
    

   

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO Rua Dona Maricota, 262, Setor Morada do 

Sol, RIO VERDE/GO - CEP: 75908-710 TELEFONE: (64) 36134953  

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 

INTIMAÇÃO  

O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) VIRGILINA SEVERINO DOS SANTOS da 4A VARA DO TRABALHO, na 

forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, 

por este Juízo, processam-se os auto de Ação de CARTA PRECATÓRIA ajuizada por Procuradoria da Fazenda 

Nacional no Estado de Goiás (Na pessoa de seu representante legal) em face de Mounir Naoum- Processo no 

0010131-89.2020.5.18.0104, em que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, com as regras expostas 

a seguir: 

O leilão será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR, inscrita na 

JUCEG nº 057 

DATA DO LEILÃO: 1º leilão, 26/07/2022 às 10:00 horas e 2º leilão, 26/07/2022 às 12:00 horas. ESTES SÃO OS 

HORÁRIOS DO TÉRMINO(REGRESSIVA) DOS LEILÕES. Os leilões online estarão abertos para lances com 

cinco dias de antecedência. E o segundo leilão acontecerá somente caso não haja lances no primeiro leilão. 

LEILÃO PRESENCIAL: AV. PRESIDENTE VARGAS, ED. LE MONDE, SALA 1003, ST. JD MARCONAL, RIO 

VERDE-GO  

DOS LANCES: Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá comparecer no local, dia e hora mencionados, ou 

ofertar lances pela internet através do site www.vecchileiloes.com.br, devendo para tanto, os interessados efetuarem 

cadastramento prévio no prazo de até 24 horas antes de antecedência do leilão, para o primeiro e segundo leilão, na 

modalidade presencial deverão se cadastrar até 15(quinze) minutos do início do 2º leilão, confirmarem os lances e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio. 

Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil 

subsequente.Conforme o art.21 da Resolução 236 do CNJ, poderão dar lances somente os anteriormente cadastrados. 

Sobrevindo lance nos 3(três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial simultânea(2º leilão) o horário 

de fechamento do pregão será prorrogado em 15(quinze) segundos. Nas disputas exclusivamente eletrônicas(1º leilão) 

o fechamento será prorrogado em 3 minutos.Será feito primeiramente o leilão dos bens em conjunto, caso não haja 

arrematação em conjunto abriremos os leilões dos lotes separadamente. 

CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO:Será considerado arrematante aquele que 

der lance igual ou maior que a avaliação no 1º leilão ou aquele que der lance igual ou superior à 50% do valor da 

avaliação no 2º leilão. Para arrematação à vista, deverá ser feito o depósito do valor da arrematação e da comissão 

no prazo de até 24hs. Caso não haja propostas para pagamento à vista, já fora deferido pelo M.M Juiz de direito, a 

possibilidade de pagamento do bem arrematado em ATÉ 30 trinta prestações mensais e sucessivas, devendo a primeira 

parcela ser depositada em 24hs após a arrematação e as demais a cada 30 dias, observando-se que a carta de 

arrematação será expedida após o a comprovação do pagamento e a comissão do leiloeiro ser paga integralmente, 

garantindo por hipoteca o próprio bem. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo a modalidade, o 

indicador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior valor(art.895, 

§2º do CPC). Ciente de que a apresentação da proposta não suspende o leilão na forma do parágrafo 6° do mesmo 

artigo e de que se não pagar o preço no prazo estabelecido, lhe será imposta a perda da caução em favor do exequente, 

voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissas (art. 897, 

do novo CPC) E DE QUE O LANCE À VISTA SEMPRE PREDOMINA SOBRE A PROPOSTA 

PARCELADA. Se o valor não for pago no prazo estabelecido será de imediato ofertado ao segundo maior lance 

e assim sucessivamente.  

OBSERVAÇÕES:DA ASSINATATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: será enviado para o arrematante 

por email o auto de arrematação para assinatura eletrônica do mesmo, ficando ainda o leiloeiro autorizado a assinar 

pelo arrematante caso o mesmo não consiga por qualquer motivo fazer a assinatura eletrônica. 

DOS DÉBITOS:1) Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar sua condições, antes das datas designadas par as alienações judiciais;2) 

Eventuais ônus incidentes sobre o bem será suportado pelo produto da arrematação. Os valores relativos a débitos 

trabalhistas, fiduciários, hipotecários, e o montante da dívida exequenda, constantes ou não no presente edital, podem 

ser incluídos, atualizados ou retificados, conforme o caso, até a data da realização da praça/leilão, a medida em que 

forem informados nos autos. Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos 

diversos Órgãos.3) Os atos necessários para expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e 

http://www.vecchileiloes.com.br/


demais providências também serão de responsabilidade do arrematante(aRt.901 e 903 do CPC). Em caso de 

inadimplemento, tal informação será encaminhada ao Juízo competente para aplicação das medidas legais cabíveis. 

  

ADVERTÊNCIA: Eventuais ônus sobre o(s) bem(ns) correrão por conta do arrematante, inclusive despesas com 

averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e outros ônus constantes da 

respectiva matrícula, exceto eventuais débitos de IPTU, IPVA,  BEM COMO MULTAS DE AUTOMÓVEIS,  que 

salvo decisão judicial, nos termos dos artigos 130, parágrafo único do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, e artigo 

328 do CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO serão sub-rogados no valor da arrematação. Constitui ato atentatório 

a dignidade da justiça à suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar desistência do arrematante, o 

suscitante será condenado em multa em quantia equivalente a 20%(vinte por cento) do valor da avaliação do bem. 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:Contato leiloeira Telefone: : 62-982146560/ 62-981206740/ 62- 999719922, 

Email: contato@vecchileiloes.com.br | vecchileiloes@gmail.com 

DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar à Leiloeira, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, através de em conta indicada pela leiloeira. A comissão 

devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 

a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas 

as despesas incorridas. Na hipótese de ACORDO OU REMIÇÃO após a publicação do edital, o leiloeiro fará 

jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, devidos pelo arrematante, ou, 2% sobre o valor 

da avaliação, devidos pelo exequente em caso de adjudicação e pelo executado em caso de remição ou suspensão 

da execução. CONFORME RES. 236 DO CNJ: Art. 7º Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada 

pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, 

parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das 

despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei. 

§ 3º Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação. 

BEM(NS) EM LEILÃO: 

 Bem 1 - Matrícula n°10.989. Uma parte de terras, situada neste município, destacada da Fazenda Alagoas e Campo 

Alegre, com todas as benfeitorias existentes; distante desta cidade 11 quilômetros pela estrada municipal que vai para 

a Fazenda Santa Maria, com a área total de 09 alqueires, iguais a 43,56,00 hectares em terras de culturas, lugar 

denominado Fazenda Estrela Dalva, que passa a denominar-se ESTÂNCIA SOUSA, dentro das seguintes divisas e 

confrontações: “O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular, cuja descrição se inicia pelo ponto 01 

localizado nas divisas das terras de Clarindo Olímpio de Freitas e Dirce Borges; daí, segue confrontando com terras 

de Clarindo Olímpio de Freitas, com o rumo de 06º58’38” NW e distância de 458,15 metros até o ponto 02; daí, segue 

confrontando com a área da mesma propriedade com o rumo de 88º14’24” NW e distância de 854,41 metros até o 

ponto 03; daí, segue confrontando com terras de Antônio de Souza, com o rumo de 34º24’16” SW e distância de 

473,72 metros até o ponto 04; daí, segue confrontando com terras de Dirce Borges com o rumo de 85º37’17” SE e 

distância de 1.180,78 metros até o ponto 01, ponto inicial da descrição”.  

ÔNUS: R-01: COMPRA E VENDA. Neste 1° Cartório de Notas, pela qual, os proprietários Célio de Sousa e sua 

esposa Lucilene Silva e Souza, já qualificados, pelo preço de Cr$: 6.375.000,00 – valor venal, e CR$: 8.500.000,00 - 

valor fiscal, sem condições especiais, transmitiram o imóvel supra descrito e matriculado à firma HELOI 

EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. R-02: COMPRA E VENDA. Em que figura como vendedora Heloi 

Empreendimentos Agrícolas Ltda, como compradores: MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM e 

WILLIAM HABIB NAOUM. Pela qual, a vendedora compromete à venda, o remanescente do imóvel supra descrito 

e matriculado, respeitando-se a área de 01 alqueire e 57 litros, vendida ao senhor: Dirce Borges; mais a área de 11,5 

alqueires e 20,626,33 metros quadrados, constante do R-20 da matricula 606, pelo preço de R$: 305.737,10. R-03: 

COMPRA E VENDA. Em que figura como vendedora Heloi Empreendimentos Agrícolas Ltda, como compradores: 

MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM, respeitando-se a área de 01 

alqueire e 57 litros, vendida ao senhor Dirce Borges, mais a área de 11,5 alqueires e 20,626,33 metros, constantes do 

R-20 da matricula 606, totalizando 19,5 alqueires; pelo preço de R$: 370.767,61. R-04: COMPRA E VENDA. A 

proprietária Heloi Empreendimentos Agrícolas Ltda, já qualificada, pelo valor de R$: 49.000,00. transmitiram o 

imóvel retro descrito e matriculado a área de 09 alqueires, iguais a 43,56,00 hectares, em comum e em partes iguais, 

aos senhores: MOUNIR NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ÂNGELA MARIA 

SANTOS NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM e LÚCIA GOMES NAOUM, fica reservada a área de 20% do 

imóvel ora vendido para Reserva Florestal. R-05: HIPOTECA. Devedora: Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, 

como outorgada credora a Camego do Brasil Ltda, a outorgante devedora confessa ao Bank Boston a importância de 

R$: 481.500,00, referente ao financiamento de 90% do valor de compra de uma colheitadeira, produzida e vendida a 

ela outorgante pela Credora e os 10% restantes, ou seja, R$: 53.500,00 a outorgante devedora confessa dever 

diretamente a Credora, cujo pagamento será efetuado, integralmente no dia 20 de maio de 2002. R-06: O Contrato 

Particular de Parceria Agrícola, datado de 02 de janeiro de 2003 – Santa Helena de Goiás – Go, pelo qual, os 

proprietários Sr. Mounir Naoum; William Habib Naoum e Georges Habib Naoum, cedem em parceria agrícola para 



desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar, e ou leguminosas, a área de 43,56 hectares, compreendida dentro das 

divisas e confrontações através da confecção de mapa e memorial descritivo que rubricadas pelas partes. Para 

realização de mais uma safra segundo avaliação elaborada pela parceira outorgante; em favor da Usina Santa Helena 

de Açúcar e Álcool S/A. AV-07: Contrato Particular de Parceria Agrícola, celebrado com Usina Santa Helena de 

Açúcar e Álcool S/A, emitido em Anápolis –GO, o presente aditivo altera a Cláusula Segunda, prorrogando o prazo 

da parceira, que passa a ser o seguinte: 02 (dois) de janeiro (01) de 2003 (dois mil e três) a 31 (trinta e um) do mês de 

dezembro (12) do ano de 2.014 (dois mil e quatorze). R-08: PENHORA. 27/2009; Protocolo: 200900061310, Ação 

de Execução, em curso pela 5ª Vara Cível – Comarca de Anápolis Goiás, requerida por Union National Agro Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Agropecuários, executados: Mounir Naoum e outros, valor da 

causa R$3.910.603,10. R-09: PENHORA. Autos nº 583.00.2008.248930-7/000000-000; Ação de Execução, 

distribuída em 16/01/2009, proposta por Crecera Finance Mangement Company, LLC, contra Mounir Naoum e 

outros, no valor de R$: 25.802.864,85. Poder Judiciário São Paulo/SP – Fórum João Mendes Júnior, 10ª Vara Cível 

Central da Capital. R-10: Recuperação judicial das empresas: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, já 

qualificada, Usina Jaciara S/A, e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis 

– Goiás, pelo qual, por sentença proferida pelo referido Juiz em 06 de maio de 2010, Anápolis – GO foi concedida a 

Recuperação Judicial das Usinas mencionadas e qualificadas, determinando que se cumpra o plano de recuperação. 

Os acionistas dão em Penhor aos Credores 80% (oitenta por cento) das ações de cada uma das empresas: Usina Santa 

Helena de Açúcar e Álcool S/A, Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA. AV-11: Processo de 

Execução nº 0024900-15.2007.5.18.0054, da Quarta Vara do Trabalho de Anápolis – Goiás,  requerida pela Fazenda 

Nacional (União), em desfavor de Mounir Naoum, Valor da causa – R$1.146.479,73. R-12: COMPRA E VENDA. 

Pela qual, os proprietários, pelo preço de R$: 4.356,00, à empresa ATRIUM S/A – INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA, estando gravada com Hipoteca em favor Camego do Brasil Ltda. ficam sob responsabilidade da 

compradora nomeada, as quitações de todos os débitos que oneram os imóveis objeto da presente escritura, assumindo 

quaisquer riscos do que possa acontecer em virtude de possível inadimplência e eximindo os vendedores das 

responsabilidades por eles assumidas à época dos fatos geradores dos gravames constantes da presente matrícula. R-

13: COMPRA E VENDA. Pela qual a proprietária Atrium S/A – Incorporadora e Construtora, já qualificada, pelo 

preço de R$: 800.000,00 (oitocentos mil reais); sem condições especiais; transmitiu o imóvel supra descrito e 

matriculado a compradora: MARAOL COLHEITAS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA– ME. AV-14: Autos n° 

507/2015, Ação de Insolvência, em curso pela Escrivania do 2° Cível local, Protocolo n° 299898-16.2015.8.09.0142, 

Requerida por Mounir Naoum e outros; pelo qual, foi determinada a indisponibilidade do presente imóvel (área 09 

alqueires – 43,56 hectares). R-15: Contrato Particular de Arrendamento Agrícola, celebrado entre Maraol Colheitas e 

Serviços Agrícolas LTDA – ME, Pelo qual a arrendante dá em arrendamento ao arrendatário a área de 52 (cinquenta 

e dois) alqueires goianos de terras, constantes da presente matrícula e das matrículas nº 606, livro 2-03 e 706, livro 2-

03, todas do CRI local. O prazo deste contrato é de 08 (oito) anos, com início em 30 de setembro de 2015 e término 

aos 29 de setembro de 2023. AV-16: EXECUÇÃO. Faço constar a existência dos processos de execução n°5771-

70.2014.4.01.3502, 2007.35.02.003511-1 e 2007.35.02.003512-5, que tramitam perante a 2° Vara da Subseção 

Judiciária de Anápolis – GO; e têm por exequente e União (Fazenda Nacional). AV-17: EXECUÇÃO. Exequente: 

União (Fazenda Nacional); Executado: Usina Jaciara S/A; pelo qual, conforme Decisão Judicial proferida nos Autos 

de Execução Fiscal nº 06235-75.2006.4.01.3502 (nº antigo 2006.35.02.006614-3), em trâmite na 2ª Vara da Subseção 

Judicial de Anápolis, que reconheceu a fraude à execução na venda dos imóveis de matrículas 606, 10.022, 706, 

10.989, 8.872, 8.871 e 9.751, em alienação realizada pelas pessoas físicas integrantes do Grupo Naoum e as empresas 

Atrium S/A e à Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda. – ME. AV-18: EXECUÇÃO. Autos de execução fiscal 

nº 2006.35.02.006614-3, em curso pela Justiça Federal de Goiás – Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara requerida 

pela União Federal (Fazenda Nacional), contra Usina Juciara S/A e outros, pelo qual, fica decretada a 

indisponibilidade do imóvel, que volta a propriedade dos Srs. MOUNIR NAOUM, casado com ALZIRA GOMES 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, casado com ÂNGELA MARIA SANTOS NAOUM e WILLIAN HABIB 

NAOUM casado com LÚCIA GOMES HABIB, todos qualificados. AV-19: EXECUÇÃO E CANCELAMENTO. 

Execução Fiscal n° 0024900-15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do Trabalho em Anápolis– Goiás, requerida pela 

União (Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir Naoum, no valor de R$: 1.146.479,73. foi 

requerido o cancelamento da averbação número Onze (Av-11), da presente matrícula, relativa apenas a existência do 

processo n° 0024900-15.2007.5.18.0054, efetivada em cumprimento ao ofício n° 28/2002 da referida Procuradoria. 

R-20: processo 5138296.86.2019.8.09.0142; no valor de R$: 13.956.456,70, pela Vara das Fazendas Públicas da 

Comarca de Santa Helena de Goiás, pelo qual, conforme Carta Precatória de Penhora / Avaliação e Registro SEXEC 

nº 069/2019, fica a cota parte pertencente ao devedor corresponsável Mounir Naoum. R-21: PENHORA. Pela 

Subseção Judiciária de Anápolis-GO, 1º Vara Federal, autos n° 5050-50.2016.4.013502, ação/classe: Execução 

Fiscal/Fazenda Nacional/3100, exequente: União Federal (Fazenda Nacional), executados: Espólio de William Habib 

Naoum, Espólio de Georges Habib Naoum, Mounir Naoum e Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da 

causa: R$: 9.131.739,69. R-22: PENHORA. Pela 1ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribunal Regional do Trabalho 

da 18ª Região, Juíza do Trabalho, Processo: CartPrec 0010366-02.2019.5.18.0101, exequente: autor: União Federal 



(PGFN), execurado(a): réu: Mounir Naoum, pelo qual conforme Auto de Penhora, Avaliação e Averbação, expedido 

em 04 de dezembro de 2020, fica o imóvel supra descrito e matriculado no valor de R$:2.337.240,07. R-23: 

PENHORA. Pela 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do Trabalho 

- Carta Precatória Cível, Processo: 0010131-89.2020.5.18.0104, reclamante: União Federal (PGFN), reclamado: 

Mounir Naoum, pelo qual conforme Auto de Penhora, Avaliação e Averbação, expedido em 04 de dezembro de 2020, 

fica o imóvel supra descrito e matriculado no valor de R$: 12.504.268,96. CONFORME AVALIAÇÃO: uma parte 

de terras situada no município de Santa Helena de Goiás/Go, destacada da fazenda Alagoas Campo Alegre, consistente 

em 43,56 hetares, SEM BENFEITORIAS, ATUALMENTE COM CULTIVO DE GRÃOS. 

 VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 2.250.000,00(DOIS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL 

REAIS)SENDO ESTE O VALOR DO PRIMEIRO LEILÃO. Valor do bem em segundo leilão: R$ 

1.125.000,00(UM MILHÃO CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS). 

 

 

2 - Bem Matrícula n°10.022. Uma parte de terras, situada neste município, destacada da Fazenda Alagoas e Campo 

Alegre, lugar denominado FAZENDA VAIANÓPOLIS, distante desta cidade 15 quilômetros, pela estrada do Vale, com 

a área total de 19 alqueires, iguais a 91.96,00 hectares em terras de cerrados, confrontando com as seguintes divisas e 

confrontações: Começam no marco cravado a margem direita da cabeceira, daí segue confrontando com Petrônio Ferreira 

Leão, e Aparecido de Freitas Barbosa, no rumo de 01°07’50” SW,até os 547,27 metros, segue daí, confrontando com 

aparecido de Freitas Barbosa, nos rumos e distancias seguintes 31°40’23” SE, 629,66 metros, 57°19’31”SE 453,82 metros; 

daí, segue a esquerda confrontando com Aldo Rodrigues Leão, no rumo de 30°36’39”NE, até aos 203,13 metros, daí segue 

na mesma confrontação no rumo de 45°34’00”NE, até aos 606,89 metros, segue daí a esquerda confrontando com Maria 

Divina Ferreira Leão, no rumo de 43°53’08” até aos 456,83 metros, segue daí na mesma confrontação no rumo de 

63°45’36”NW até aos 920,66 metros, quando atinge a margem direita da cabeceira; daí, segue esta cabeceira acima, até 

aos 91,22 metros em linha reta, ponto inicial dessas divisas. Imóvel Cadastrado no INCRA sob n° 936.162.010.499-5, 

exercício 1991, pago em nome de Maria Divina Ferreira Leão, área total 397,2 há, módulo fiscal 20,0 n° de módulos fiscais 

13,7 f.m.p. 2,0 há, desmembrada da área maior de 75 alqueires e 63 litros na forma da Lei 6.015, artigos 233 a 235 de 

registros Públicos, com área marcos e divisas encontradas pelo engenheiro agrimensor Jânio Carlos R. Arantes, CREA Go 

5.756, conforme memorial descritivo apresentado e arquivado em Cartório.Procedência matrícula n° 6.525 fls. 194 livro 

2-23  

CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: uma parte de terras situada no município de Santa Helena de Goiás/Go, 

destaada a Faz. Alagoas Campo alegre, local denominado Faz. Vaianópolis, sem benfeitorias,  com área de 19 

alqueires, consistente em 91,96 hectares, atualmente com cultivo parcial de grãos e cana, a qual avalio em 

R$250.000,00, perfazendo o total de R$4.750.000,00.  

ÔNUS: R-01: COMPRA E VENDA. A proprietária Maria Divina Ferreira Leão, já qualificada, pelo preço de Cr$: 

125.000.000,00; ao senhor: BALDUINO MOURA BARBOSA e IORIPEDES GARCIA BARBOSA. R-02: Escritura 

de Permuta de Imóveis Rurais, os proprietários Balduino Moura Barbosa e sua esposa Ioripedes Garcia Barbosa, já 

qualificados, pelo preço de Cr$: 106.211.180,00; transmitiram por permuta o imóvel retro descrito e matriculado aos 

senhores: MOUNIR NAOUM e outros. R-03 E R-04 - Referem-se a Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, 

celebradas com o Banco Bamerindus do Brasil S/A, agencia de Anápolis – Goiás, com suas respectivas baixas. R-05: 

HIPOTECA DE 1º GRAU-  A Cédula de Credito Industrial, celebrada com o Banco Bradesco S/A, agência de Goiânia 

Goiás, emitida em 01 de julho de 1998, por Usina Santa Helena de Açúcar e álcool S/A, avalistas e devedores 

solidários, no valor de US$: 2.200.000,00; equivalentes nesta data a R$: 2.545.180,00; vencível em 15 de outubro de 

2005. AV-06: O Aditamento à CCI n° 4130-0/05/98, o presente instrumento tem por finalidade alterar a cláusula 7ª 

descrita na CCI supra., que passa a ter a seguinte redação: Subcredito A- US: 880.000,00; pagamento dos juros em 

15 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 14.10.1998 e a ultima em 15.10.2005; amortização 

do principal em 13 parcelas semestrais e consecutivas, sendo as 12 primeiras no valor de US$: 66.000,00 e a ultima 

no valor de US$: 88.000,00; vencendo-se a primeira em 15.10.1999 e a ultima em 15.10.2005. Subcrédito B- US$: 

1.320.000,00; pagamento dos juros em 11 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15.10.1998 

e a ultima em 15.10.2003, amortização do principal em 09 parcelas semestrais e consecutivas sendo as 08 primeiras 

no valor de US$: 146.666,66 e a ultima no valor de US$: 146.666,67, vencendo-se a primeira em 15.10.1999 e a 

ultima em 15.10.2003. R-07: A Carta Precatória de Registro de Penhora; comarca de Anápolis Goiás, Bel Jolmy 

Ricardo de Oliveira Freitas, protocolo n° 200102022458, autos n° 424, ação de execução requerida por Banco 

Bradesco S/A; contra Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, no valor de R$: 5.956.673,11. R-08: O Contrato 

Particular de Parceria Agrícola, datado de 02/01/03, Santa Helena de Goiás – GO, pelo qual, os proprietários, 

denominados Parceiros Outorgantes, cede uma parceria agrícola, para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar 

e/ou leguminosas, da área retro, ou seja, 19 alqueires, compreendida dentro das divisas e confrontações através da 

confecção de mapa e memorial descritivo, que rubricadas pelas partes, integram o presente contrato, pelo período de 

02 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano. AV-09: O Aditivo 

ao Contrato Particular de Parceria Agrícola constante do R-08 retro, datado de 16 de julho de 2007, pelo qual, o 

presente Aditivo de Contrato de Parceria Agrícola, altera a Cláusula Segunda, prorrogando o prazo da parceira, que 



passa a ser o seguinte: 02 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2.014. R-10: PENHORA. autos nº 

583.00.2008.248930-7/000000-000; Ação de Execução, distribuída em 16/01/2009, proposta por Crecera Finance 

Mangement Company, LLC, no valor de R$: 25.802.864,85 para garantia do débito; Poder Judiciário São Paulo/SP – 

Fórum João Mendes Júnior, 10ª Vara Cível Central da Capital – 10º Ofício Cível Central da Capital – Praça João 

Mendes Júnior. R-11: Autos nº 200805038366 – Recuperação judicial das empresas: Usina Santa Helena de Açúcar 

e Álcool S/A, já qualificada, Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, 4ª Vara Cível da Comarca 

de Anápolis – Goiás, pelo qual, por sentença foi concedida a Recuperação Judicial das Usinas mencionadas e 

qualificadas, determinando que se cumpra o plano de recuperação judicial ora homologado, nos moldes aprovados na 

Assembléia Geral de Credores; e os acionistas dão em Penhor aos Credores 80% (oitenta por cento) das ações de cada 

uma das empresas. AV-12: Processo de Execução nº 0024900-15.2007.5.18.0054, requerida pela Fazenda Nacional 

(União), em desfavor de Mounir Naoum, Valor da causa – R$: 1.146.479,73, Quarta Vara do Trabalho de Anápolis – 

Goiás. R-13: COMPRA E VENDA. 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Bom Jardim de Goiás 

– Goiás; pela qual, os proprietários, pelo preço de R$: 10.091,96, ou seja, a R$: 100,00 o hectare, transmitiram o 

imóvel supra, avaliado para fins fiscais em R$: 1.520.000,00, à empresa ATRIUM S/A – INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA, ficam sob responsabilidade da compradora nomeada, as quitações de todos os débitos que oneram 

os imóveis objeto da presente escritura. R-14: COMPRA E VENDA. A proprietária Atrium S/A – Incorporadora e 

Construtora, já qualificada, pelo preço de R$: 2.000.000,00; sendo R$: 500.000,00; o valor da terra nua, e R$: 

1.500.000,00, à compradora JANAINA PASSOS QUEIROZ, Apresentou certificado de Cadastro de Imóvel Rural, 

Cujo imóvel passa a denominar-se FAZENDA SANTA CLARA. R-15: O Instrumento Particular De Cessão de 

Crédito e Outras Avenças, celebrado entre as partes: OUTORGANTE CEDENTE – Banco Bradesco S/A, e como 

OUTOGADO CESSIONÁRIO: MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, o CEDENTE é titular do crédito, assim como, 

nos deveres relativos as quaisquer obrigações, ônus, custas processuais, eventuais pagamentos de sucumbência, 

honorários advocatícios e verbas de qualquer natureza, que sejam decorrentes das medidas judiciais em andamento e 

ou que venham a ser promovidas e seus incidentes, observado o disposto no paragrafo 3° da Cláusula Terceira. AV-

16: INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos n° 507/2015, Ação de Insolvência, em curso pela Escrivania do 2° 

Cível local, Protocolo n° 299898-16.2015.8.09.0142, Requerida por Mounir Naoum e outros; pelo qual, foi 

determinada a indisponibilidade do presente imóvel. AV-17: faço constar a existência dos processos de execução 

n°5771-70.2014.4.01.3502, 2007.35.02.003511-1 e 2007.35.02.003512-5, que tramitam perante a 2° Vara da 

Subseção Judiciária de Anápolis – GO; e têm por exequente e União (Fazenda Nacional). AV-18: Desta forma foi 

declarada a ineficácia da venda e compra dos referidos imóveis (matrículas 606, 10.022, 706, 10.989, 8.872, 8.871 e 

9.751), celebrada entre os sócios executados e a empresa Atrium S/A – Incorporadora e Construtora, cuja ineficácia, 

ora declarada, abrange as demais alienações sucessivas (negócios celebrado entre a empresa Atrium S/A – 

Incorporadora e Construtora e a empresa Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas); no mais, com o escopo de se evitar 

a revenda do bem. AV-19: execução fiscal nº 2006.35.02.006614-3, em curso pela Justiça Federal de Goiás – 

Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara requerida pela União Federal (Fazenda Nacional), contra Usina Juciara S/A 

e outros, pelo qual, conforme decisão de 22 de setembro de 2014, tornar ineficaz todas as compras e vendas, praticadas 

a partir de 09/06/2005, e finalmente, que fica decretada a indisponibilidade do imóvel. AV-20: Execução Fiscal n° 

0024900-15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do Trabalho em Anápolis– Goiás, requerida pela União (Procuradoria 

da Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir Naoum, no valor de R$: 1.146.479,73, relativa apenas a existência do 

processo n° 0024900-15.2007.5.18.0054, efetivada em cumprimento ao ofício n° 28/2002 da referida Procuradoria. 

R-21: Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Santa Helena de Goiás, processo 5138296.86.2019.8.09.0142; no 

valor de R$: 13.956.456,70, conforme Carta Precatória de Penhora / Avaliação, fica a cota parte pertencente ao 

devedor corresponsável Mounir Naoum, penhorada para a garantia do juízo. R-22: PENHORA. Pela Subseção 

Judiciária de Anápolis-GO, 1º Vara Federal, autos n° 5050-50.2016.4.013502, ação/classe: Execução Fiscal/Fazenda 

Nacional/3100, exequente: União Federal (Fazenda Nacional), executados: Espólio de William Habib Naoum, 

Espólio de Georges Habib Naoum, Mounir Naoum e Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da causa: R$: 

9.131.739,69, débito: R$: 11.742.213.051,00. R-23: PENHORA, AVALIAÇÃO e AVERBAÇÃO. Pela 1ª Vara do 

Trabalho de Rio Verde - Tribinal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do Trabalho - Processo: CartPrec 

0010366-02.2019.5.18.0101, exequente: autor: União Federal (PGFN), execurado(a): réu: Mounir Naoum, fica o 

imóvel supra descrito e matriculado no valor de R$: 2.337.240,07. R-24: PENHORA, AVALIAÇÃO e 

AVERBAÇÃO. Pela 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do 

Trabalho - Carta Precatória Cível, Processo: 0010131-89.2020.5.18.0104, reclamante: União Federal (PGFN), 

reclamado: Mounir Naoum, fica o imóvel supra descrito e matriculado no valor de R$: 12.504.268,96.  

VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 4.750.000,00(QUATRO MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA MIL 

REAIS) SENDO ESTE O VALOR DO PRIMEIRO LEILÃO. Valor do bem em segundo leilão: R$ 

2.375.000,00(DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS). 

 

 



3- Bem Matrícula n°8.872. Uma parte de terras, situada neste município, destacada da Fazenda Alagoas e Campo 

Alegre, denominada FAZENDA AROEIRA, com benfeitorias constantes de casa sede, coberta de telhas francesas 

com nove cômodos, piso cimentado, água encanada, luz da cooperativa, mangueiro, chiqueiro, paiol coberto e uma 

parte de terras, entre culturas e cerrados, com a área total de 43 alqueires e 4.462,80 braças quadradas, dividida 04 

glebas anexas e contíguas, assim: Transcrição nº 8.593, com a área total de 29,00,00 hectares, terras de cerrados, 

dentro das divisas seguintes: “Começam no marco cravado no ângulo da cerca, deste ponto segue em rumo de 16º por 

cerca de arame até 288 metros no marco; deste ponto seguem no rumo de 70º por cerca de arame até 76 metros no 

marco; deste ponto seguem pela cerca de arame com o rumo de 66º até o marco cravado no ângulo da cerca; deste 

ponto defletindo à direita seguem no rumo de 115º pela cerca de arame até 134 metros no marco; deste ponto 

defletindo à esquerda seguem no rumo de 26º até 110 metros no marco cravado à margem de uma vertente; deste 

ponto seguem pelo veio d’água acima da referida vertente até no marco cravado nas suas nascentes junto de uma cerca 

de arame, deste ponto seguem pela referida a fora com o rumo de 282º até 1027 metros, no marco dividindo com 

terras de Valeriano Vicente Soares ou sucessores; deste ponto defletindo à esquerda por cerca de arame com o rumo 

de 276º até 516 metros, no marco de onde partiram essas divisas, dividindo com sucessores de Francisco Pereira 

Nobre e Joaquim Bispo Batista. Na Transcrição nº 5.718, com a área total de 72,00,00 hectares de cerrados, dentro 

das divisas seguintes: Começam no marco cravado na nascente de uma cabeceira junto de uma cerca de arame; deste 

ponto, seguem no rumo de 282º pela cerca até 1027 metros no marco cravado no ângulo da cerca, dividindo com 

terras de sucessores de Joaquim Machado Sobrinho; deste ponto, defletindo à direita seguem pela cerca no marco 

cravado no ângulo da cerca deste ponto, defletindo à direita seguem com o rumo de 75º até 509 metros no marco 

dividindo com terras da Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, sucessora Mario de Oliveira Morais; a Leste 

marco defletindo à direita seguem por cerca com o rumo de 141º até 2268 metros no marco cravado a margem de uma 

cabeceira, deste ponto seguem pelo alvo acima da mencionada cabeceira até no marco cravado na sua nascente junto 

de uma cerca de arame, de onde partiram estas divisas, dividindo com sucessores de José Galvão Dias. Na Transcrição 

nº 5.751, com a área total de 27,00,00 hectares, terras de cerrados, dentro das seguintes divisas e confrontações: 

“Começam no marco cravado na margem de uma cabeceira junto de uma cerca de arame, deste ponto, seguem no 

rumo de 328º00’ até 1300 metros no marco cravado no ângulo da cerca, dividindo com terras de sucessores de Ulisses 

Higino de Souza; deste ponto defletindo à esquerda seguem por cerca no rumo de 255º00’ até 306 metros no marco 

dividindo com Hildebrando Alves de Sousa ou sucessores, deste ponto, defletindo à esquerda seguem por cerca de 

arame, com o rumo de 141º00’ até 1268 metros no marco cravado à margem de uma cabeceira, dividindo com 

sucessores de Valeriano Vicente Soares; deste ponto, segue pelo veio d’água abaixo até no marco de onde partiram 

estas divisas. Na Transcrição nº 11.757, com a área total de 17 alqueires, iguais a 82,28 hectares, sendo 04 alqueires 

de culturas e o restante de cerrados, dentro das seguintes divisas: “Parte de um marco cravado na margem direita do 

Córrego da Aroeira e segue em rumo de 42º00’ Sudoeste, até encontrar um marco aos 520,00 metros; daí, a divisa 

toma o azimute de 250º45’ e nessa direção até 350,00 metros; daí, segue no azimute de 289º00’ até encontrar um 

marco aos 1.405 metros; segue à direita por uma picada, até encontrar um marco cravado junto de uma cerca de arame 

aos 103 metros, confrontando desde o marco inicial até aí com mais terras de sucessores de Valeriano Vicente Soares; 

segue à direita por cerca de arame até encontrar um marco cravado na nascente do Córrego da Aroeira confrontando 

até aí com mais terras dos sucessores de Valeriano Vicente Soares; finalmente desce veio d’água do dito Córrego até 

alcançar o marco inicial dessas divisas confrontando pela margem esquerda ainda com sucessores de Valeriano  

CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: UMA PARTE DE TERRAS SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTA 

Helena e Goiás, destacada da Faz. Alagoas Campo Alegre, local denominado Faz. Aroeira, sem benfeitorias, com 

área de 43 alqueires, atualmente com cultivo de grãos, cujas confrontações estão descritas na certidão trazida aos 

autos, a qual avalio em R$250.000,00, perfazendo o total de R$10.750.000,00.  

ÔNUS: R-01: A Escritura de Divisão Amigável de Imóvel Rural, em que figuram como outorgantes e reciprocamente 

outorgados: Balduíno Moura Barbosa, sua mulher; Nelson de Freitas Barbosa, sua mulher; Aparecido de Freitas 

Barbosa, sua mulher, já qualificados; pela qual na divisão dos imóveis que lhes pertenciam em comum e em partes 

iguais, coube o imóvel retro descrito e matriculado, conforme pagamento nº I, ao condômino BALDUINO MOURA 

BARBOSA, casado em regime de comunhão de bens com EURIPEDES GARCIA BARBOSA, No valor de NCZ$: 

258.000,00. Passando a denominar-se FAZENDA AROEIRA. MAT: 8.872. Por Carta do Banco do Brasil S/A, 

agência local, datada de 11/07/90, pelo qual foi autorizado a baixa do Contrato constante do R-03 supra em virtude 

de sua liquidação. R-06: Do Aditivo de Re-Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de Ncz$: 

81.000,00, celebrada com o Banco do Brasil S/A, como credor, emitida em 02/12/90, por Balduíno Moura Barbosa e 

sua mulher Iorípedes Garcia Barbosa, já qualificados, pelo Vicente Soares e Jairo Moraes da Silva”.  

qual a taxa de juros pactuada na Cláusula “Encargos Financeiros – Juros” do título ora aditado, passará a ocorrer 

semestralmente em janeiro e em julho de cada ano e a vigência da taxa reajustada será a partir da data estabelecida na 

sua divulgação. MAT: 8.872. DATA: 09 de setembro de 1991. Por Recibo de Quitação do Banco do Brasil S/A, 

agência local, datado de 10/07/91, pelo qual foi autorizado a baixa do contrato constante do R-05 supra, em virtude 

de sua liquidação. R-07: HIPOTECA 2° GRAU. Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, celebrada com o Banco do 

Brasil S/A, no valor de Cr$: 22.022.242,00, vencível em 10 de junho de 1992. MAT: 8.872. DATA: 09 de setembro 



de 1991. Por Recibo de Quitação do Banco do Brasil S/A, agência local, datado de 30/07/90, pelo qual foi autorizado 

a baixa do contrato constante do R-02, referente ao R-13 da matrícula nº 088, em virtude de sua liquidação. R-08: 

Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural, constante do R-07 retro, emitido em 11/11/91, o 

crédito aberto fica elevado a Cr$: 25.996.772,00, devendo a utilização da quantia de Cr$: 3.974.530,00, 

correspondente a elevação ora ajustada, ser feita na forma abaixo indicada ou em outras épocas a critério do 

financiador. MAT: 8.872. DATA: 13 de junho de 1994. Do Recibo de Quitação do Banco do Brasil S/A, agência 

local, datado de 20/04/92 e 21/10/92, foram autorizadas as baixas dos contratos constantes dos R-04 e R-07 retro, em 

virtude de sua liquidação. R-09: Escritura de Permuta de Imóveis Rurais, pela qual, os proprietários: Balduíno Moura 

Barbosa e sua mulher Ioripedes Garcia Barbosa, já qualificada, pelo preço de Cr$: 243.167.702,00, transmitiram em 

permuta, sem condições especiais o imóvel supra descrito e matriculado aos senhores: MOUNIR NAOUM, ALZIRA 

GOMES NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM, sua mulher LUCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, e sua esposa ANGELA MARIA SANTOS NAOUM, Cujo imóvel permanece com a denominação de 

Fazenda Aroeira. MAT: 8.872. DATA: 04 de setembro de 1.995. Por Carta do Banco Bamerindus do Brasil S/A, 

agência de Anápolis – GO, datado de 04 de setembro de 1995, foi autorizado as baixas dos contratos constantes dos 

R-10 e R-11, retro em virtude de sua liquidação. R-12: HIPOTECA 1° GRAU. Cédula de Credito Industrial, celebrada 

com o Banco Bradesco S/A, no valor de US$: 2.200.000,00; equivalentes nesta data a R$: 2.545.180,00; vencível em 

15 de outubro de 2005. AV-13: Aditamento à CCI, pelo presente instrumento as partes convencionam alterar a 

cláusula 7ª descrita na CCI supra., que passa a ter a seguinte redação: Sub Credito A- US$: 880.000,00; pagamento 

dos juros em 15 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 14.10.1998 e a ultima em 15.10.2005; 

amortização do principal em 13 parcelas semestrais e consecutivas, sendo as 12 primeiras no valor de US$: 66.000,00 

e a ultima no valor de US$: 88.000,00; vencendo-se a primeira em 15.10.1999 e a ultima em 15.10.2005. Sub-Crédito 

B- US$: 1.320.000,00; pagamento dos juros em 11 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 

15.10.1998 e a ultima em 15.10.2003., amortização do principal em 09 parcelas semestrais e consecutivas sendo as 

08 primeiras no valor de US$: 146.666,66 e a última no valor de US$: 146.666,72, vencendo-se a primeira em 

15.10.1999 e a última em 15.10.2003. R-14: PENHORA. Comarca de Anápolis Goiás, 5ª vara 7° andar, protocolo n° 

200102022458, autos n° 424, ação de execução requerida por Banco Bradesco S/A; agencia de Goiânia Goiás; contra 

Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, no valor de R$: 5.956.673,11; em curso pela escrivania do 1° cível local. 

R-15: Contrato Particular de Parceria Agrícola, pelo qual os proprietários, cede uma parceria agrícola, para o 

desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas, da área retro, ou seja, 43 alqueires e 4.462,80 braças 

quadradas, compreendida dentro das divisas e confrontações através da confecção de mapa e memorial descritivo, 

que rubricadas pelas partes, integram o presente contrato, pelo período de 02 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 

2008, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano. R-16: Aditivo ao Contrato Particular de Parceria Agrícola 

constante do R-15 retro, datado de 16 de julho de 2007, pelo qual o presente Aditivo de Contrato de Parceria Agrícola 

altera a Cláusula Segunda, prorrogando o prazo da parceira, que passa a ser o seguinte: 02 de janeiro de 2003 a 31 do 

mês de dezembro de 2014. R-17: PENHORA. Autos nº 583.00.2008.248930-7/000000-000; Ação de Execução, 

distribuída em 16/01/2009, proposta por Crecera Finance Mangement Company, LLC, no valor de R$: 25.802.864,85, 

Poder Judiciário São Paulo/SP – Fórum João Mendes Júnior, 10ª Vara Cível Central da Capital – 10º Ofício Cível 

Central da Capital. R-18: Autos nº 200805038366 – Recuperação judicial das empresas: Usina Santa Helena de 

Açúcar e Álcool S/A, já qualificada, Usina Jaciara S/A, e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, da 4ª Vara Cível 

da Comarca de Anápolis – Goiás, foi concedida a Recuperação Judicial das Usinas mencionadas e qualificadas, 

determinando que se cumpra o plano de recuperação judicial ora homologado, nos moldes aprovados na Assembléia 

Geral de Credores; e os acionistas dão em Penhor aos Credores 80% (oitenta por cento) das ações de cada uma das 

empresas. AV-20: COMPRA E VENDA. pela qual os proprietários Mounir Naoum e sua esposa Alzira Gomes 

Naoum; Georges Habib Naoum e sua esposa Ângela Maria Santos Naoum e William Habib Naoum e sua esposa 

Lúcia Gomes Naoum, todos retro qualificados, pelo preço de R$: 55.864,28  à razão de R$: 100,00 por hectare e valor 

fiscal de R$: 718.119,00, sem condições especiais, transmitiu o imóvel retro descrito e matriculado à compradora: à 

Firma ATRIUM S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA. R-21: COMPRA E VENDA. A proprietária 

Atrium S/A –Construtora, já qualificada, pelo preço de R$: 6.150.000,00, da ora compradora, Maraol Colheitas e 

Serviços Agrícolas Ltda –ME, junto a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, o restante, ou seja, R$: 

2.650.000,00, Que a ora vendedora Atrium S/A Incorporadora e Construtora, também já qualificada, declara que 

reconhece em caráter irrevogável e irretratável os créditos na forma estipulada, sem condições especiais, transmitiu o 

imóvel retro descrito e matriculado à compradora: MARAOL COLHEITAS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – 

ME. R-22: O Instrumento Particular De Cessão de Crédito e Outras Avenças, celebrado entre as partes: 

OUTORGANTE CEDENTE – Banco Bradesco S/A, doravante designado simplesmente CEDENTE; e como 

OUTOGADO CESSIONÁRIO: MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, assim como, nos deveres relativos as 

quaisquer obrigações, ônus, custas processuais, eventuais pagamentos de sucumbência, honorários advocatícios e 

verbas de qualquer natureza, que sejam decorrentes das medidas judiciais em andamento e ou que venham a ser 

promovidas e seus incidentes, observado o disposto no paragrafo 3° da Cláusula Terceira. AV-23: nos Autos n° 

507/2015, Ação de Insolvência, em curso pela Escrivania do 2° Cível local, Processo R071L241, Protocolo n° 



299898-16.2015.8.09.0142, Requerida por Mounir Naoum e outros; pelo qual, foi determinada a indisponibilidade do 

presente imóvel. AV-24: faço constar a existência dos processos de execução n°5771-70.2014.4.01.3502, 

2007.35.02.003511-1 e 2007.35.02.003512-5, que tramitam perante a 2° Vara da Subseção Judiciária de Anápolis – 

GO; e têm por exequente e União (Fazenda Nacional). AV-25: INDISPONIBILIDADE DE BENS. Execução 

Fiscal/Fazenda Nacional; Exequente: União (Fazenda Nacional); Executado: Usina Jaciara S/A; pelo qual, conforme 

Decisão Judicial proferida nos Autos de Execução Fiscal nº 06235-75.2006.4.01.3502 (nº antigo 2006.35.02.006614-

3), em trâmite na 2ª Vara da Subseção Judicial de Anápolis, que reconheceu a fraude à execução na venda dos imóveis 

de matrículas 606, 10.022, 706, 10.989, 8.872, 8.871 e 9.751, em alienação realizada pelas pessoas físicas integrantes 

do Grupo Naoum e as empresas Atrium S/A e à Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda. – ME. celebrada entre 

os sócios executados e a empresa Atrium S/A – Incorporadora e Construtora, cuja ineficácia, ora declarada, abrange 

as demais alienações sucessivas (negócios celebrado entre a empresa Atrium S/A – Incorporadora e Construtora e a 

empresa Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas); no mais, com o escopo de se evitar a revenda do bem. AV-26: 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. Execução fiscal nº 2006.35.02.006614-3, em curso pela Justiça Federal de Goiás 

– Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara requerida pela União Federal (Fazenda Nacional), contra Usina Juciara 

S/A e outros, pelo qual, conforme decisão de 22 de setembro de 2014, fica o imóvel retro descrito e matriculado 

penhorado para garantia do Juízo no Crédito que atinge a expressiva soma de R$ 12.504.268,96. Execução Fiscal n° 

0024900-15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do Trabalho em Anápolis– Goiás, requerida pela União (Procuradoria 

da Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir Naoum, no valor de R$: 1.146.479,73, pelo qual, foi requerido o 

cancelamento da averbação número Dezenove (Av-19), da presente matrícula, relativa apenas a existência do processo 

n° 0024900-15.2007.5.18.0054. AV-27: Execução Fiscal n° 0024900-15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do 

Trabalho em Anápolis– Goiás, requerida pela União (Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir 

Naoum, no valor de R$: 1.146.479,73, pelo qual, foi requerido o cancelamento da averbação número Dezenove (Av-

19), da presente matrícula, relativa apenas a existência do processo n° 0024900-15.2007.5.18.0054. R-28: 

PENHORA. Pela Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Santa Helena de Goiás, processo 

5138296.86.2019.8.09.0142; no valor de R$: 13.956.456,70, pelo qual, conforme Carta Precatória de Penhora / 

Avaliação, fica a cota parte pertencente ao devedor corresponsável Mounir Naoum. R-29: PENHORA. Pela Subseção 

Judiciária de Anápolis-GO, 1º Vara Federal, autos n°5050-50.2016.4.013502, ação/classe: Execução Fiscal/Fazenda 

Nacional/3100, exequente: União Federal (Fazenda Nacional), executados: Espólio de William Habib Naoum, 

Espólio de Georges Habib Naoum, Mounir Naoum e Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da causa: R$: 

9.131.739,69. R-30: PENHORA, AVALIAÇÃO e AVERBAÇÃO. Pela 1ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal 

Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do Trabalho - Processo: CartPrec 0010366-02.2019.5.18.0101, exequente: 

autor: União Federal (PGFN), execurado(a): réu: Mounir Naoum, no valor de R$: 2.337.240,07. R-31: pela 4ª Vara 

do Trabalho de Rio Verde - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do Trabalho - Carta Precatória Cível, 

Processo: 0010131-89.2020.5.18.0104, reclamante: União Federal (PGFN), reclamado: Mounir Naoum, no valor de 

R$: 12.504.268,96. R31 – MANDADO DE PENHORA AVALIAÇÃO E AVERBAÇÃO – 4AVT DE RIO VERDE 

– 18 REGIÃO – CARTA PRECAT´ROIA CIVEL PROC.: 0010131-89.2020.5.18.0104 

 VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 10.750.000,00(dez milhões setecentos e cinquenta mil reais) sendo este o valor 

do primeiro leilão.Valor do bem em segundo leilão: R$ 5.375.000,00(cinco milhões trezentos e setenta e cinco mil 

reais). 

 

4 – Bem .Matrícula n°9.751. Uma parte de terras, situada neste município, lugar denominado Fazenda Nossa Senhora 

de Fátima – antiga, atual FAZENDA BOA VISTA, destacada da Fazenda Alagoas e Campo Alegre, com benfeitorias 

existentes e a área total de 48,40,00 hectares, iguais a 10 alqueires de terras de cerrados, dentro das seguintes divisas 

e confrontações: começam no marco doze, segue confrontando com Balduino Moura Barbosa, com os rumos e 

distancias seguintes 18°06’SE, com 1.218,96 metros; 15°11’SE; até encontrar o córrego Aroeira, aos 139,93 metros, 

segue veio dágua deste córrego abaixo 120,00 metros, se projetados em linha reta; segue confrontando com o senhor 

Olívio Bento Sia, com os rumos e distâncias seguintes: 40°75’SW, com os rumos e distancia seguintes 2°44’NE, com 

812,25 metros; 11°02’NE, com 813,34 metros; segue confrontando com Mario Moraes, com os rumos e distancias 

seguintes 40°47’SW com 341,00 metros, 86°38’SW, até encontrar o marco de onde partiram estas divisas aos 189,97 

metros. Cuja gleba desmembrada da área maior de 12 alqueires.  

CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: uma parte de terras situada no município de Santa Helena de Goiás/Go, 

local denominado Faz. Nossa Senhora de Fátima, antiga Faz. Boa Vista, sem benfeitoria, com área de 10 alqueires, 

consistente em 48,40hectares, atualmente com cultivo de grãos, cujas confrontações estão descritas na certidão trazida 

aos autos, a qual avalio em R$ 250.000,00, perfazendo o total de R$ 2.500.000,00. 

 ÔNUS: R-01: COMPRA E VENDA. Pela qual os proprietários: Sr. Nelson de Freitas Barbosa e sua esposa Srª. 

Terezinha Barrachi Barbosa, supra qualificados, pelo preço de Cr$: 5.000.000,00, transmitiram o imóvel supra 

descrito e matriculado ao Sr. BALDUINO MOURA BARBOSA, casado em regime de comunhão de bens com 

IORIPEDES GARCIA BARBOSA. R-02: Escritura de Permuta de Imóveis Rurais, pela qual, os proprietários: 

Balduino Moura Barbosa e sua mulher Ioripedes Garcia Barbosa, qualificados, pelo preço de Cr$: 55.900.622,00, 



transmitiram em permuta o imóvel supra descrito e matriculado aos senhores: MOUNIR NAOUM, sua mulher 

ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM, sua mulher LUCIA GOMES NAOUM, GEORGES 

HABIB NAOUM, e sua esposa ANGELA MARIA SANTOS NAOUM. MAT: 9.751. DATA: 04 de setembro de 

1995. Por Carta do Banco Bamerindus do Brasil S/A, agência de Anápolis – GO, datada de 04 de setembro de 1995, 

pela qual foram autorizadas as baixas dos contratos constantes dos R-03 e R-04 retro, em virtude de suas liquidações. 

R-05: Cédula de Crédito Industrial, celebrada com o Banco Bradesco S/A, por Usina Santa Helena de Açúcar e álcool 

S/A, avalistas solidários, no valor de US$: 2.200.000,00; equivalentes nesta data a R$: 2.545.180,00; vencível em 15 

de outubro de 2005. AV-06: O Aditamento à CCI, constante do R-05 supra, datado de 24 de agosto de 1998; pelo 

qual, fica alterado a Cláusula 7ª da CCI supra, que passa a ter a seguinte redação: Sub-crédito A- US$: 880.000,00; 

pagamento dos juros em 15 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15.10.1998 e a ultima em 

15.10.2005; amortização do principal em 13 parcelas semestrais e consecutivas, sendo as 12 primeiras no valor de 

US$: 66.000,00 e a ultima no valor de US$: 88.000,00; vencendo-se a primeira em 15.10.1999 e a ultima em 

15.10.2005. Sub-crédito B- US$: 1.320.000,00; pagamento dos juros em 11 parcelas semestrais e consecutivas, 

vencendo-se a primeira em 15.10.1998 e a ultima em 15.10.2003., amortização do principal em 09 parcelas semestrais 

e consecutivas sendo as 08 primeiras no valor de US$: 146.666,66 e a ultima no valor de US$: 146.666,72, vencendo-

se a primeira em 15.10.1999 e a ultima em 15.10.2003. R-07: CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA. Comarca de 

Anápolis – Goiás, 5ª Vara Cível, 7° andar, protocolo n°200102022458, autos n° 424, ação de execução requerida por 

Banco Bradesco S/A, agência de Goiânia– Goiás; contra Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, no valor de R$: 

5.956.673,11. R-08: Contrato Particular de Parceria Agrícola, pelo qual, os proprietários denominados Parceiros 

Outorgantes, cede uma parceria agrícola, para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas, da 

área retro, ou seja, 10 alqueires, compreendida dentro das divisas e confrontações através da confecção de mapa e 

memorial descritivo, que rubricadas pelas partes, integram o presente contrato, pelo período de 02 de janeiro de 2003 

a 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano. AV-09: Aditivo ao Contrato Particular de 

Parceria Agrícola constante do R-08 retro, datado de 16 de julho de 2007, pelo qual, o presente Aditivo de Contrato 

de Parceria Agrícola altera a Cláusula Segunda, prorrogando o prazo da parceira, que passa a ser o seguinte: 02 (dois) 

de janeiro de 2003 a 31 (trinta e um) do mês de dezembro de 2014. R-10: PENHORA. Autos nº 583.00.2008.248930-

7/000000-000; Ação de Execução, distribuída em 16/01/2009, proposta por Crecera Finance Mangement Company, 

LLC, no valor de R$: 25.802.864,85, Poder Judiciário São Paulo/SP – Fórum João Mendes Júnior, 10ª Vara Cível 

Central da Capital – 10º Ofício Cível Central da Capital. R-11: Autos nº 200805038366 – Recuperação judicial das 

empresas: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, já qualificada, Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar 

e Álcool LTDA, da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis – Goiás, pelo qual, por sentença proferida pelo referido 

Juiz em 06 de maio de 2010, Anápolis – GO foi concedida a Recuperação Judicial das Usinas mencionadas e 

qualificadas, determinando que se cumpra o plano de recuperação judicial ora homologado, nos moldes aprovados na 

Assembléia Geral de Credores; e os acionistas dão em Penhor aos Credores 80% das ações de cada uma das empresas. 

R-13: COMPRA E VENDA. pela qual os proprietários, pelo preço de R$: 55.864,28, transmitiram o imóvel retro 

descrito e matriculado à Firma ATRIUM S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA. R-14: COMPRA E 

VENDA. pela qual, a proprietária Atrium S/A –Construtora, já qualificada, pelo preço de R$: 6.150.000,00, sendo 

R$: 100.000,00, o alqueire pagos da seguinte forma: a) R$: 3.500.000,00 através do crédito de igual valor, até 31 de 

janeiro de 2014, da ora compradora, Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda – ME, junto a Usina Santa Helena 

de Açúcar e Álcool S/A, o restante, ou seja, R$: 2.650.000,00, correspondentes a 20%, Que a ora vendedora Atrium 

S/A Incorporadora e Construtora, também já qualificada, declara que reconhece em caráter irrevogável e irretratável 

os créditos na forma estipulada, sem condições especiais, transmitiu o imóvel retro descrito e matriculado à 

compradora: MARAOL COLHEITAS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – ME. R-15: Instrumento Particular De 

Cessão de Crédito e Outras Avenças, celebrado entre as partes: OUTORGANTE CEDENTE – Banco Bradesco S/A, 

doravante designado simplesmente CEDENTE; e como OUTOGADO CESSIONÁRIO: MÁRCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, OUTORGANDO ao cessionário a mais plena, geral e irrevogável quitação em relação ao pagamento, 

ficando o mesmo sub-rogado em todos os direitos, ações e garantias que assistia ao CEDENTE, assim como, nos 

deveres relativos as quaisquer obrigações, ônus, custas processuais, eventuais pagamentos de sucumbência, 

honorários advocatícios e verbas de qualquer natureza, que sejam decorrentes das medidas judiciais em andamento e 

ou que venham a ser promovidas e seus incidentes, observado o disposto no paragrafo 3° da Cláusula Terceira. AV-

16: INDISPONIBILIDADE DE BENS. Autos n° 507/2015, Ação de Insolvência, em curso pela Escrivania do 2° 

Cívellocal, Processo R071L241, Protocolo n° 299898-16.2015.8.09.0142, Requerida por Mounir Naoum e outros. 

AV-17: faço constar a existência dos processos de execução n°5771-70.2014.4.01.3502, 2007.35.02.003511-1 e 

2007.35.02.003512-5, que tramitam perante a 2° Vara Da Subseção Judiciária de Anápolis – GO; e têm por exequente 

e União (Fazenda Nacional). AV-18: INDISPONIBILIDADE DE BENS. Execução Fiscal/Fazenda Nacional; 

Exequente: União (Fazenda Nacional); Executado: Usina Jaciara S/A; pelo qual, conforme Decisão Judicial proferida 

nos Autos de Execução Fiscal nº 06235-75.2006.4.01.3502 (nº antigo 2006.35.02.006614-3), em trâmite na 2ª Vara 

da Subseção Judicial de Anápolis, que reconheceu a fraude à execução na venda dos imóveis de matrículas 606, 

10.022, 706, 10.989, 8.872, 8.871 e 9.751, em alienação realizada pelas pessoas físicas integrantes do Grupo Naoum 



e as empresas Atrium S/A e à Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda. – ME, desta forma foi declarada a ineficácia 

da venda e compra dos referidos IMÓVEIS. AV-19: execução fiscal nº 2006.35.02.006614-3, em curso pela Justiça 

Federal de Goiás – Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara requerida pela União Federal (Fazenda Nacional), contra 

Usina Juciara S/A e outros, pelo qual, conforme decisão de 22 de setembro de 2014, fica o imóvel retro descrito e 

matriculado penhorado para garantia do Juízo no Crédito que atinge a expressiva soma de R$ 12.504.268,96, e 

finalmente, que fica decretada a indisponibilidade do imóvel. AV-20: Execução Fiscal n° 0024900-

15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do Trabalho em Anápolis– Goiás, requerida pela União (Procuradoria da 

Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir Naoum, no valor de R$: 1.146.479,73, pelo qual, foi requerido o 

cancelamento da averbação número Doze (Av-12), relativa apenas a existência do processo n° 0024900-

15.2007.5.18.0054. R-21: PENHORA. pela Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Santa Helena de Goiás, 

processo 5138296.86.2019.8.09.0142; no valor de R$: 13.956.456,70, pelo qual, conforme Carta Precatória de 

Penhora / Avaliação e Registro SEXEC nº 069/2019, fica a cota parte pertencente ao devedor corresponsável Mounir 

Naoum. R-22: PENHORA. Pela Subseção Judiciária de Anápolis-GO, 1º Vara Federal, autos n° 5050-

50.2016.4.013502, ação/classe: Execução Fiscal/Fazenda Nacional/3100, exequente: União Federal (Fazenda 

Nacional), executados: Espólio de William Habib Naoum, Espólio de Georges Habib Naoum, Mounir Naoum e Usina 

Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da causa: R$: 9.131.739,69. R-23: PENHORA, AVALIAÇÃO e 

AVERBAÇÃO. Pela 1ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do 

Trabalho - Processo: CartPrec 0010366-02.2019.5.18.0101, exequente: autor: União Federal (PGFN), executado(a): 

réu: Mounir Naoum, no valor de R$: 2.337.240,07. R-24: PENHORA, AVALIAÇÃO e AVERBAÇÃO. pela 4ª Vara 

do Trabalho de Rio Verde - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Carta Precatória Cível, Processo: 0010131-

89.2020.5.18.0104, reclamante: União Federal (PGFN), reclamado: Mounir Naoum, no valor de R$: 12.504.268,96. 

VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil. Reais)sendo este o valor do 

primeiro leilão. Valor do bem em segundo leilão: R$ 1.250.000,00(um milhão duzentos e cinquenta mil reais). 

 

5-  Bem Matrícula n° 706. Uma gleba rural, denominada FAZENDA SITINHO, desmembrada da Fazenda Alagoas 

Campo Alegre, distante 09 quilômetros do perímetro urbano pela estrada que vai para a Usina de Álcool e Açúcar, 

cadastrada no INCRA sob o nº 936.162.004.669-3, tendo as seguintes benfeitorias: uma casa com 08 cômodos, coberta 

de telhas francesas, piso cimentado; forrada, paredes de tijolos; um paiol, esteios de madeira e telhas comuns; um 

mangueiro cercado de arames farpados com 11 fios; contêm ainda 13 casas para colonos, uma casa coberta com telhas 

comuns, paredes de tijolos e piso de tijolos, com 05 cômodos; uma casa coberta de telhas francesas, piso cimentado, 

com 06 cômodos, água e instalações sanitárias; um conjunto residencial composto de 15 casas, paredes de tijolos, 

com 03 cômodos cada, com piso cimentado e instalações completas de água e eletricidade. CONFORME 

AVALIAÇÃO DESCRITA: uma parte de terras situada no município de Santa Helena de Goiás/Go, local denominado 

Faz. Sitinho, desmembrada da Faz. Alagoas Campo Alegre, com área de 15 alq. Consistente em 72,60 hectares, 

atualmente com cultivo de grãos, cujas confrontações estão descritas na certidão trazida aos autos, a qual avalio em 

R$250.000,00, perfazendo o total de R$3.750.000,00.  

ÔNUS: AV-04: O Recibo de Quitação, datado de 23.08.78, do Banco do Brasil S/A, agencia de Anápolis Goiás, pelo 

qual, foi autorizada a baixa no contrato oriundo do R-01 supra. - Foi registrado à mesma matrícula nº 706. A Carta do 

Banco de Credito Real de Minas Gerais, agência local, pela qual, fica liberada quaisquer hipoteca constituída em 

favor do mesmo Banco, referente ao imóvel supra. - Foi averbado à mesma matricula 706. O Recibo de Quitação, do 

Banco do Brasil S/A, agencia de Anápolis Goiás, datado de 11.11.87, pelo qual, foi autorizada a baixa dos contratos 

constantes do R-02 e R-03 supra. - Foi registrado a mesma matrícula nº 706, em 17 de outubro de 1988. A Carta do 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais, datado de 04 de outubro de 1988, pela qual, foi autorizada a baixa do contrato 

constante do R-05 supra, em virtude de sua liquidação. AV-07: O Mandado de Baixa de Penhora, expedido em 22 de 

outubro de 1999, Autos nº 8.246/94 – Medida Cautelar Inominada requerida por Usina Santa Helena de Açúcar e 

Álcool S/A contra Vale do Verdão S/A – Açúcar e Álcool, pelo qual, conforme despacho de 18 de outubro de 1999, 

Bel. Jairo Ferreira Júnior, foi autorizada a baixa da caução real, constante do R-06 supra. R-08: Contrato Particular 

de Parceria Agrícola, pelo qual, os proprietários denominados Parceiros Outorgantes, cede uma parceria agrícola, para 

o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas, da área retro, ou seja, 10 alqueires, compreendida 

dentro das divisas e confrontações através da confecção de mapa e memorial descritivo, que rubricadas pelas partes, 

integram o presente contrato, pelo período de 02 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado 

por mais um (01) ano. AV-09: Aditivo ao Contrato Particular de Parceria Agrícola constante do R-08 retro, datado de 

16 de julho de 2007, pelo qual, o presente Aditivo de Contrato de Parceria Agrícola altera a Cláusula Segunda, 

prorrogando o prazo da parceira, que passa a ser o seguinte: 02 (dois) de janeiro de 2003 a 31 (trinta e um) do mês de 

dezembro de 2014. AV-10: Aditivo ao Contrato Particular de Parceria Agrícola constante do R-08 retro, datado de 16 

de julho de 2007, pelo qual, o presente Aditivo de Contrato de Parceria Agrícola altera a Cláusula Segunda, 

prorrogando o prazo da parceira, que passa a ser o seguinte: 02 de janeiro de 2003 a 31 do mês de dezembro de 2014. 

R-11: PENHORA. Protocolo: 200900421406-Guia nº 05754190-6 emitente: 5078369 – Mauri Donizete de Souza – 

Ação de Execução em curso pela 5ª Vara Cível – 7º andar – Comarca de Anápolis – Goiás; requerida por 



CZARNIKOW GROUP LIMITED, contra Georges Habib Naoum e outros; no valor de R$: 15.783.532,28. R-12: 

PENHORA. Autos 27/2009; Protocolo: 200900061310, Ação de Execução, em curso pela 5ª Vara Cível – Comarca 

de Anápolis Goiás, requerida por Union National Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros 

Agropecuários, executados: Mounir Naoum e outros; valor da causa R$3.910.603,10. R-13: PENHORA. Autos nº 

583.00.2008.248930-7/000000-000; Ação de Execução, distribuída em 16/01/2009, proposta por Crecera Finance 

Mangement Company, LLC, no valor de R$: 25.802.864,85, Poder Judiciário São Paulo/SP – Fórum João Mendes 

Júnior, 10ª Vara Cível Central da Capital – 10º Ofício Cível Central da Capital. R-14:   Autos nº 200805038366 – 

Recuperação judicial das empresas: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, já qualificada, Usina Jaciara S/A e 

Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis – Goiás, pelo qual, por sentença 

proferida pelo referido Juiz em 06 de maio de 2010, Anápolis – GO foi concedida a Recuperação Judicial das Usinas 

mencionadas e qualificadas, determinando que se cumpra o plano de recuperação judicial ora homologado, nos moldes 

aprovados na Assembléia Geral de Credores; e os acionistas dão em Penhor aos Credores 80% das ações de cada uma 

das empresas. R-15: COMPRA E VENDA. pela qual os proprietários, pelo preço de R$: 55.864,28, transmitiram o 

imóvel retro descrito e matriculado à Firma ATRIUM S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA. R-16: 

COMPRA E VENDA. pela qual, a proprietária Atrium S/A –Construtora, já qualificada, pelo preço de R$: 

6.150.000,00, sendo R$: 100.000,00, o alqueire pagos da seguinte forma: a) R$: 3.500.000,00 através do crédito de 

igual valor, até 31 de janeiro de 2014, da ora compradora, Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda – ME, junto a 

Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, o restante, ou seja, R$: 2.650.000,00, correspondentes a 20%, Que a ora 

vendedora Atrium S/A Incorporadora e Construtora, também já qualificada, declara que reconhece em caráter 

irrevogável e irretratável os créditos na forma estipulada, sem condições especiais, transmitiu o imóvel retro descrito 

e matriculado à compradora: MARAOL COLHEITAS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – ME. R-17: Contrato 

Particular de Arrendamento Agrícola, celebrado entre Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas LTDA – ME, na 

qualidade de arrendatário; emitido em Santa Helena de Goiás – GO, aos 30 de setembro de 2015. Pelo qual a 

arrendante dá em arrendamento ao arrendatário a área de 52 (cinquenta e dois) alqueires goianos de terras, constantes 

da presente matrícula e das matrículas nº 606, livro 2-03 e 10.989, livro 2-37, todas do CRI local. AV-18: faço constar 

a existência dos processos de execução n°5771-70.2014.4.01.3502, 2007.35.02.003511-1 e 2007.35.02.003512-5, que 

tramitam perante a 2° Vara Da Subseção Judiciária de Anápolis – GO; e têm por exequente e União (Fazenda 

Nacional). AV-19: INDISPONIBILIDADE DE BENS. Execução Fiscal/Fazenda Nacional; Exequente: União 

(Fazenda Nacional); Executado: Usina Jaciara S/A; pelo qual, conforme Decisão Judicial proferida nos Autos de 

Execução Fiscal nº 06235-75.2006.4.01.3502 (nº antigo 2006.35.02.006614-3), em trâmite na 2ª Vara da Subseção 

Judicial de Anápolis, que reconheceu a fraude à execução na venda dos imóveis de matrículas 606, 10.022, 706, 

10.989, 8.872, 8.871 e 9.751, em alienação realizada pelas pessoas físicas integrantes do Grupo Naoum e as empresas 

Atrium S/A e à Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda. – ME, desta forma foi declarada a ineficácia da venda e 

compra dos referidos IMÓVEIS. AV-20: execução fiscal nº 2006.35.02.006614-3, em curso pela Justiça Federal de 

Goiás – Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara requerida pela União Federal (Fazenda Nacional), contra Usina 

Juciara S/A e outros, pelo qual, conforme decisão de 22 de setembro de 2014, fica o imóvel retro descrito e matriculado 

penhorado para garantia do Juízo no Crédito que atinge a expressiva soma de R$ 12.504.268,96, e finalmente, que 

fica decretada a indisponibilidade do imóvel. R-21: PENHORA. pela Vara das Fazendas Públicas da Comarca de 

Santa Helena de Goiás, processo 5138296.86.2019.8.09.0142; no valor de R$: 13.956.456,70, pelo qual, conforme 

Carta Precatória de Penhora / Avaliação e Registro SEXEC nº 069/2019, fica a cota parte pertencente ao devedor 

corresponsável Mounir Naoum. R-22: PENHORA. Pela Subseção Judiciária de Anápolis-GO, 1º Vara Federal, autos 

n° 5050-50.2016.4.013502, ação/classe: Execução Fiscal/Fazenda Nacional/3100, exequente: União Federal (Fazenda 

Nacional), executados: Espólio de William Habib Naoum, Espólio de Georges Habib Naoum, Mounir Naoum e Usina 

Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da causa: R$: 9.131.739,69. R-23: PENHORA, AVALIAÇÃO E 

AVERBAÇÃO. Pela 1ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do 

Trabalho - Processo: CartPrec 0010366-02.2019.5.18.0101, exequente: autor: União Federal (PGFN), executado(a): 

réu: Mounir Naoum, no valor de R$: 2.337.240,07. 

 VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 3.750.000,00(três milhões setecentos e cinquenta mil reais)sendo este o valor 

do primeiro leilão. Valor do bem em segundo leilão: R$ 1.875.000,00(um milhão oitocentos e setenta e cinco mil 

reais). 

6-  Bem Matrícula n° 606. Uma gleba de terras, situada neste município, denominada FAZENDA BONITA - Campo 

Alegre Alagoas, destacada da Fazenda Alagoas e Campo Alegre, com a área de 66 alqueires e 36.638 metros 

quadrados, iguais a 323,10,38 há, em terras de culturas, em comum com herdeiros de Maria Irene de Souza; contendo 

casa sede, 03 casas para colonos, um curral, um paiol, uma pocilga, três barragens e energia elétrica, com as divisas 

rumos e confrontações, constantes da transcrição n° 12.393, fls. 200, livro 3-J, confrontando atualmente por cerca de 

arame com terras de herdeiros de Agenor Silveira Leão, Ambrosina Cândida da Silveira Leão, Lazaro Antunes Cintra, 

Pedro Borges e Olegário Francisco, distante desta cidade 11 quilômetros pela estrada que vai para Santa Maria, luz 

da Coopersah.  



CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA:uma parte de terras situada no município de Santa Helena de Goiás/Go, 

local denominado Fazenda Bonita, desmembrada da Faz. Alagoas Campo Alegre, com área de 66 alqueires, 

consistente em 323,10 hectares,  atualmente com cultivo de grãos, cujas confrontações estão descritas na certidão 

trazida aos autos, a qual avalio em R$250.000,00, perfazendo o total de R$16.500.000,00.  

ÔNUS: R-01: HIPOTECA 1° GRAU. Celebrada com o Banco do Brasil S/A, por Antônio José de Souza, mediante 

contrato particular no valor de Cr$ 257.212,00, vencível em 20 de julho de 1977. R-02: HIPOTECA 1° GRAU. 

Celebrada com o Banco do Brasil S/A, por Antônio José de Souza, mediante contrato particular no valor de 

Cr$70.000,00, vencível em 20 de julho de 1980. R-03: HIPOTECA 2° GRAU. Celebrada com o Banco do Brasil S/A, 

por Antônio José de Souza, mediante contrato particular no valor de Cr$ 416.073,00, vencível em 20 de julho de 

1979. AV-04: Matrícula duplicada com a de nº 143, fls. 143, livro 2-01; ficando portanto valendo apenas e como 

única a presente. R-05: consta a aquisição pelo senhor: ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, acima qualificado, em 09 de 

maio de 1975, por Cr$: 280.000,00, por compra feita a Antônio de Souza e sua mulher. MAT: 606 - Por Carta do 

Banco Crédito Real, de Minas Gerais S/A; datado de 17 de fevereiro de 1988, foi autorizada a baixa do contrato 

constante do R-06, retro. MAT: 606 - Por Carta do Banco do Brasil S/A, foi autorizado a baixa de todos os registros 

de hipotecas e penhoras, assim como inscrições existente, porventura existentes neste cartório. R-10: O Formal de 

Partilha, expedido em 26 de julho de 1990, nos autos n° 7.010/89, ação de inventário em curso pelo Cartório de 

Família local, requerido por Osvaldo de Sousa, sua esposa e outros, em virtude do falecimento ab intestato de Antonio 

José de Souza, avaliado em NCZ$: 47.704.65; em comum com outros a herdeira: PATRÍCIA MARIA DE SOUZA. 

R-11: O Formal de Partilha, expedido em 26 de julho de 1990, nos autos n° 7.010/89, Ação de Inventário em curso 

pelo Cartório de Família local, requerido por Osvaldo de Sousa, esposa e outros, em virtude do falecimento ab 

intestato de Antônio José de Souza, em comum com outros a herdeira: ELIZETE DE SOUZA RIBEIRO, casada com 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA CUNHA. R-12: O Formal de Partilha, expedido em 26 de julho de 1990, nos 

autos n° 7.010/89, Ação de Inventário em curso pelo Cartório de Família local, requerido por Osvaldo de Sousa, 

esposa e outros, em virtude do falecimento ab intestato de Antônio José de Souza, em comum com outros ao herdeiro: 

OSVALDO DE SOUZA, casado com CILENE BORGES SOUZA. R-13: O Formal de Partilha, expedido em 26 de 

julho de 1990, nos autos n° 7.010/89, Ação de Inventário em curso pelo Cartório de Família local, requerido por 

Osvaldo de Sousa, esposa e outros, em virtude do falecimento ab intestato de Antônio José de Souza, em comum com 

outros ao herdeiro: CELIO DE SOUZA casado com LUCILENE SILVA E SOUZA. R-14: O Formal de Partilha, 

expedido em 26 de julho de 1990, nos autos n° 7.010/89, Ação de Inventário em curso pelo Cartório de Família local, 

requerido por Osvaldo de Sousa, esposa e outros, em virtude do falecimento ab intestato de Antônio José de Souza, 

em comum com outros à herdeira: ELIZABETE DE SOUZA E SILVA casada com ANTONIO SILVA NETO. R-

15: O Formal de Partilha, expedido em 26 de julho de 1990, nos autos n° 7.010/89, Ação de Inventário em curso pelo 

Cartório de Família local, requerido por Osvaldo de Sousa, esposa e outros, em virtude do falecimento ab intestato de 

Antônio José de Souza, em comum com outros ao herdeiro: ANTÔNIO DE SOUZA, casado com GISELA MARI 

LEIN DE SOUZA. MAT: 606. DATA: 10 de fevereiro de 1992. Por recibo de quitação do Banco do Brasil S/A; 

datado de 07/11/90, foi autorizado as baixas dos contratos constantes do R-07 e R-08 retro, em virtude de suas 

liquidações. MAT: 606. DATA: Foi averbado em 22 de abril de 1992. Por recibo de quitação do Banco do Brasil S/A; 

datado de 20/04/92, foi autorizado a baixa do contrato constante do R-09 retro, em virtude de sua liquidação. R-16: 

A Escritura Pública de Incorporação, pela qual, os proprietários: Osvaldo de Souza e sua mulher Cilene Borges Souza, 

já qualificados, no R-12, em sociedade com Elizabeth de Souza e Silva e seu marido Antonio Silva Neto, já 

qualificados no R-14, constituíram a firma HELOI – EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. R-17: A 

Escritura Pública de Incorporação, pela qual, os proprietários: Elizabeth de Souza e Silva e seu marido Antonio Silva 

Neto, em sociedade com Osvaldo de Souza e sua mulher Cilene Borges Souza, todos já qualificados, constituíram a 

firma HELOI – EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. AV-18: A Escritura de Re-Ratificação, figuram com 

outorgantes Antônio Silva Neto, sua mulher Elizabeth de Souza e Silva, Osvaldo de Souza e sua mulher Cilene Borges 

Sousa, como outorgada Heloi Empreendimentos Agrícolas Ltda, re-ratificada assim, na verdade o valor certo do 

imóvel retro descrito e matriculado. AV-19: A Escritura de Re-Ratificação, figuram com outorgantes Antônio Silva 

Neto, sua mulher Elizabeth de Souza e Silva, Osvaldo de Souza e sua mulher Cilene Borges Sousa, como outorgada 

Heloi Empreendimentos Agrícolas Ltda, constante no R-17 supra, re-ratificada assim, na verdade o valor certo do 

imóvel retro descrito e matriculado. R-20: COMPRA E VENDA. os proprietários Célio de Souza, sua esposa Lucilene 

Silva e Souza, pelo preço de Cr$: 11.500.000,00; transmitiram sua parte no imóvel retro descrito e matriculado, 

constante do registro número Treze (R-13 retro), ou seja, a área de 11,5 alqueires e 20,626,33 metros quadrados, 

passando a denominar-se ESTANCIA SOUSA, à firma HELOI – EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. R-

21: COMPRA E VENDA. Como compradores: MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM e WILLIAM 

HABIB NAOUM, os vendedores comprometem à venda o imóvel que possuem em comum com outros, constante do 

R-15 retro, com a área total de 25,5 alqueires e 20.636,33 metros quadradas, aos compradores, pelo preço de R$: 

388.892,45. R-22: COMPRA E VENDA. Em que figura como vendedora a firma Heloi Empreendimentos Agrícolas 

S/A, como compradores: MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM e WILLIAM HABIB NAOUM, já 

qualificados, pelo qual, a vendedora compromete à venda o imóvel que possuem em comum com outros, constante 



do R-20 retro, com a área total de 11,5 alqueires e 20.636,33 metros quadrados, aos compradores, totalizando 19,5 

alqueires, pelo preço de R$: 305.737,10. R-23: O Mandado de Execução expedido nos Autos nº 8.693/95, Ação de 

Execução em curso pela Escrivania de Menores e 1º do Cível local, requerida por Caramuru Óleos Vegetais Ltda, 

contra: Alírio Cândido Gomide Neto; Antônio de Souza e sua mulher Gisela Mari Lein de Souza; Pedro César Sousa 

Cabral e sua mulher Simone Alves Diniz Cabral; no valor de R$: 42.129,05. R-24: COMPRA E VENDA. a 

proprietária Heloi Empreendimentos Agrícolas Ltda, já qualificada, pelo valor fiscal de R$: 51.000,00, transmitiu sua 

parte no imóvel retro descrito e matriculado, constante do R-20 retro, área remanescente de 10,5 alqueires, em comum 

e em partes iguais ao senhores: MOUNIR NAOUM casado com ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAM HABIB 

NAOUM, casado com LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM casado com ÂNGELA MARIA 

SANTOS NAOUM. R-25: Escritura Pública de Confissão de Dívida, de um lado como em que figura como devedora 

Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda, como credora a Camego do Brasil Ltda, pela qual, a outorgante devedora 

confessa dever ao Bank Boston a importância de R$: 481.500,00. R-26: Escritura Pública de Alteração Contratual – 

Desincorporarão de Imóvel Rural, fica desincorporado do Patrimônio da firma Heloi Empreendimentos Agrícolas 

ltda, já qualificada, a área de 6,4 alqueires, iguais a 19,23,00 hectares, no valor de R$: 149.596,00, de propriedade do 

senhor: ANTONIO SILVA NETO e sua mulher ELIZABETH DE SOUZA E SILVA. R-27: Contrato Particular de 

Parceria Agrícola, pelo qual, a proprietária Heloi Empreendimentos Agrícolas Ltda, já qualificada, denominada 

Parceira Outorgante, cede em parceria agrícola para o desenvolvimento de cultura de canade-açúcar e/ou leguminosas, 

da área de 66,26 hectares, em favor de Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A. AV-28: Contrato Particular de 

Parceria Agrícola, pelo qual, os proprietários cedem em parceria agrícola, para o desenvolvimento da cultura de cana-

de-açúcar e/ou leguminosas, da área de 10,5 alqueires constante do (R-24), integram o presente contrato, pelo período 

de 02 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano. AV-29: Termo 

de Responsabilidade de Averbação da Reserva Legal – Extra Propriedade, firmado entre a proprietária Heloi 

Empreendimentos Agrícolas Ltda e Agencia Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais, fica reservada a área de 

49,62,59 hectares não inferior a 25% do total da propriedade; gravada na presente matrícula nos R-16 e R-17, 

matrícula nº 072, e matrícula nº 1.288, CRI local e matrícula nº 11.511. AV-30: Termo de Responsabilidade com a 

mesma descrição retro (AV-29), firmado entre o proprietário Antonio Silva Neto, já qualificado e a agencia Goiana 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais; pelo qual, fica reservada a área de 24,24,75 hectares, não inferior a 25% do 

total das propriedades gravada na presente matricula, na matricula 1.196. R-31: Contrato Particular de Parceria 

Agrícola, pelo qual, a proprietária: Elizete de Souza Ribeiro, já qualificada, denominada Parceira Outorgante, cede 

em parceria agrícola para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas, a área de 55,76 hectares, 

constante do R-11 retro. R-32: Contrato Particular de Parceria Agrícola, pelo qual, a proprietária: Srª. Patrícia Maria 

de Souza Oliveira, já qualificada, denominada Parceira Outorgante, cede em parceria agrícola, para o 

desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas a área de 55,66 hectares, constante do R-10. AV-33: 

A Declaração firmada pela Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, já qualificada, pela qual, tendo a proprietária 

Patrícia de Souza Oliveira, celebrado a venda da área de sua propriedade - 55,66 hectares, constante do R-10 retro, à 

senhoras: DENIZE HAYASHI SEIXAS e LUCIANA HAYASHI, as quais passam a legitimas proprietárias da gleba, 

como parceria outorgante e detentora da posse da referida área. R-34: COMPRA E VENDA. Os proprietários Patrícia 

Maria de Sousa Oliveira e seu esposo Alberto Luiz de Oliveira, pelo preço de R$: 119.300,00, transmitiram o imóvel 

retro descrito e matriculado a área de 28,86,13,16 hectares, em comum com outros, dentro da área maior de 80 

alqueires e 36,638,00 metros quadrados, à senhorita: LUCIANA HAYASHI. R-35: COMPRA E VENDA. Os 

proprietários Patrícia Maria de Sousa Oliveira e seu esposo Alberto Luiz de Oliveira, pelo preço de R$: 119.300,00, 

transmitiram o imóvel retro descrito e matriculado a área de 28,86,13,16 hectares, em comum com outros, dentro da 

área maior de 80 alqueires e 36,638,00 metros quadrados, à senhora: DENISE HAYASHI SEIXAS. AV-36: Termo 

de Responsabilidade de Averbação da Reserva Legal, firmado entre a senhora Patrícia Maria de Souza, já qualificada, 

e a Agencia Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais, fica reservada a área de 11,54,46 hectares não inferior a 

20% do total da propriedade (R-34 e R-35). R-38: Escritura Publica de Inventário e Partilha, em virtude do falecimento 

de Antonio Silva Neto, pela qual, na partilha coube 50% do imóvel retro descrito e matriculado, em comum com 

outros (as), no valor de R$: 145.334,33, à meeira: ELIZABETE DE SOUSA E SILVA. R-39: Escritura Publica de 

Inventário e Partilha, na partilha coube 25% para cada um dos herdeiros/descendentes: THALES SOUSA E SILVA 

e TATIANE SOUSA E SILVA, no valor de R$: 22.757,83. R-40: A Certidão expedida nos autos nº 138/2009; 

Protocolo: 200900421406, emitente: 5078369 – Ação de Execução em curso pela 5ª Vara Cível, requerida por 

CZARNIKOW GROUP LIMITED, contra Georges Habib Naoum e outros; no valor de R$: 15.783.532,28. R-41: 

PENHORA. Autos nº 583.00.2008.248930-7/000000-000; Ação de Execução, proposta por Crecera Finance 

Mangement Company, LLC, contra Mounir Naoum e outros, no valor de R$: 25.802.864,85, 10ª Vara Cível Central 

da Capital – 10º Ofício Cível Central da Capital. R-42: autos nº 200805038366 – Recuperação judicial das empresas: 

Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, 4ª Vara 

Cível da Comarca de Anápolis – Goiás, foi concedida a Recuperação Judicial das Usinas mencionadas e qualificadas, 

determinando que se cumpra o plano de recuperação judicial ora homologado, nos moldes aprovados na Assembléia 

Geral de Credores; e os acionistas dão em Penhor aos Credores 80% (oitenta por cento) das ações de cada uma das 



empresas. R-43: Contrato Particular de Parceria Agrícola, pelo qual a proprietária e usufrutuária Srª. Elizeth de Souza 

Ribeiro, cede em parceria agrícola, para desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas, a área de 

47,01 hectares. AV-44: Termo de Aditivo de Contrato Particular de Parceria Agrícola, em que figura como Parceira 

Outorgante: Heloi Empreendimentos Agrícolas LTDA, como novo Parceiro Outorgante: Oswaldo de Sousa, para 

explorar glebas com a área total de 166,56 hectares, destacadas de áreas de maior porção dos imóveis denominados 

“Estância Souza”, “Fazenda Bonita” e “Fazenda Flores da Serra”, sendo da presente matrícula a área de 66,26 

hectares, constante do R-27 retro. R-45: Contrato Particular de Parceria Agrícola, pelo qual a proprietária: Elizabete 

de Sousa e Silva e Tatiane Sousa e Silva, cedem em parceria agrícola, para o desenvolvimento da cultura de cana-de-

açúcar e/ou leguminosas, pelo regime de parceria agrícola, dentro da área de 101,64 hectares, compreendida pela 

presente matrícula nº 606, juntamente com a área constante da matrícula nº 1.196. R-46: Contrato Particular de 

Parceria Agrícola, pelo qual os proprietários: Denise Hayashi Seixas, seu marido Benedito Leandro Ubenissio Seixas 

e Luciana Hayashi, cedem em parceria agrícola, para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou 

leguminosas, pelo regime de parceria agrícola, a área de 45,63 hectares. AV-48: Por Recibo de Quitação da Milenia 

Agrociencias S/A, datado de 17 de setembro de 2013, pelo qual, foi autorizado a baixa da Hipoteca constante do R-

37 retro, em virtude de sua liquidação. R-49: HIPOTECA 1° GRAU. Celebrada com a Cooperativa de Crédito do 

Vale do São Patrício LTDA, assina também na qualidade de Garantidores Hipotecários: Elizabete de Sousa e Silva e 

Tatiane Sousa e Silva, no valor de R$: 50.000,00. Com vencimento final em 12 de junho de 2015. R-50: COMPRA 

E VENDA. Os proprietários já qualificados, pelo preço de R$: 5.082,00, transmitiram a área de 10,5 alqueires, em 

comum com outros, constante do R-24, retro, dentro da área maior de 66 alqueires e 36.638 metros quadrados, iguais 

a 323,10,38 hectares, em terras de culturas; avaliada para fins fiscais em R$: 840.000,00, sobre cuja importância foi 

pago R$: 33.600,00, à empresa ATRIUM S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA. R-51: COMPRA E 

VENDA. Pelo qual os proprietários Antônio de Sousa e sua esposa Gisela Mari Lein de Souza, já qualificados; pelo 

preço de R$ 573.884,25, sendo R$ 503.884,25, relativos à aquisição de gleba rural em referência, nos moldes previstos 

no instrumento particular firmado entre as partes, transmitiram do imóvel supra descrito e matriculado e a área de 

25,5 alqueires e 20.626,33 metros quadrados, descrito no R-15 à compradora: MARAOL COLHEITAS E SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA-ME. AV-52: Por Recibo de Quitação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do 

São Patrício LTDA, emitido em Goianésia – GO, aos 22 de julho de 2015, foi autorizada a baixa da Cédula Rural 

Hipotecária nº 33145 (R-49 retro) em virtude de sua liquidação. R-53: COMPRA E VENDA. Pela qual a proprietária 

Atrium S/A – Incorporadora e Construtora, pelo preço de R$: 800.000,00, transmitiu do imóvel supra descrito e 

matriculado a compradora á área de 10,5 alqueires descrito no R-50 supra: MARAOL COLHEITAS E SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA – ME. AV-54: INDISPONIBILIDADES DE BENS. Nos Autos n° 507/2015, Ação de 

Insolvência, em curso pela Escrivania do 2° Cível local, Protocolo n° 299898-16.2015.8.09.0142, Requerida por 

Mounir Naoum e outros. AV-55: Instrumento Particular de Entrega de Área e Outras Avenças e Rescisão do Contrato 

Particular de Parceria Agrícola, celebrado com a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, O presente instrumento 

tem por objeto a rescisão contratual e a devolução total das áreas constante da presente matrícula. R-56: Contrato 

Particular de Arrendamento Agrícola, celebrado entre Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas LTDA – ME, Pelo qual 

a arrendante dá em arrendamento ao arrendatário a área de 52 (cinquenta e dois) alqueires goianos de terras, constantes 

da presente matrícula e das matrículas nº 10.989. AV-57: Ministério da Fazenda – Procuradoria - Geral da Fazenda 

Nacional – Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Anápolis – Goiás, faço constar a existência dos processos 

de execução n° 5771-70.2014.4.01.3502, 2007.35.02.003511-1 e 2007.35.02.003512-5, que tramitam perante a 2° 

Vara da Subseção Judiciária de Anápolis – GO; e têm por exequente e União (Fazenda Nacional). AV-58: Classe: 

3100 – Execução Fiscal/Fazenda Nacional; Exequente: União (Fazenda Nacional); Executado: Usina Jaciara S/A; 

pelo qual, conforme Decisão Judicial proferida nos Autos de Execução Fiscal nº 06235-75.2006.4.01.3502 (nº antigo 

2006.35.02.006614-3), em trâmite na 2ª Vara da Subseção Judicial de Anápolis, que reconheceu a fraude à execução 

na venda dos imóveis de matrículas 606, 10.022, 706, 10.989, 8.872, 8.871 e 9.751, em alienação realizada pelas 

pessoas físicas integrantes do Grupo Naoum e as empresas Atrium S/A e à Maraol Colheitas e Serviços Agrícolas 

Ltda. – ME, no mais, com o escopo de se evitar a revenda do bem. AV-59: Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara 

requerida pela União Federal (Fazenda Nacional), contra Usina Juciara S/A e outros, fica o imóvel retro descrito e 

matriculado penhorado para garantia do Juízo no Crédito que atinge a expressiva soma de R$ 12.504.268,96. AV-61: 

Execução Fiscal n° 0024900-15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do Trabalho em Anápolis – Goiás, requerida pela 

União (Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir Naoum, no valor de R$: 1.146.479,73, foi 

requerido o cancelamento da averbação número Quarenta e Sete (Av-47), da presente matrícula, relativa apenas a 

existência do processo n° 0024900-15.2007.5.18.0054, efetivada em cumprimento ao ofício n° 28/2002 da referida 

Procuradoria. AV-62: Termo Aditivo de Re-ratificação à Cédula de Crédito Bancário, celebrado com a Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Paraíso do Tocantins e Região LTDA, Pelo qual o Agente Financeiro e o 

Emitente/Devedor têm justos e acordados, neste ato alterar o item IV do preâmbulo da Cédula acima caracterizada, 

que passa a vigorar da seguinte forma: IV Características da Operação de Crédito: Natureza: Empréstimo – Crédito 

Pessoal; Valor do Crédito Concedido: R$: 400.000,00, Data de Vencimento da Operação: 02/08/2017. AV-63:  Por 

Recibo de Quitação de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Paraíso do Tocantins e Região LTDA, datado 



de 14 de novembro de 2017, pelo qual, foi autorizada a baixa da Hipoteca constante do R-60 retro, em virtude de sua 

liquidação. R-64: Escritura Pública de Divórcio Direto Consensual, pela qual Antônio Carlos Ribeiro da Cunha e 

Elizete de Souza Ribeiro, já qualificados, figurando como Outorgantes e reciprocamente Outorgados, à divorcianda: 

ELIZETE DE SOUSA RIBEIRO.  R-65: PENHORA. Pela Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Santa Helena 

de Goiás, processo 5138296.86.2019.8.09.0142; no valor de R$: 13.956.456,70, fica a cota parte pertencente ao 

devedor corresponsável Mounir Naoum. R-66: TERMO DE PENHORA. Pela Subseção Judiciária de Anápolis-GO, 

1º Vara Federal, autos n° 5050-50.2016.4.013502, ação/classe: Execução Fiscal/Fazenda Nacional/3100, exequente: 

União Federal (Fazenda Nacional), executados: Espólio de William Habib Naoum, Espólio de Georges Habib Naoum, 

Mounir Naoum e Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da causa: R$: 9.131.739,69.   R-67: MANDADO 

DE PENHORA, AVALIAÇÃO E AVERBAÇÃO. pela 1ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal Regional do 

Trabalho da 18ª Região, Juíza do Trabalho - Processo: CartPrec 0010366-02.2019.5.18.0101, exequente: autor: União 

Federal (PGFN), execurado(a): réu: Mounir Naoum, no valor de R$: 2.337.240,07. R-68: MANDADO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO E AVERBAÇÃO. Pela 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal Regional do Trabalho 

da 18ª Região, Juíza do Trabalho - Processo: 0010131-89.2020.5.18.0104, reclamante: União Federal (PGFN), 

reclamado: Mounir Naoum, no valor de R$: 12.504.268,96.  R-69: Cédula de Crédito Bancário - CCB - financiamento 

nº 833135, celebrada com COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE GOIANO – 

SICOOB CREDI-RURAL, por Fabricio Sousa Ribeiro, no valor de R$:130.000,00; forma de pagamento em 60 

parcelas com periodicidade de pagamento mensal, vencendo a primeira parcela em 10/02/2021 e com vencimento 

final em 12 de janeiro de 2026.   

VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 16.500.000,00(dezesseis milhões e quinhentos mil reais)sendo este o valor do 

primeiro leilão. Valor do bem em segundo leilão: R$ 8.250.000,00(oito milhões duzentos e cinquenta mil reais). 

 

7 -Bem Matrícula n°8.871. Uma parte de terras, situada neste município, com a área total de 08 alqueires, iguais a 

38,72,00 hectares, destacada da Fazenda Alagoas e Campo Alegre, antiga Fazenda Quatro Irmãos, com a denominação 

de FAZENDA AROEIRA, entre culturas e cerrados, dentro das seguintes divisas e confrontações: “O referido imóvel 

é delimitado por um polígono irregular, cuja descrição se inicia pelo ponto 01, localizado à margem esquerda do 

Córrego das Aroeiras, divisa com Balduíno Moura Barbosa; daí, segue margeando o Córrego das Aroeiras (divisa 

natural) numa extensão de 296,99 metros até o ponto 02; daí, segue confrontando com terras de Nelson de Freitas 

Barbosa, com o rumo de 11º28' NW e distância de 162,00 metros até o ponto 03, segue confrontando com terras de 

Nelson de Freitas Barbosa, com o rumo de 18º31'01” NW e distância de 1.252,66 metros até o ponto 04; daí, segue 

confrontando com terras de Usina Santa Helena, com o rumo de 85º36'01” SW e distância de 340,00 metros até o 

ponto 05; daí, segue confrontando com terras de Balduíno Moura Barbosa com o rumo de 21º29'54” SE e distância 

de 1.330,93 metros até o ponto 01, ponto inicial da descrição. O polígono acima descrito abrange uma área de 38,72,00 

hectares”.  

CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: Sem benfeitorias, com área de 08 alqueires, consistente em 38,72 hectares 

atualmente com cultivo de grãos, cujas confrontações estão descritas na certidão trazida aos autos, a qual avalio em 

R$250.000,00, perfazendo o total de R$2.000.000,00.  

ÔNUS: -01 – MAT: Escritura de Divisão Amigável de Imóvel Rural, outorgantes e reciprocamente outorgados: 

Balduíno Moura Barbosa, sua mulher; Nelson de Freitas Barbosa, sua mulher; Aparecido de Freitas Barbosa, sua 

mulher, já qualificados; pela qual na divisão dos imóveis que lhes pertenciam em comum e em partes iguais, ao 

condômino BALDUINO MOURA BARBOSA casado com EURIPEDES GARCIA BARBOSA. Passando a 

denominar-se FAZENDA AROEIRA. MAT: 8.871. Por Carta do Banco do Brasil S/A, agência local, datada de 

11/07/90, pelo qual foi autorizado a baixa do Contrato nº 89/01.108-2, no valor de Ncz$: 105.636,48. AV-06: 

CÉDULA RURAL E HIPOTECÁRIA. No valor de Ncz$: 81.000,00, celebrada com o Banco do Brasil S/A, agência 

local, como credor, passará a ocorrer semestralmente em janeiro e em julho de cada ano e a vigência da taxa reajustada 

será a partir da data estabelecida na sua divulgação. MAT: 8.871. DATA: 09 de setembro de 1991. Por Recibo de 

Quitação do Banco do Brasil S/A, agência local, datado de 10/07/91, pelo qual foi autorizado a baixa do contrato 

constante do R-05 supra, em virtude de sua liquidação. MAT: 8.871. Foi autorizado a baixa do contrato constante do 

R-02. AV-08: Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural, pelo qual o financiador e o financiado 

tem justo e acordado neste ato, alterar a Cláusula em referência que passa a ter a seguinte redação: adesão ao PROAGO 

adicional, ciente de que eventual cobertura nesta operação estará sujeita a rebate de 20 pontos percentuais por 

indenização recebida a menos de 03 anos para o mesmo empreendimento no mesmo município por mim, pelos 

proprietários ou por arrendatário do imóvel. AV-09: Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural, 

pelo qual o crédito aberto fica elevado a Cr$: 29.845.516,00, devendo a utilização da quantia de Cr$: 3.848.744,00, a 

partir de 01/02/92, Cr$: 3.848.744,00. MAT: 8.871. Foram autorizadas as baixas dos contratos constantes dos R-04 e 

R-07 retro. R-10: Escritura de Permuta de Imóveis Rurais, pelo preço de Cr$: 44.720.496,00, transmitiram em 

permuta, sem condições especiais o imóvel supra descrito e matriculado aos senhores: MOUNIR NAOUM, sua 

mulher ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM, sua mulher LUCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM e sua esposa ANGELA MARIA SANTOS NAOUM. MAT: 8.871. Foram autorizadas 



as baixas dos contratos constantes dos R-11 e R-12 retro. R-13: HIPOTECA CEDULAR PRIMEIRO GRAU. 

CREDOR: Banco Bradesco S/A, no valor de US$: 2.200.000,00; equivalentes nesta data a R$: 2.545.180,00; vencível 

em 15 de outubro de 2005. AV-14: O Aditamento à CCI, fica alterado a Cláusula 7ª que passa a ter a seguinte redação: 

pagamento dos juros em 15 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15.10.1998 e a última em 

R-15: 15.10.2005; amortização do principal em 13 parcelas semestrais e consecutivas, sendo as 12 primeiras no valor 

de US$: 66.000,00 e a ultima no valor de US$: 88.000,00; vencendo-se a primeira em 15.10.1999 e a última em 

15.10.2005. Comarca de Anápolis – Goiás, 5ª vara 7° andar, protocolo n° 200102022458, autos n° 424, ação de 

execução requerida por Banco Bradesco S/A; agência de Goiânia – Goiás; contra Usina Santa Helena de Açúcar e 

Álcool S/A, no valor de R$: 5.956.673,11. R-16: Contrato Particular de Parceria Agrícola, os proprietários, cede uma 

parceria agrícola, para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e/ou leguminosas, da área retro, ou seja, 08 

alqueires, compreendida dentro das divisas e confrontações através da confecção de mapa e memorial descritivo, que 

rubricadas pelas partes, integram o presente contrato, pelo período de 02 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 

2008, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano. AV-17: Contrato Particular de Parceria Agrícola constante do 

R-16 retro, o presente Aditivo de Contrato de Parceria Agrícola altera a Cláusula Segunda, prorrogando o prazo da 

parceira, que passa a ser o seguinte: 02 (dois) de janeiro de 2003 a 31 (trinta e um) do mês de dezembro de 2.014 (dois 

mil e quatorze). R-18: PENHORA. Ação de Execução, distribuída em 16/01/2009, proposta por Crecera Finance 

Mangement Company, LLC, contra Mounir Naoum e outros, no valor de R$: 25.802.864,85, Poder Judiciário São 

Paulo/SP – Fórum João Mendes Júnior, 10ª Vara Cível Central da Capital. R-19: Autos nº 200805038366 – 

Recuperação judicial das empresas: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, já qualificada, Usina Jaciara S/A, e 

Usina Pantanal de Açúcar e Álcool LTDA, da 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis – Goiás, foi concedida a 

Recuperação Judicial das Usinas mencionadas e qualificadas, determinando que se cumpra o plano de recuperação 

judicial ora homologado, nos moldes aprovados na Assembléia Geral de Credores; e os acionistas dão em Penhor aos 

Credores 80% (oitenta por cento) das ações de cada uma das empresas. AV-20: Processo de Execução nº 0024900-

15.2007.5.18.0054, requerida pela Fazenda Nacional (União), em desfavor de Mounir Naoum, Quarta Vara do 

Trabalho de Anápolis – Goiás, Valor da causa – R$:1.146.479,73. AV-21: COMPRA E VENDA. Transmitiu o imóvel 

retro descrito e matriculado à compradora: à Firma ATRIUM S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA, pelo 

preço de R$: 55.864,28, à razão de R$: 100,00 por hectare e valor fiscal de R$: 640.000,00. R-22: COMPRA E 

VENDA. A proprietária Atrium S/A – Construtora, já qualificada, pelo preço de R$: 6.150.000,00, sendo R$: 

100.000,00 o alqueire. Transmitiu o imóvel retro descrito e matriculado à compradora: MARAOL COLHEITAS E 

SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – ME. R-23: O Instrumento Particular De Cessão de Crédito e Outras Avenças, 

celebrado entre as partes: OUTORGANTE CEDENTE – Banco Bradesco S/A, doravante designado simplesmente 

CEDENTE; e como OUTOGADO CESSIONÁRIO: MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA. o CEDENTE cede e 

transfere ao CESSIONÁRIO os créditos identificados na Cláusula Primeira, pelo preço certo e ajustado de R$: 

2.200.000,00. AV-24: Geral da Fazenda Nacional – Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Anápolis – 

Goiás, faço constar a existência dos processos de execução n° 5771-70.2014.4.01.3502, 2007.35.02.003511-1 e 

2007.35.02.003512-5, que tramitam perante a 2° Vara da Subseção Judiciária de Anápolis – GO; e têm por exequente 

e União (Fazenda Nacional). AV-25: Execução Fiscal/Fazenda Nacional; Exequente: União (Fazenda Nacional); 

Executado: Usina Jaciara S/A; pelo qual, conforme Decisão Judicial proferida nos Autos de Execução Fiscal nº06235-

75.2006.4.01.3502 (nº antigo 2006.35.02.006614-3), em trâmite na 2ª Vara da Subseção Judicial de Anápolis. AV-

26: INDISPONIBILIDADE DE BENS. Execução fiscal nº 2006.35.02.006614-3, em curso pela Justiça Federal de 

Goiás – Subseção Judiciária de Anápolis – 2º vara requerida pela União Federal (Fazenda Nacional), contra Usina 

Juciara S/A e outros. AV-27: Execução Fiscal n° 0024900-15.2007.5.18.0054, 4ª Vara da Justiça do Trabalho em 

Anápolis – Goiás, requerida pela União (Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás) contra Mounir Naoum, no 

valor de R$: 1.146.479,73. pelo qual, foi requerido o cancelamento da averbação número Vinte (Av-20), da presente 

matrícula, relativa apenas a existência do processo n° 0024900-15.2007.5.18.0054. R-28: pela Vara das Fazendas 

Públicas da Comarca de Santa Helena de Goiás, processo 5138296.86.2019.8.09.0142; no valor de R$: 13.956.456,70, 

conforme Carta Precatória de Penhora / Avaliação. R-29: PENHORA. Pela Subseção Judiciária de Anápolis-GO, 

autos n° 5050-50.2016.4.013502, exequente: União Federal (Fazenda Nacional), executados: Espólio de William 

Habib Naoum e outros, valor da causa: R$: 9.131.739,69. R-31: MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

AVERBAÇÃO. pela 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal Regional do Trabalho da 18ª Região, Juíza do 

Trabalho - Processo: 0010131-89.2020.5.18.0104, reclamante: União Federal (PGFN), reclamado: Mounir Naoum, 

fica o imóvel supra descrito e matriculado no valor de R$: 12.504.268,96. R-32: MANDADO DE PENHORA, 

REGISTRO, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo n° 5038559.76.2020.8.09.0142, Tipo de Ação: Carta 

Precatória Cível, Promovente: União, Promovido(s): Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, valor da causa: R$: 

11.085.794,27. R-33: MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E AVERBAÇÃO, Processo: 0005539-

58.2014.4.01.3502, reclamante: União Federal (Fazenda Nacional), reclamado: Grace Naoum Georges e outros, fica 

o imóvel supra descrito e matriculado no valor de R$: 1.687.191,57. AV-34: 2ª Vara da Subseção de Anápolis - GO, 

pela qual faço constar a existência do Processo nº 5415219-38.2020.8.09.0142 - Promovidos: Mounir Naoum; Espolio 

de Willian Habib Naoum; Espólio de Georges Habib Naoum; Promovente: União (Fazenda Nacional), tipo de ação: 



Carta Precatória Cível; Valor da Causa: R$: 14.999.074,39. AV-35: Pela 1ª Vara do Trabalho de Rio Verde - Tribinal 

Regional do Trabalho da 18ª Região, Processo: CartPrec 0010366-02.2019.5.18.0101, pela qual, fica cancelada a 

penhora constante no R-30 supra.  

VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 2.000.000,00(dois milhões) sendo este o valor do primeiro leilão. Valor do bem 

em segundo leilão: R$ 1.000.000,00(um milhão). 

  

INTIMAÇÃO:Ficam desde logo intimados os EXECUTADOS: Mounir NaoumProcuradoria da Fazenda 

Nacional no Estado de Goiás, Mounir Naoum 

 

RIO VERDE, 18 de Maio de 2022. 

__________________________________ 

VIRGILINA SEVERINO DOS SANTOS 

Juiza de direito 
 


