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02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIETÊ 

 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA, cientificação de eventuais interessados e de intimação da massa falida e dos credores 

deFRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA. e STRONG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e dos 

sócios das falidas ITABENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA., ROMUALDO UMBERTO PAVAN e RITA 

DE CÁSSIA BENTO PAVAN, tendo como eventual interessada SADIA CONCÓRDIA S/A – INDUSTRIA E COMÉRCIO: 

 

A Doutora, MM. Juíza de Direito Vanessa Velloso Silva Saad, da 02ª Vara Cível da Comarca de Tietê/SP, 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 autos da Falência de FRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA. (CNPJ/MF: 57.839.862/0001-

20)e STRONG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF: 05.747.040/0001-15), tendo como sócios das 

falidas ITABENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. (CNPJ/MF: 61.825.097/0001-66), ROMUALDO 

UMBERTO PAVAN (CPF/MF: 890.621.758-72) e RITA DE CÁSSIA BENTO PAVAN (CPF/MF: 106.075.908-07) tendo 

como eventual interessada SADIA CONCÓRDIA S/A – INDUSTRIA E COMÉRCIO (CNPJ/MF: 83.568.147/0001-00), 

processo nº 0005888-28.2008.8.26.0629 (1270/2008) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 16 de janeiro de 2017, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 

subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 19 de janeiro de 2017, às 14h30min e 

se encerrará em 16 de fevereiro de 2017, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 

Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 

 

Administrador Judicial da Massa Falida – Dr. Nelson Garey (OAB/SP 44.456). 

 
Pagamento à Prazo – O pagamento poderá ser parcelado, sendo 30% (trinta por cento) à vista no prazo de 24h (vinte e 
quatro horas) a contar do encerramento do leilão e o restante do saldo da arrematação em até 05 (cinco) parcelas mensais 
consecutivas, que terão início em 30 (trinta) dias após o encerramento do leilão. O valor das parcelas será atualizado 
monetariamente conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, que incidirá sobre o saldo devedor, a carta de arrematação ficará vinculada a cláusula resolutiva até quitação integral 
do preço da arrematação. 

 
Da responsabilidade do arrematante –  Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas 

relativas à transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, 

registros e outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não 

averbados no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva 

contra o devedor principal, perante o Órgão competente. 
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Débitos de IPTU – Eventuais débitos de IPTU ficam subrogados no valor da arrematação nos exatos termos do art.130, 

parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo 

arrematante. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 3,5% (três e meio por cento) sobre 

o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 

arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 

remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Lote 01) “OS DIREITOS SOBRE O Imóvel ‘A’, situado em zona urbana, com características industriais, topografia plana, 
solo predominantemente seco, tendo como recursos hídricos o Córrego Maria Mendes, sendo que a área encontra-se 
ocupada pelas instalações da falida Frango Forte Produtos Agrícolas Ltda. Possui várias benfeitorias no imóvel, que faz 
frente para a Alameda Deputado Aldo Lupo, permitindo acesso a propriedade, tendo assim boa trafegabilidade. A 
localização do imóvel pode ser considerada ótima, em função de estar localizada no centro do Município de Américo 
Brasiliense. O imóvel é servido por rede de água, força e telefonia. O imóvel encontra-se registrado sob as Matrículas nº 
12.604 e 5.031 do 02ª CRI de Araraquara/SP.” Matrícula nº 12.604: Um prédio industrial situado com frente para a 
Alameda Dr. aldo Lupo, sob nº 730, com área construída de 7.161,27 m², e o respectivo terreno que é composto de uma 
área superficial de 43.119,37m² e que, inclusive a parte edificada, é compreendido dentro das seguintes medidas e 
confrontações: na linha da frente, confrontando com a Alameda Dr. Aldo Lupo, mede 191m; do lado esquerdo de quem 
dessa via olha para o imóvel, confrontando com córrego Maria Mendes, mede 630,54m; do lado direito, confrontando com 
o terreno de propriedade da Sadia Concórdia S.A. Indústria e Comercio (M.5.031), mede 59,30metros em linha 
perpendicular ao alinhamento da Alameda Dr. Aldo Lupo; daí defletindo à direita, confrontando com o terreno de 
propriedade de Sadia Concórdia S.A Indústria e Comércio (M.5.031), mede 105,16m; daí, defletindo à esquerda, 
confrontando com o terreno de Sadia Concórdia S.A. Indústria e Comércio(M.5.031), mede 9m, daí defletindo à direita , 
confrontando com o terreno de propriedade de Sadia Concórdia S.A. Indústria e Comércio (M.5.031), mede 48,30m; e daí, 
defletindo à direita com terreno de propriedade de Sadia Concórdia S.A. Indústria e Comércio, mede 286,66m até atingir 
a linha dos fundos ; e, na linha dos fundos, confrontando com a Avenida Maria Balbino Dotoli Carlesci, mede 36,50m. 
Conforme constante na averbação AV-01 da matrícula 12.604, restou prenotado a Ação de Falência sob os autos nº 
629.01.2008.005888-3, em trâmite perante a 02ª VC de Tietê/SP, onde figuram como falidas Frango Forte Produtos 
Avícolas Ltda. e Strong Administração e Participações Ltda., sendo que o imóvel resta bloqueado juntamente com os 
imóveis sob as Matrículas nº 5.031 e 8.832; Matrícula nº 5.031: Uma área urbana de terras, situada entre as Avenidas “A” 
e marginal, no Loteamento “ Nova Vila Cerqueira”, com o seguinte perímetro, medidas e confrontações: “inicia-se no marco 
“A”, situado na Avenida Marginal, a confrontação com terreno de propriedade de Avicultura Integrada Brasiliense Ltda., 
atualmente Moinho da Lapa S.A.; daí segue com rumo de 46º27’56”NE e distância de 55m, pela Avenida marginal, até o 
marco “B”; daí segue com rumo de 61º02’04”NW w distância de 18m, confrontando com o Lote nº 01 da quadra “J”, até o 
marco “C”; daí segue com rumo de 13º32’04”NW e distância  de 347m, confrontando com lotes, ruas e sistema de Lazer 
do Loteamento “ Nova Vila Cerqueira”, até  o marco “D”; daí segue com o rumo de 60º47’04”NW e distância de 66m, 
confrontando com a Avenida “A”, até o marco “E”; daí segue com rumo de 10º16’08” SE e distância de 249,66m, 
confrontando com a propriedade de José da Motta Cerqueira, atualmente Moinho da Lapa S.A, até o marco “F”; daí segue 
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com rumo de 27º05’27”SE e distância de 48,30m, confrontando com imóvel de propriedade de José Motta Cerqueira, 
atualmente Moinho da Lapa S.A., até o marco “F”; daí segue com o rumo de 76º36’51”NE e distância de 9m, confrontando 
com a propriedade de Avicultra Integrada Brasiliense Ltda., atualmente Moinho de Lapa S.A., até o marco “I”; daí segue 
com o rumo de 40º02’59”SE e distância de 34m, confrontando com propriedade de Avicultura Inegrada Brasiliense Ltda., 
atualmente Moinho da Lapa S.A., até o marco inicial “A”, encerrando assim uma área total de 23.728,00m²; localizado no 
Distrito e Município de Américo Brasiliense, Comarca e 2ª Circunscrição de Araraquara –SP.Conforme constante na 
averbação AV-09 da matrícula 5.031, restou prenotado a Ação de Falência sob os autos nº 629.01.2008.005888-3, em 
trâmite perante a 02ª VC de Tietê/SP, onde figuram como falidas Frango Forte Produtos Avícolas Ltda. e Strong 
Administração e Participações Ltda., sendo que o imóvel resta bloqueado juntamente com os imóveis sob as Matrículas nº 
8.831 e 12.604. Avaliação: R$ 7.785.318,40 (sete milhões setecentos e oitenta e cinco mil trezentos e dezoitos reais e 
quarenta centavos), atualizado pela Tabela Prática do TJSP até outubro de 2016. 
 
Lote 02) “OS DIREITOS SOBRE O Imóvel ‘B’, situado em zona rural, topografia plana com pequeno declive, solo 
predominantemente seco, tendo como recursos hídricos o Córrego Maria Mendes, sendo que a área encontra-se ocupada 
por capoeira e plantação sazonal, Não possui benfeitorias no imóvel, que faz frente para a Estrada Municipal em terra, 
permitindo acesso à propriedade, tendo assim trafegabilidade regular. A localização do imóvel pode ser classificada como 
boa, em função de estar localizada próxima ao centro do Município de Américo Brasiliense. O entorno do imóvel é 
caracterizado por áreas rurais de produção. O imóvel não possui todas as divisas visíveis a campo. O imóvel encontra-se 
registrado sob a Matrícula nº 8.831 do 02º CRI de Araraquara/SP.” Matrícula nº8.831: Uma área composta de 
60.500,00m², ou 6,05 hectares, ou ainda 2,5 alqueires do tipo paulista de terras, compreendido dentro dos seguintes 
vértices, rumos, distâncias e confrontações: “inicia-se no vértice “A”, situado no cruzamento da margem direita do Córrego 
Maria Mendes com o lado direito da Estrada Municipal sentido Cezário Bastos – Américo Brasiliense; daí, segue com o 
rumo de 81º56’44”SE e distância  de 114,02m, até p vértice “B”, daí, segue com o rumo de 73º10”28”SE e ditância de 
131,41m , até o vértice “C”, confrontando neste percurso, do vértice “A”  ao vértice “C”, através da Estrada Municipal que 
liga Cesário Bastos a Américo Brasiliense, com propriedade da Agro Pecuária BoaVista S.A.; do vértice “C”, segue com 
rumo de 10º53’31”SW e distância  de 210,20m, até o vértice “D”, confrontando neste percurso, do vértice “C” ao vértice 
“D”, com propriedade de Agro Pecuária Boa Vista S.A.; do vértice “D”, segue com o rumode 84º18’NW e distância de 
47,50m, até o vértice 118; daí, segue com o rumo 82º06”NW e distância de 67m, até o vértice 119; daí, segue com o rumo 
de 89º11”SW e distância  de 58,30m, até o vértice 120; daí, segue com o rumo de 83ª14’NW e distância de 67,30m, até o 
vértice 121; daí, segue com rumo de 84º00’NW e distância de 22,75m, até o vértice “E”, confrontando neste percurso, do 
vértice “D” ao vértice “E”, com a Fazenda Ponte Alta de propriedade de Alberto José Eloy de Macedo Rollo; do vértice “E”, 
segue com rumo de 52º03’20”NE e distância de 2,99m, até o vértice “F”; daí segue com o rumo de 19º58’12”NW e distância 
de 29,15m, até o vértice “G”; daí, segue com rumo de 27º18’58”NE e distância de 41,01m, até o vértice “H”; daí, segue 
com o rumo de 04º40’35”NW e distância de 63,55m, até o vértice “I”; daí, segue com o rumo de 38º41’11” NE e distância 
de 21,92m, até o vértice “J”. daí, segue com o rumo de 16º55’16”NE e distância de 60,05m até o vértice “K”, daí, segue 
com o rumo de 61º59”31” NE e distância de 29,51m, até o vértice inicial “A”, confrontando neste percurso, do vértice “E” 
ao vértice inicial “A”, através do Córrego Maria Mendes, com propriedade de Agro Pecuária BoaVista S.A., encerrando  
assim a presente descrição”; localizada no Distrito e Município de Américo Brasiliense, Comarca de Araraquara –SP. 
Cadastrada no INCRA em área maior sob o nº 618.012.698.490-1, apresentando os seguintes dados: Área total 998,2ha. 
Fração mínima de parcelamento 2,0ha. Módulo Fiscal 12,0. Nº de módulos fiscais 76,70. AV-03 da matrícula 8.831, restou 
prenotado a Ação de Falência sob os autos nº 629.01.2008.005888-3, em trâmite perante a 02ª VC de Tietê/SP, onde 
figuram como falidas Frango Forte Produtos Avícolas Ltda. e Strong Administração e Participações Ltda., sendo que o 
imóvel resta bloqueado juntamente com os imóveis sob as Matrículas nº 5.031 e 12.604. Avaliação: R$ 107.009,10 (cento 
e sete mil e nove reais e dez centavos), atualizado pela Tabela Prática do TJSP até outubro de 2016. 
 
 
TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 7.892.327,50 (sete milhões oitocentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e sete reais 
e cinquenta centavos), atualizado pela Tabela Prática do TJSP em outubro de 2016. 
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OBSERVAÇÃO:Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
OBSERVAÇÃO¹:Eventuais contratantes deverão suscitar qualquer direito comprovando a data da contratação até o início 
do leilão. 
OBSERVAÇÃO²: Os bens ora elencados não são de propriedade dos sócios das falidas, sendo que pertencem à(s) 
falida(s). 
OBSERVAÇÃO³: Eventuais direitos de preferência deverão ser suscitados nos autos, bem como o interessado deverá 
estar habilitado e dar lance no LOTE interessado. 
 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Vanessa Velloso Silva Saad  

Juíza de Direito 


