 

oitenta e seis mil quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) em 10 de 

novembro de 2021. 

 

PRIMEIRA PRAÇA: 12/07/2022 às 14:30 horas, por preço não inferior ao da 

avaliação. 

 

SEGUNDA PRAÇA: 25/07/2022 às 14:30 horas, pela melhor oferta, exceto pelo 

preço vil, considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 

da avaliação.  

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Pela rede mundial de computadores 

através do site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

http://www.faleiloes.com.br/


 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial. 

 

DESCRIÇÃO DOS BENS:  

1 - “40% (quarenta por cento) de uma área de 950has (novecentos e cinquenta 
hectares), denominado Fazenda Santa Rita, nas margens da rodovia que liga o 
centro de Chapada dos Guimarães à Comunidade Cachoeira Rica, não possuindo 
dados de coordenada geodésica/georeferenciamento. Recursos Hídricos: 
Presença da passagem do Córrego Cachoeira Rica no imóvel. Topografia: O 
imóvel possui relevo misto sendo, plano de baixada, plano e levemente ondulado 
de chapadão e relevo acidentado. Cobertura Vegetal: Possui aproximadamente 
420 hectares de plantação de Eucalipto, parte em fase de corte e parte em fase de 
desenvolvimento. Possui aproximadamente 330 hectares de pasto que necessita 
de reforma, sendo o restante da área reserva florestal. Benfeitorias: O imóvel 
possui uma casa de aproximadamente 500 m², construída em alvenaria, em 
condição razoável; Duas casas pequenas de aproximadamente 80 m², servindo de 
residência para trabalhadores. Curral em ótimo estado, medindo aproximadamente 
800 m², sendo 200 m² coberto. Outras informações: O imóvel possui energia 
elétrica. O imóvel localiza-se em área de fácil acesso.” Matriculado sob o nº 4104 
do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT. 
 
ÔNUS: Consta em Av.01 Registro sob nº 01 matrícula 4.105, do livro 2-AB, a área 

de 559,9194has para Jeovah Feliciano de Sousa; Consta em R.02 Título de 

Compra e Venda de 950has, em comum dentro de área maior objeto desta 

matricula, os adquirentes adquiriram a área na seguinte proporção: 40% de Eliene 

José de Lima, 20% de Priscila Pereira Lima, 20% de Átila Pereira Lima e 20% 

Eliene Filho Batista de Lima; Consta em R.3 Penhora em favor de Francisco 

Enrique Neto e Eliná Salgado de Mendonça Enrique, processo nº 5682-

83.1998.811.0041 código 379043 da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT; 

Consta em Av.4 Indisponibilidade, processo nº 1033745-47.2020.811.0041 da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.850.000,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta 

mil reais) em 13/05/2019, referente aos 40% (quarenta por cento) da área. 

 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 3.533.413,66 (três milhões 
quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e treze reais e sessenta e seis 
centavos) em 19/05/2022, de acordo com o site do TJDFT. 
 
2 – “IMÓVEL: Uma área de terras com 7,56ha, desmembrada de uma área maior 
de 58,06ha, denominada “ESTÂNCIA 4-M”, situada no município de Cuiabá/MT; 
ficando a área de 7,56ha denominada “RECANTO DAS ILHAS”, dentro do 
seguinte caminhamento: - Partindo do M-1, localizado na margem direita do Rio 
Coxipó, com azimute de 325°02’00’’ e distância de 468,90 metros, confronta com o 
Recanto das Violetas, até o M-2, localizado na margem de uma estrada. Deste 
ponto segue a direita com az.mag. de 00°00’00’’ e distância de 130,00 metros, 
confronta com Neri José Andrade, até o M-3. Deste ponto volta-se a direita com 
az.mag. de 132°32’00’’ e distância de 573,50 metros, confronta com o Recanto das 
Papoulas, até o M-4, localizado na margem direita do Rio Coxipó. Deste ponto 



 

segue descendo a margem deste rio, em vários rumos e distância, até o M-1, 
ponto de partida deste memorial descritivo”. Matriculado sob o nº 43.316 do 
Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. 
 
De acordo com o Laudo de Avaliação o imóvel a 28 km, na Rodovia Emanuel 
Pinheiro, próximo ao Restaurante do Gaúcho, após o Rio Mutuca, denominado 
Recanto das Ilhas. Das Edificações (Piso Inferior): No terreno acima informado, 
está edificado o imóvel residencial, sobrado, tipo Chácara de Lazer, construído em 
alvenaria e laje, cobertura telha de cimento, piso granito; uma sala, uma cozinha e 
dois quartos, varanda (piso da varanda lajotão ouro velho); Piso Superior: escada 
que dá acesso de madeira, duas suítes com sacadas, piso de cerâmica. Casa do 
Caseiro: dois quartos, sala, cozinha e banheiro, piso de cerâmica, construção em 
alvenaria, cobertura de telhas plan, caixa d’água capacidade de 20.000Lts; Área 
de Lazer: Play-Graund, Campo Soceyte, Churrasqueira, piso cimentado, dois 
banheiros, construção em alvenaria. Área cercada, parte telada e parte arame 
farpado com oito fios, sustentação em lasca de itaúba, tanque para criação de 
alevinos. Terreno localizado em área rural, com Energia Elétrica, Água capitada do 
Rio Coxipó. 
 
ÔNUS: Consta em R.4 Penhora em favor de Luiz Estevão Torquato da Silva, 

processo nº 1998/850 – Ação de Execução do Juizado Especial Cível do Bairro 

Morada da Serra em Cuiabá/MT; Consta em Av.5 Penhora em favor de Francisco 

Enrique Neto e Eliná Salgado de Mendonça Enrique, processo nº 5682-

83.1998.811.0041 código 379043 da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT; 

Consta em Av.6 Indisponibilidade em favor de Ministério Público Federal, processo 

nº 18031-45.2015.4.01.3600 da 3ª vara federal de Mato Grosso; Consta em Av.7 

Aditamento em complemento ao Ofício nº 25/2016 averbado sob nº 06; Consta em 

Av.8 Indisponibilidade oriunda do processo nº 1033745-47.2020.811.0041 da Vara 

Especializada em Ação Cível Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT. 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em 

30/11/2017. 

 

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 856.374,26 (oitocentos e cinquenta e 
seis mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) em 19/05/2022, 
de acordo com o site do TJDFT. 
 

Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de computadores, 

no síto www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º, do CPC/2015).  

As matrículas dos imóveis nº 4104 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada 

dos Guimarães/MT e 43.316 do Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro www.faleiloes.com.br.  

 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 

reais). 

 

VALOR TOTAL ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 4.389.787,92 (quatro 

milhões trezentos e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e 

dois centavos). 

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão. 

http://www.faleiloes.com.br/
http://www.faleiloes.com.br/


 

 

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos 

quanto a recursos pendentes de julgamentos, porém é de conhecimento nos autos 

que há uma Ação do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-

MT, Processo nº. 0010445-46.2015.8.11.0042. 

 

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 019/2010 

e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 3025-7500. 

 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente pela 

avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo 

exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo 

executado. 

 

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial relativa 

à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrado o leilão 

diretamente na Agência Bancária autorizada. 

 

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, conforme 

previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento da 1ª (primeira) 

parcela à vista, de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, 

devidamente acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a), garantido por hipoteca do 

próprio bem, corrigidas pela TAXA SELIC, limitado a 30 (trinta) parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação, devendo o 

montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos a que 

se refere o bem arrematado, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos e 

bens moveis (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel 

em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 

03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação 

pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá 

efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. Na 

hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% sobre 

a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º 

do CPC). Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 

 

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site www.faleiloes.com.br, 

a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas 

de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 

termo próprio. 

 



 

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores 

fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: HELIO 

FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS PRATES AZEVEDO, JOSE 

GERALDO RIVA E ELIENE JOSE DE LIMA (EXECUTADOS); LUIZ ESTEVÃO 

TORQUATO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PRISCILA PEREIRA 

LIMA, ÁTILA PEREIRA LIMA, ELIENE FILHO BATISTA DE LIMA E JEOVAH 

FELICIANO DE SOUSA (TERCEIROS INTERESSADOS); ARIOVALDO GOMES 

DE OLIVEIRA, EUCLIDES BALERONI, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE, 

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO, PRISCILA PEREIRA LIMA, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA, GIOVANI HERMINIO TOME E MILTON ALVES 

DAMACENO (ADVOGADOS DOS EXECUTADOS), das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 

efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 

consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 

cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 

processuais contra os atos expropriatórios contidos no § 1º do art. 903 do CPC 

será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código 

de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 

ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 

e afixado na forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova publicação. 

 

Cuiabá – MT - 25 de maio de 2022. 
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