
 

 
  

 

 
 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR E INTIMAÇÃO 
 
Alienação por Iniciativa Particular em dois pregões do bem imóvel abaixo 
descrito e INTIMAÇÃO do(s) executado(s) e de terceiros interessados incertos 
e desconhecidos, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
nº 0000939-84.2011.8.12.0001, aforada por ACRUX SERVIÇOS DE 
COBRANÇA LTDA em face de AUTO POSTO PALUDO LTDA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 24.648.073/0001-52; ANTONIO CARLOS PALUDO, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 545.005.837-34; e sua mulher REGINA LANE CALEPSO 
PALUDO, inscrita no CPF/MF sob o nº 286.220.301-72; bem como dos 
coproprietários: ADEMIR CARLOS SORDI, inscrito no CPF/MF sob o nº 
257.444.469-04; e sua mulher LAIDES CLARISSE SORDI, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 480.510.801-06; e dos credores hipotecários BANCO 
SANTANDER S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42; e HSBC 
BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
01.701.201/0001-89, em trâmite no Juízo da 1ª Vara de Execução de Título 
Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da comarca de Campo Grande-MS. 
 
O Dr. Cássio Roberto dos Santos, Juiz da 1ª Vara de Execução de Título 
Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da Comarca de Campo Grande-
MS, no exercício de suas atribuições legais e de conformidade com Art. 881 e 
seguintes, do Código de Processo Civil e Provimento CSM/TJMS nº 375/2016, 
torna público o deferimento da alienação por iniciativa particular do bem 
penhorado nos referidos autos a qual se regerá de conformidade com as 
condições em frente: 
DATAS E PRAZOS: 
A venda direta será realizada pela Leiloeira Pública nomeada Milena Rosa Di 
Giacomo Adri, matriculada sob o nº 039, na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso do Sul-JUCEMS, por intermédio do portal www.megaleiloes.com.br. 
DOS PREGÕES: 
Torna Público que no dia 01 de julho de 2022, com início às 09:00 horas de 
Brasília/DF, em primeira oferta pelo valor da avaliação, com encerramento 
previsto para as 15:00 horas de Brasília/DF do dia 01 de agosto de 2022, fará 
realizar leilão do bem penhorado nos referidos autos e adiante discriminados. 
Com o encerramento da primeira oferta sem nenhum interessado, o evento 
permanecerá no ar pelo prazo de sete (07) dias findando em 08 de agosto de 
2022, oportunizando a apresentação de lances por outros concorrentes não 
inferior ao valor de 60% da avaliação. Decorrido esse prazo será encerrado o 
processo licitatório. 
BEM OFERTADO: 
LOTE ÚNICO: MATRÍCULA Nº 6.627 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMAPUÃ/MS - IMÓVEL: Uma gleba de terras 
pastais e lavradias, situada no imóvel rural denominado Vista Alegre, neste 
Município de "Camapuã, MS, com a área de 100,00has e 2.530,00m2 (Cem 
hectares dois mil, quinhentos e trinta metros quadrados), dentro da seguinte de 
marcação, cujo demarcação, digo, Possui a forma de um polígono irregular, cuja 
demarcação se inicia pelo marco nº 78, cravado junto a margem direita do 
Ribeirão Quaty, Seguindo por este acima até o marco 84, cravado junto de sua 
margem esquerda servindo de divisa entre esses dois marcos curso D'agua do 
referido Ribeirão, daí segue em reta a distância de 1.570,00 metros com rumo 
magnético de 23º00’SE até o marco nº 120, cravado a 125,00 metros da 
margem direita do Córrego Chiqueiro, seguindo por este abaixo até o marco nº 



 

 
  

 

115, cravado junto de sua margem direita, daí segue em reta a uma distância 
de 1.818,20 metros com rumo magnético de 22º46’NW até o marco 78, 
fechando o polígono. Confrontações: ao Norte com Ribeirão Quaty, ao Sul, 
Córrego Chiqueiro ao Leste, Pedro Luiz de Oliveira Neto, ao Oeste, Ana Luiza de 
Oliveira Pereira. Consta na Av.02 desta matrícula que a floresta ou forma de 
vegetação existente correspondente a 20% do total da propriedade fica gravado 
como reserva legal, não podendo dela ser feito qualquer tipo de exploração a 
não ser mediante autorização do IBAMA. Consta no R.06 desta matrícula que 
o imóvel foi dado em hipoteca ao HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO. 
Consta no R.08, 09, 10, 11 e 13 (R.23) desta matrícula que o imóvel foi 
dado em hipoteca ao BANCO SANTANDER S.A. Consta no R.15 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 
nº 0047047-11.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra 
PALUDO POSTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula. Consta no R.17 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047060-10.2010.8.12.0001, em 
trâmite na 7ª Vara Cível de Campo Grande/MS, requerida por HSBC BANK 
BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTROS, 
foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no R.18 desta matrícula que 
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0009059-
82.2012.8.12.0001, em trâmite na 6ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por COMERCIAL POSTO MIL LTDA contra ANTONIO CARLOS PALUDO, 
foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta na Av.19 desta matrícula a 
distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0037729-
67.2011.8.12, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, requerida por 
ITAU UNIBANCO S.A contra ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTROS. Consta no 
R.21 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0840176-24.2013.8.12.0001, em trâmite na 9ª Vara 
Cível de Campo Grande/MS, requerida por EDINEI DA COSTA MARQUES contra 
POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula. Consta no R.22 desta matrícula que nos autos da Carta Precatória, 
Processo nº 0001610-15.2013.8.12.0009, em trâmite na Vara Cível de Costa 
Rica/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra 
POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.23 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 
nº 0047057-55.2010.8.12.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra 
ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.24 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0047054-03.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra 
ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.25 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 
nº 0816321-50.2012.8.12.0001, em trâmite na 8ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A contra POSTO 
SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.26 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0000942-39.2011.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 



 

 
  

 

contra POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.27 
desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 
0001610-29.2019.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por ROSELY CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra 
POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.29 desta 
matrícula que os créditos dos R.15, 22, 23 e 24 foram cedidos RESERVA LEGAL 
DINCORPORAÇÃO LTDA. Consta no R.31 desta matrícula que nos autos do 
Cumprimento de Sentença, Processo nº 0011392-37.2012.4.03.6000, em 
trâmite na 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, requerida por CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CAIXA contra ANTONIO CARLOS PALUDO, foi 
penhorado 50% do imóvel desta matrícula. Consta na Av.33 desta matrícula 
que nos autos do Processo nº 000059261201152400, em trâmite na 3ª Vara do 
Trabalho de Campo Grande/MS, foi decretada a indisponibilidade de bens de 
ANTONIO CARLOS PALUDO. Consta na Av.34 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047051-
48.2010.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, 
embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, requerida por RESERVA 
LEGAL INCOPORAÇÃO LTDA E OUTROS contra POSTO ILHA BELA LTDA E 
OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTRA. Consta no R.35 desta 
matrícula a penhora exequenda 60% do imóvel desta matrícula. Consta no 
R.36 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0021267-69.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara 
de Execução de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra AUTO POSTO PALUDO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.37 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
Processo nº 0021268-54.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara de Execução 
de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, 
requerida por ACRUZ SERVIÇOS DE COBRANÇA contra POSTO SAN CARLO LTDA 
E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário os executados. MATRÍCULA Nº 408 DO 1º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMAPUÃ/MS - IMÓVEL: Uma 
gleba de terras pastais e lavradias, parte do imóvel rural denominado Fazenda 
"Vista Alegre", situada neste Município de Camapuã. Mt, com a área de 499 has 
(quatrocentos e noventa e nove) hectares e 1.250 metros quadrados, constante 
de benfeitorias: como: casa, mangueiro, piquete e toda fechada, dentro dos 
seguintes limites e confrontações: Tomou-se como ponto de partida o marco 
natural de nº1, barra do córrego Lagoa com o Vista Alegre, sua margem 
esquerda, divisa com terras, de Eduardo Pereira Silva, ao rumo magnético de 
NE69º00', aos 3.380 metros, atinge o marco 2, deste a direita divisa com terras 
de Belquior, Liuz de Oliveira, ao rumo magnético de SE23º15', aos 1.689, 
metros ao marco nº3, desta a direita ao rumo, magnético de SO66°15', divisa 
com o remanescente da Fazenda Vista Alegre, aos 3.349 metros ao marco nº4, 
cravado no barranco esquerdo do córrego Vista Alegre, deste ao rumo geral 
Norte, ao marco 1, ponto de partida. Confrontações: Ao Norte com a 
demarcação de Eudercio Pereira da Silva, ao sul, com remanescente da Fazenda 
Vista Alegre, ao Poente com o leito do córrego Vista Alegre, sua margem 
esquerda e ao nascente com terras de Belquior Luiz de Oliveira. Consta na 
Av.13 desta matrícula que a floresta ou forma de vegetação existente 
correspondente a 20% do total da propriedade fica gravado como reserva legal, 



 

 
  

 

não podendo dela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante 
autorização do IBAMA. Consta no R.16 desta matrícula que o imóvel foi dado 
em hipoteca ao HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO. Consta no R.18, 
19, 20, 21, 22 e 23 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca ao 
BANCO SANTANDER S.A. Consta no R.25 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047047-
11.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra PALUDO 
POSTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula. Consta no R.26 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047060-10.2010.8.12.0001, em 
trâmite na 7ª Vara Cível de Campo Grande/MS, requerida por HSBC BANK 
BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTROS, 
foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no R.27 desta matrícula que 
nos autos da Ação de Execução de Sentença, Processo nº 0004377-
94.2006.8.12.0001, em trâmite na 15ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por LOURDES FERREIRA DOS SANTOS contra SORDI & ARANEGA 
LTDA -ME E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no R.28 
e 29 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0009059-82.2012.8.12.0001, em trâmite na 6ª Vara 
Cível de Campo Grande/MS, requerida por COMERCIAL POSTO MIL LTDA contra 
ANTONIO CARLOS PALUDO, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta na 
Av.30 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0037729-67.2011.8.12, em trâmite na 4ª Vara Cível 
de Campo Grande/MS, requerida por ITAU UNIBANCO S.A contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS. Consta no R.32 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0840176-
24.2013.8.12.0001, em trâmite na 9ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por EDINEI DA COSTA MARQUES contra POSTO SANTO AFONSO LTDA 
E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no R.33 desta 
matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 0001610-
15.2013.8.12.0009, em trâmite na Vara Cível de Costa Rica/MS, requerida por 
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra POSTO SANTO AFONSO 
LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário os executados. Consta no R.34 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047057-
55.2010.8.12.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário os executados. Consta no R.35 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047054-
03.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.36 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0816321-50.2012.8.12.0001, em trâmite na 8ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A contra POSTO 
SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.37 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0000942-39.2011.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 



 

 
  

 

desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.38 
desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 
0001610-29.2019.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por ROSELY CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra 
POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.40 desta 
matrícula que os créditos dos R. 25, 33, 34 e 35 foram cedidos RESERVA LEGAL 
DINCORPORAÇÃO LTDA. Consta no R.42 desta matrícula que nos autos do 
Cumprimento de Sentença, Processo nº 0011392-37.2012.4.03.6000, em 
trâmite na 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, requerida por CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CAIXA contra ANTONIO CARLOS PALUDO, foi 
penhorado 50% do imóvel desta matrícula. Consta na Av.44 desta matrícula 
que nos autos do Processo nº 000059261201152400, em trâmite na 3ª Vara do 
Trabalho de Campo Grande/MS, foi decretada a indisponibilidade de bens de 
ANTONIO CARLOS PALUDO. Consta na Av.45 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047051-
48.2010.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, 
embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, requerida por RESERVA 
LEGAL INCOPORAÇÃO LTDA E OUTROS contra POSTO ILHA BELA LTDA E 
OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTRA. Consta no R.46 desta 
matrícula a penhora exequenda 60% do imóvel desta matrícula. Consta no 
R.47 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0021267-69.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara 
de Execução de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra AUTO POSTO PALUDO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.48 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
Processo nº 0021268-54.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara de Execução 
de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, 
requerida por ACRUZ SERVIÇOS DE COBRANÇA contra POSTO SAN CARLO LTDA 
E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário os executados. MATRÍCULA Nº 6.626 DO 1º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMAPUÃ/MS - IMÓVEL: Uma 
gleba de terras pastais e lavradias, situada do imóvel rural denominado "Vista 
Alegre", neste Município de Camapuã.Ms., com área de 129has e 
8.946m2(Cento e vinte e nove hectares oito mil, novecentos e quarenta seis 
metros quadrados), dentro da seguinte demarcação: Possui a forma de um 
polígono irregular cuja demarcação se inicia pelo marco nº 54, cravado a 140,0 
metros da margem esquerda do Córrego vista alegre, daí segue em reta a uma 
distância de 627,38 metros com rumo magnético de 68º08’NE até o marco nº 
55, daí segue em reta a uma distância de 1.889,11 metros c/ rumo magnético 
de 04º54’SE até o marco nº 62, cravado a 60,00 metros da margem direita do 
Ribeirão Quaty, seguindo, por este abaixo até a sua conferencia com o Córrego 
vista alegre, seguindo por este acima, até o marco 54, fechando o polígono. 
Confrontações: ao Norte, com Vespasiano Leonardo da Silva, ao Sul, com 
Ribeirão Quaty e Córrego Vista Alegre, ao Leste com Vespasiano Leonardo da 
Silva e Oeste com o Córrego Vista Alegre. Consta na Av.05 desta matrícula 
que a floresta ou forma de vegetação existente correspondente a 20% do total 
da propriedade fica gravado como reserva legal, não podendo dela ser feito 
qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização do IBAMA. Consta 
no R.12 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca ao HSBC BANK 
BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO. Consta no R.14, 15, 16, 17, 18 e 19 desta 



 

 
  

 

matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca ao BANCO SANTANDER S.A. 
Consta no R.21 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0047047-11.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara 
Cível de Campo Grande/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO 
MÚLTIPLO contra PALUDO POSTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, foi penhorado 
60% do imóvel desta matrícula. Consta no R.22 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 0004377-94.2006.8.12.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível 
de Campo Grande/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 
MÚLTIPLO contra ANTONIO CARLOS PALUDO, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula. Consta no R.23 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0009059-82.2012.8.12.0001, em 
trâmite na 6ª Vara Cível de Campo Grande/MS, requerida por COMERCIAL 
POSTO MIL LTDA contra ANTONIO CARLOS PALUDO, foi penhorado o imóvel 
desta matrícula. Consta na Av.24 desta matrícula a distribuição da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0037729-67.2011.8.12, em 
trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, requerida por ITAU UNIBANCO 
S.A contra ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTROS. Consta no R.26 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo 
nº 0840176-24.2013.8.12.0001, em trâmite na 9ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por EDINEI DA COSTA MARQUES contra POSTO SANTO 
AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no 
R.27 desta matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 
0001610-15.2013.8.12.0009, em trâmite na Vara Cível de Costa Rica/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra POSTO 
SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário os executados. Consta no R.28 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047057-
55.2010.8.12.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário os executados. Consta no R.29 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047054-
03.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.30 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0816321-50.2012.8.12.0001, em trâmite na 8ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A contra POSTO 
SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.31 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0000942-39.2011.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.32 
desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 
0001610-29.2019.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por ROSELY CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra 
POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.34 desta 
matrícula que os créditos dos R.21, 27, 28 e 29 foram cedidos RESERVA LEGAL 
DINCORPORAÇÃO LTDA. Consta no R.36 desta matrícula que nos autos do 
Cumprimento de Sentença, Processo nº 0011392-37.2012.4.03.6000, em 



 

 
  

 

trâmite na 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, requerida por CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CAIXA contra ANTONIO CARLOS PALUDO, foi 
penhorado 50% do imóvel desta matrícula. Consta na Av.38 desta matrícula 
que nos autos do Processo nº 000059261201152400, em trâmite na 3ª Vara do 
Trabalho de Campo Grande/MS, foi decretada a indisponibilidade de bens de 
ANTONIO CARLOS PALUDO. Consta na Av.39 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047051-
48.2010.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, 
embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, requerida por RESERVA 
LEGAL INCOPORAÇÃO LTDA E OUTROS contra POSTO ILHA BELA LTDA E 
OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTRA. Consta no R.40 desta 
matrícula a penhora exequenda 60% do imóvel desta matrícula. Consta no 
R.41 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0021267-69.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara 
de Execução de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra AUTO POSTO PALUDO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.42 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
Processo nº 0021268-54.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara de Execução 
de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, 
requerida por ACRUZ SERVIÇOS DE COBRANÇA contra POSTO SAN CARLO LTDA 
E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário os executados. E MATRÍCULA Nº 4.748 DO 1º CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMAPUÃ/MS - IMÓVEL: Uma 
área de terras com (181 e 1/2 hectares), cento e oitenta e uma e meia hectares, 
situada no imóvel denominado Vista Alegre, neste Municipio de Camapuã Ms, 
(Descrição conf.Av.02) Imóvel possui a forma de um polígono irregular, cuja 
demarcação se inicia pelo marco MP, (marco de partida); daí segue em reta a 
uma distância de 1.504,81 metros com rumo magnético de 23°37'SE até o 
marco nº 12, cravado a 89,00 metros da margem direita do Córrego Quatizinho, 
seguindo por este abaixo até o marco nº 25, cravado a 75,00 metros da margem 
direita de Córrego Quatizinho; daí segue em reta a uma distância de 1.889,11m 
com rumo magnético de 04º54’NW até o marco A; daí segue em reta a uma 
distância de 867,91m com rumo magnético de 81º08ºNE até o marco MP, 
fechando o polígono. CONFRONTAÇÕES – ao NORTE, com Vespasiano Leonardo 
da Silva, ao Sul, com o Córrego Quatizinho, ao LESTE, com Pedro Luiz de 
Oliveira Neto e a OESTE, com Honório Pereira de Oliveira. Consta na Av.06 
desta matrícula que a floresta ou forma de vegetação existente 
correspondente a 20% do total da propriedade fica gravado como reserva legal, 
não podendo dela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante 
autorização do IBAMA. Consta no R.12 desta matrícula que o imóvel foi dado 
em hipoteca ao HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO. Consta no R.14, 
15, 16, 17, 18 e 19 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca ao 
BANCO SANTANDER S.A. Consta no R.21 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047047-
11.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra PALUDO 
POSTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula. Consta no R.22 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
0047060-10.2010.8.12.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO contra 
ANTONIO CARLOS PALUDO, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no 



 

 
  

 

R.23 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0009059-82.2012.8.12.0001, em trâmite na 6ª Vara 
Cível de Campo Grande/MS, requerida por COMERCIAL POSTO MIL LTDA contra 
ANTONIO CARLOS PALUDO, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta na 
Av.24 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0037729-67.2011.8.12, em trâmite na 4ª Vara Cível 
de Campo Grande/MS, requerida por ITAU UNIBANCO S.A contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS. Consta no R.26 desta matrícula que nos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0840176-
24.2013.8.12.0001, em trâmite na 9ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por EDINEI DA COSTA MARQUES contra POSTO SANTO AFONSO LTDA 
E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta no R.28 desta 
matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 0001610-
15.2013.8.12.0009, em trâmite na Vara Cível de Costa Rica/MS, requerida por 
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra POSTO SANTO AFONSO 
LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário os executados. Consta no R.30 desta matrícula que nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047057-
55.2010.8.12.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário os executados. Consta no R.31 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047054-
03.2010.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo Grande/MS, 
requerida por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra ANTONIO 
CARLOS PALUDO E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.32 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0816321-50.2012.8.12.0001, em trâmite na 8ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A contra POSTO 
SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, 
sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.33 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 
0000942-39.2011.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.34 
desta matrícula que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº 
0001610-29.2019.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Campo 
Grande/MS, requerida por ROSELY CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra 
POSTO SANTO AFONSO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.36 desta 
matrícula que os créditos dos R. 21, 28, 30 e 31 foram cedidos RESERVA LEGAL 
DINCORPORAÇÃO LTDA. Consta no R.38 desta matrícula que nos autos do 
Cumprimento de Sentença, Processo nº 0011392-37.2012.4.03.6000, em 
trâmite na 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, requerida por CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CAIXA contra ANTONIO CARLOS PALUDO, foi 
penhorado 50% do imóvel desta matrícula. Consta no R.39 desta matrícula 
a distribuição da Ação Civil Pública, Processo nº 0900011-44.2021.8.12.0006, 
em trâmite na 2ª Vara de Camapuã/MS, requerida por MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL contra ANTONIO CARLOS PALUDO. Consta na Av.41 desta 
matrícula que nos autos do Processo nº 000059261201152400, em trâmite na 
3ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, foi decretada a indisponibilidade de 
bens de ANTONIO CARLOS PALUDO. Consta na Av.42 desta matrícula que 



 

 
  

 

nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0047051-
48.2010.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, 
embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, requerida por RESERVA 
LEGAL INCOPORAÇÃO LTDA E OUTROS contra POSTO ILHA BELA LTDA E 
OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário ANTONIO CARLOS PALUDO E OUTRA. Consta no R.43 desta 
matrícula a penhora exequenda 60% do imóvel desta matrícula. Consta no 
R.44 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, Processo nº 0021267-69.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara 
de Execução de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo 
Grande/MS, requerida por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – E OUTRO 
contra AUTO POSTO PALUDO LTDA E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário os executados. Consta no R.45 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
Processo nº 0021268-54.2010.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara de Execução 
de Título Extrajudicial, embargos e demais incidentes de Campo Grande/MS, 
requerida por ACRUZ SERVIÇOS DE COBRANÇA contra POSTO SAN CARLO LTDA 
E OUTROS, foi penhorado 60% do imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário os executados. INCRA nº 908.010.010.227-3 e NIRF 
3.132.369-3. Avaliação este lote: R$ 11.700.910,58 (onze milhões, 
setecentos mil, novecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) para 
junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme 
decisão de fls.730 pelo IGP-M. Débito desta ação no valor de R$ 
1.208.281,38 (janeiro/2022). 
 
CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO: 
1 - O lance mínimo não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do valor 
da avaliação atualizado monetariamente. 
2 – Realizada a primeira oferta do bem pelo valor da avaliação atualizada e por 
prazo não inferior a 30 dias corridos, restando devidamente comprovado que 
não houve interessados, será realizada uma segunda oferta do bem, que deverá 
se estender por no mínimo mais sete (7) dias corridos, quando então será aceita 
a maior proposta oferecida, desde que igual ou superior a 60% do valor da 
avaliação atualizada. 
3 – O pagamento do preço poderá ser feito à vista ou em parcelas da seguinte 
forma: 
3.1 – À vista – mediante depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 
da decisão que deferir/homologar a proposta vendedora; 
3.2 – Parcelado 1 – se adquirido o bem pelo valor de até R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). Deverá ser feito um depósito inicial de no mínimo 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor da proposta à vista, podendo o restante ser dividido 
em até 12 (doze) parcelas mensais, acrescidas de correção monetário pelo 
INPC, vencendo a primeira parcela no prazo de trinta (trinta) dias, contados da 
decisão que deferir/homologar a proposta vencedora; 
3.3 – Parcelado 2 - se adquirido o bem pelo valor superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais). Deverá ser feito depósito inicial de no mínimo 25% do 
valor da proposta à vista, podendo o restante ser divido em até trinta (30) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de 1% 
ao mês, calculado pelo Sistema PRICE, sob a responsabilidade do Corretor ou 
Leiloeiro Público; 
3.4 – Vendendo a primeira parcela no prazo de trinta (30) dias, contados da 
decisão que deferir/homologar a proposta vendedora, sobre a qual incidirá a 
variação do indexador monetário do mês anterior; 
3.5 – Se a venda for concretizada a prazo, na carta de alienação deverá constar 



 

 
  

 

o débito remanescente, que será necessariamente garantido por hipoteca do 
próprio bem por ocasião do registro, nos moldes do disposto no art. 895, § 1º, 
do Código de Processo Civil; 
- Sobre o valor total do lance vencedor, incidirá comissão de corretagem 
correspondente a 5% (cinco por cento), que deverá ser depositada pelo 
interessado diretamente na conta da Leiloeira Pública Oficial, mediante 
transferência ou depósito bancários diretamente na conta corrente em nome de 
MILENA ROSA DI GIÁCOMO ADRI (CPF: 696.028.911-49), BANCO BRADESCO, 
AGÊNCIA 3489, CONTA CORRENTE 3417-7 
– Os bens serão entregues ao arrematante no estado em que se encontram, 
cabendo ao interessado os encargos necessários à efetivação do registro, bem 
como a verificação do estado físico do bem. 
– O arrematante receberá os bens livres de quaisquer ônus eventualmente 
existentes, tendo em vista que a arrematação faz cessar todos os vínculos 
matérias, processuais, cautelares ou de emergência, que sobre o bem tenham 
sido constituídos, bem como ficarão inteiramente desvinculados da 
responsabilidade tributária do executado. 
– Eventuais créditos tributários sobre a propriedade, inclusive contribuições 
parafiscais, sub-rogam-se no preço (CTN, art. 130), somente respondendo 
exclusivamente pelo imposto de transmissão (NCPC, art. 901, § 2º; CTN, art. 
35, Inc. I); 
– O arrematante deverá informar qualquer alteração considerável ou 
impossibilidade de imitir-se na posse do bem, no prazo de trinta (30) dias após 
o recebimento do auto de alienação por iniciativa particular; 
– Os interessados que não forem encontrados nos endereços informados nos 
autos, ficam cabalmente intimados através da veiculação desta minuta 
informativa; 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Dúvidas e Esclarecimentos serão dirimidas 
e/ou prestados pessoalmente no escritório da gestora, localizado na Avenida 
Afonso Pena, nº 5723, sala 1801, Edifício Evolution, na cidade de Campo 
Grande-MS, ou pelo Telefone (67) 3044-2760, como também através do e-mail: 
contatoms@megaleiloes.com.br. 
 
Campo Grande (MS), 24 de junho de 2022. 
 
 
 
________________________________________ 
 
Milena Rosa Di Giácomo Adri 
 
Leiloeira Oficial
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