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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., dos 
sócios das falidas ITABENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA., ROMUALDO UMBERTO PAVAN e RITA 
DE CÁSSIA BENTO PAVAN e dos coproprietários CINTIA TRAUTWEIN GOMES, RUBENS GOMES e DIRCEU GOMES: 
 
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), e 
coproprietários CINTIA TRAUTWEIN GOMES, RUBENS GOMES (CPF/MF: 030.606.768-44) e DIRCEU GOMES 
(CPF:MF: 861.323.348-15) 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) “01 (Um) IMÓVEL composto por 05 (Cinco) GLEBAS com área total de 205.530,80m² e suas benfeitorias (galpões 
industriais), com área construída total de 9.557,00m², sob as Matrículas nº 9.040, 8.535, 3781, 8380 e 3783 do CRI de 
Conchas/SP, bem como todos os bens móveis que o guarnecem.” Observação: O Leilão do Lote ‘01)’ ocorrerá por porteira 
fechada. Avaliação das Glebas: R$ 13.037.793,05 (treze milhões trinta e sete mil setecentos e noventa e três reais e 
cinco centavos), em outubro de 2016. Avaliações dos bens Móveis que guarnecem as Glebas: R$ 550.000,00 
(quinhentos e cinquenta mil reais), em agosto de 2016. AVALIAÇÃO TOTAL DO LOTE: R$ 13.587.793,05 (treze milhões 
quinhentos e oitenta e sete mil setecentos e noventa e três reais e cinco centavos). Débitos Tributários: Conforme 
mencionado às fls. 6180 à 6188, existem os  seguintes débitos tributários referentes as Matrícula  registradas sob os nºs 
3783 e 8380 do CRI de Conchas/SP: R$ 45.242,37, em maio de 2015; R$ 11.513,63, em maio de 2015; R$ 2.543,42, em 
maio de 2015; R$  2.013,64, em maio de 2015. Matricula nº 3781: UMA ÁREA DE TERRAS, de 4,1326 hectares, situada 
na/ Vila Frigorifico, deste município e Comarca de Conchas, com as seguintes divisas e confrontações: partindo do marco 
número um (l) na porteira de entrada do Sitio, segue rumo norte- 225,00 metros, dividindo com o Frigorifico Conchense, 
segue/ mais 86,00 metros, dividindo com Antonio Del Bem, deflete ã esquerda e segue 142,00 metros, dividindo com o 
mesmo, deflete a esquerda e segue 95,00 metros dividindo com o mesmo, deflete a esquerda e segue 74,00 metros 
dividindo com o mesmo/ Antonio Del Bem, segue mais 100,00 metros dividindo com Augusto Alfredo, deflete à esquerda 
e segue 140 metros dividindo com Espólio de Eliot Paes Alves, chegando-se ao ponto de partida que é o marco numero 
um (l), fechando-se o perímetro. Cadastrada no INCRA sob nfº 629 081 006 408-0. AV.8-3781, foi procedida a presente 
averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 024.10.068.472-9, em trâmite perante a 22ª VC da 
Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exportrade Alimentos Ltda., move em face de Agropecuária Hitech Ltda., Strong 
Administração e Participações Ltda., Itabens Administração de Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan 
Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da Silveira; Conforme constante na averbação AV.9-3781, foi procedida 
a presente averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 024.10.068.473-7, em trâmite perante a 07ª 
VC da Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exporta Comercio de Grãos e Logística Ltda., move em face de 
Agropecuária Hitech Ltda., Strong Chicken Administração de Bens, Importação e Exportação, Itabens Administração de 
Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da Silveira; 
Conforme constante na averbação AV.10-3781, foi procedida a presente averbação premonitória para noticiar a existência 
de execução nº 629.01.2009.004494-0, em trâmite perante a 02ª Vara Judicial da Comarca de Tietê/SP, em que José Luiz 
Lastoria move em face de Strong Chicken Administração de Bens, Importação e Exportação de Produtos Avícolas Ltda.; 
Matrícula nº8380: UM TERRENO contendo 62.057,00 (sessenta e dois mil e cinquenta e sete) metros quadrados ou 
6,2057 hal, sem benfei¬torias, situado no bairro dos CAPITAES ou MATADOURO, zona rural, deste município e comarca 
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de Conchas, compreendido den¬tro das seguintes confrontações: de um lado, com Romano Alfredo, com Mario de Moraes; 
de outro, com Aristides Pavan, sua mulher e outros; de outro, com Álvaro Del Debbio Lima e sua mulher, pela estrada 
municipal Conchas-Anhembi; finalmente, de outro lado, com Rosita Maria Lima Del Bem, sucessora de Antonio Del Bem, 
fechando-se o perímetro.AV.6-8380, foi procedida a presente averbação premonitória para noticiar a existência de 
execução nº 024.10.068-472-9, em trâmite perante a 22ª VC da Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exportrade 
Alimentos Ltda. move em face de Agropecuária Hitech Ltda., Strong Administração e Participações Ltda., Itabens 
Administração de Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues 
Grazioli da Silveira; Conforme constante na averbação AV.7-8380, foi procedida a presente averbação premonitória para 
noticiar a existência de execução nº 024.10.068.473-7, emtrâmite perante a 07ª VC da Comarca de Belo Horizonte/MG, 
em que Exporta Comercio de Grãos e Logística Ltda. move em face de Agropecuária Hitech Ltda., Strong Chicken 
Administração de Bens, Importação e Exportação, Itabens Administração de Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria 
Clara Pavan Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da Silveira;Conforme constante na averbação AV.8-8380, foi 
procedida a presente averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 629.01.2009.004494-0, em trâmite 
perante a 02ª Vara Judicial da Comarca de Tietê/SP, em que José Luiz Lastoria move em face de Strong Chicken 
Administração de Bens, Importação e Exportação de Produtos Avícolas Ltda.; Conforme constante nas averbações R.01-
8380, AV.2-8380, AV.3-8380, AV.4-8380 e R.5-8380, referido imóvel pertence ao Strong ChickenAdministração de Bens, 
Importação e Exportação de Produtos Avícolas Ltda.na fração ideal de 58,6096%, sendo que a porcentagem restante 
pertence aos herdeiros e Rubens Gomes casado com Maria José ListoniGomes; Matrícula nº 8535: Uma área de terras 
com 2,1495 alqueires ou 5,20178 há., sem benfeitorias, situada no Bairro dos Capitães ou do Matadouro, zona rural, deste 
município e comarca de Conchas –SP, confrontando: com Jaci Mendes da Silva e Filhos, sucessores de Orlando Tocchio 
pelo Ribeirão das Manoelas; com Alcides Pavan e outros pela Estrada Municipal de Anhembi (M.8093); com a gleba nº1-
B de Alvaro Del Débio Lima e sua mulher numa extensão de 297,00 metros e rumo 88º04’04”SE, fechando-se o perímetro. 
AV.1-8535, existe uma área de preservação de floresta, registrado sob nº 02/6.498, do Lº 2, cuja descrição da faixa de 
preservação foi alterada em virtude da subdivisão do imóvel, conforme autorização de 19.10.1990; Conforme constante na 
averbação AV.6-8535, foi procedida a presente averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 
024.10.068-472-9, em trâmite perante a 22ª VC da Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exportrade Alimentos Ltda. 
move em face de Agropecuária Hitech Ltda., Strong Administração e Participações Ltda., Itabens Administração de Bens 
Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da Silveira; 
Conforme constante na averbação AV.7-8535, foi procedida a presente averbação premonitória para noticiar a existência 
de execução nº 024.10.068.473-7, em trâmite perante a 07ª VC da Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exporta 
Comercio de Grãos e Logística Ltda. move em face de Agropecuária Hitech Ltda., Strong Chicken Administração de Bens, 
Importação e Exportação, Itabens Administração de Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan Grazioli 
da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da Silveira; Matrícula nº 9040: Uma área de terras contendo uma casa de morada 
de tijolos e coberta de telhas, com a área de 25.930,00 metros quadrados ou 2,5930 há., fechado por cercas de arame, 
situado no Bairro Capitães ou Matadouro, deste município e comarca de Conchas, confrontando-se: com Mario de Moraes, 
Arnaldop Gomes e Diva de Jesus Gomes (m.7185); Francisco José de Paula, Antonio Paes e com Álvaro Del Debbio Lima, 
pe¬la estrada Municipal Conchas - Anhembi (M.6498), fechando-se o perímetro. AV.7-9040, foi procedida a presente 
averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 024.10.068-472-9, em trâmite perante a 22ª VC da 
Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exportrade Alimentos Ltda. move em face de Agropecuária Hitech Ltda., Strong 
Administração e Participações Ltda., Itabens Administração de Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan 
Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da Silveira; Conforme constante na averbação AV.8-9040, foi procedida 
a presente averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 024.10.068.473-7, em trâmite perante a 07ª 
VC da Comarca de Belo Horizonte/MG, em que Exporta Comercio de Grãos e Logística Ltda. move em face de 
Agropecuária Hitech Ltda., Strong Chicken Administração de Bens, Importação e Exportação, Itabens Administração de 
Bens Próprios Ltda., Paulo José Pavan, Maria Clara Pavan Grazioli da Silveira e Rodrigo Rodrigues Grazioli da 
Silveira;Conforme constante na averbação AV.9-9040, foi procedida a presente averbação premonitória para noticiar a 
existência de execução nº 629.01.2009.004494-0, em trâmite perante a 02ª Vara Judicial da Comarca de Tietê/SP, em que 
José Luiz Lastoria move em face de Strong Chicken Administração de Bens, Importação e Exportação de Produtos 
Avícolas Ltda.; Matrícula nº 3783: Um terreno e respectivo conjunto de prédios de tijolos e coberto de telhas, destinado á 
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instalação do Frigorífico, situado no bairro SANTA CRUZ, nos subúrbios desta cidade de Conchas, com frente para a 
estrada intermunicipal Conchas-Anhembí, cujo terreno tem a área de um alqueire, ou 2,42 há., dentro das seguintes 
metragens e confrontações: na frente, com a estrada supra citada; de um lado, 50,00 braças, com herdeiros de Antonio 
Paes; nos fundos, por 100,00 braças, com Fernando Zanin e de outro lado, por 50,00 braças, com o Doutor André Teixeira 
Lima, fechando-se o perímetro. R.10-3783, referido imóvel foi vendido para Frigobino – Frigorífico Bino Ltda., inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 61.825.097/0001-66; Conforme constante na averbação AV.11-3783, fica constanta que a razão social 
da empresa foi alterada para TOPFRANGO LTDA., e ainda ficando como únicos componentes da sociedade o Sr. 
Romualdo Humberto Pavan e a Sra, Rita de Cassia Bento Pavan; Conforme constante na averbação AV.12-3783, referido 
bem pertence ao perímetro urbano; Conforme constante na averbação AV.13-3783, o antigo trecho da Estrada Municipal 
Conchas/Anhembi, passou a denominar-se Rua Albino Pavan; Conforme constante na averbação AV.14-3783, em virtude 
da numeração efetuada pela Municipalidade local, o imóvel recebeu o número 214 da Rua Albino Pavan; Conforme 
constante na averbação AV.15-3783, referido bem encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Conchas sob o nº 
15300048-0343-001-1-6; Conforme constante na averbação R.16-3783, referido bem foi transmitido em Conferencia e 
Incorporação de bens para Incorporação do capital social feita a Strong Chicken Administração de Bens e Importação e 
Exportação de Produtos Avículas Ltda., sob o CNPJ/MF nº 05.747.040/0001-15; Conforme constante na averbação AV.17-
3783, foi procedida a presente averbação premonitória para noticiar a existência de execução nº 629.01.2009.004494-0, 
em que José Luiz Lastoria move em face de Strong Chicken Administração de bens, Importação e Exportação de Produtos 
Avícolas Ltda., para garantia do débito no importe de R$ 6.742.050,02; Conforme constante na averbação AV.18-3783, 
referido bem foi arrestado em razão da Execução nº 688/2010, movido por Banco Daycoval S/A em face de Agropecuária 
Hitech Ltda., Fernando de Souza Silva e Strong Adm. Participações Ltda.; Conforme constante na averbação AV.19-3783, 
houve alteração da da denominação da Strong ChickenAdministração de Bens, Importação e Exportação de Produtos 
Avículas Ltda. para Strong Administração e Participações Ltda.; Conforme constante na averbação AV.20-3783, referido 
bem foi arrecadado nos autos da Falência nº 1279/2008, em face de Strong Administração e participações Ltda., em trâmite 
perante a 02ª VC de Tietê/SP. 
 
OBSERVAÇÃO: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos 
Órgãos.Ainda, caberá ao arrematante promover eventual extinção de condomínio em relação ao imóvel registrado sob a 
Matrícula nº 8380. 
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 


