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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, e dos co-proprietários do imóvel JOSÉ TARCISO FAULIN (CPF/MF: 985.227.288-87) sua 
esposa ODETE SOUZA FAULIN : 
 
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) 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. 
 



 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 
F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 
 

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) Um IMÓVEL composto de 04 (Quatro) GLEBAS com área total de 79.540,00m² e suas benfeitorias (galpões 
industriais), com área construída total de 4.970,00m²,localizado à Rua Vila Nova, 1995 – Bairro Vila Nova – Tietê –SP, 
localizado em zona mista, sendo seu entorno próximo composto por industriais e residências unifamiliares, além do 
comércio local, registrado sob as matrículas nº 11.648, 11.154, 8.618, e 7.807 do CRI de Tietê –SP. Matricula nº11.648: 
Terreno inedificado e sem benfeitorias, com frente para a RUA VILA NOVA perímetro urbano desta cidade e comarca de 
Tietê, de forma retangular, que mede 20,00 metros de frente, por 81,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, 
tendo nos fundos a mesma metragem da frente, encerrando a área superficial de 1.620,00 metros quadrados, dividindo: 
na frente, com a Rua Vila Nova; do lado direito de quem da frente olha para o terreno, com Rubens Erich Assenheimer e 
com Construrb Construção e Urbanização Ltda; nos fundos, com Moacyr Giovanetti Bordenale; e, do lado esquerdo de 
quem da mesma frente olha  para o terreno, com Carlos da Silva e com Moacyr Giovanetti Bordenale, fechando-se o 
perímetro, estando dito terreno localizado no lado impar daquela via pública, distante 20,00 metros do terreno do prédio 
s/n de propriedade de Santo Foltran. Av.09/11.648 – Consta que o referido imóvel foi penhorado no autos da Execução nº 
024.10.068.472-9, em trâmite perante a 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte- MG, ação movida por EXPOTRADE 
ALIMENTOS LTDA (CNPJ/MF: 09.127.133/0001-06), para garantia de dívida no valor de R$ 13.736.644,46. Av.10/11.648 
– Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos da Execução nº 0024.10.068473-7, em trâmite perante a 7ª Vara 
Cível da Comarca de Belo Horizonte- MG, ação movida por EXPORTA – COMERCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA 
(CNPJ/MF: 07.265.596/0001-09), para garantia de dívida no valor de R$ 3.087.779,68. Av.11/11.648 – Consta que o 
referido imóvel foi penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 629.01.2010.001104-6, em trâmite perante 
a 2ª Vara Cível da Comarca de Tietê-SP, ação movida por AGROINDUSTRIAL LESTE LTDA ME, para garantia de dívida 
no valor de R$ 414.975,72 . Matricula nº 11.154: Prédio residencial, sob nº373, sito à Rua Prudente de Moraes, da cidade 
de Cerquilho, feito de tijolos e coberto de telhas, afastado do alinhamento da rua, contendo sala, terraço, banheiro, lavabo, 
cozinha e dois dormitórios eseu respectivo terreno, com as seguintes características: na frente, com a citada rua Prudente 
de Moraes, por 9m; do lado esquerdo, visto de frente, por muro de alvenaria, segue rumo NW 60º30”, na distância de 
23,50m, dividindo com Oswaldo Roma; nos fundos, defletindo à direita, segue por parede de alvenaria, no rumo NE 27º, 
na distância de 9,40m, dividindo com Angelo Biscaro e Modesto José Alves; e do lado direito, finalmente, segue por muro 
de alvenaria, na distância de 23,50m, dividindo Luiz Antonio Souto e outor, fechando –se o perímetro, encerrando 
211,80m². Matricula nº 8618: LOTE DE TERRENO inedificado e sem benfeitorias com frente para a Rua Vila Nova (antiga 
Estrada Velha de Piracicaba), de forma retangular, desta cidade e comarca de Tietê, medindo 20,00 metros de frente, por 
50,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, medindo nos fundos, igual metragem da frente, encerrando a área 
superficial de 1.000,00 metros qua¬drados e que se divide: na frente, com a Rua Vila Nova; do lado direito de quem da 
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frente olha para o lote, com Célio Souto Madureira; nos fundos, e ut lado esquerdo, de quem da mesma frente olha para o 
lote, com os proprietários, fechando-se o perímetro. Av.06/8.618 – Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos 
da Execução nº 024.10.068.472-9, em trâmite perante a 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte- MG, ação movida 
por EXPOTRADE ALIMENTOS LTDA (CNPJ/MF: 09.127.133/0001-06), para garantia de dívida no valor de R$ 
13.736.644,46. Av.7/8.618 – Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos da Execução nº 0024.10.068473-7, em 
trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte- MG, ação movida por EXPORTA – COMERCIO DE GRÃOS 
E LOGÍSTICA LTDA (CNPJ/MF: 07.265.596/0001-09), para garantia de dívida no valor de R$ 3.087.779,68. Av.8/8.618 – 
Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 629.01.2010.001104-6, em 
trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tietê-SP, ação movida por AGROINDUSTRIAL LESTE LTDA ME, para 
garantia de dívida no valor de R$ 414.975,72. Av.9/8.618 – Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos da 
Execução de Título Extrajudicial nº 629.01.2010.004494-0, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tietê-SP, 
ação movida por JOSÉ LUIZ LASTORIA (CPF/MF: 052.331.708-50), para garantia de dívida no valor de R$ 6.742.050,02. 
 Matrícula nº 7.807: Gleba de terras, sem benfeitorias, situada no BAIRRO SÃO PEDRO, períme¬tro urbano desta cidade 
e Comarca de Tietê, de forma irregular, que assim se descreve: inicia-se no ponto O., locali¬zado na margem da Rua Vila 
Nova, antiga Estrada Velha de Piracicaba, segue margeando pela direita da mencionada rua, no sentido bairro cidade, por 
20,00 metros, com rumo de 15º40”00"SE., indo encontrar o ponto A., também localizado no mesmo lado da referida rua 
confrontando com a mesma; do ponto A., deflete à direita e segue por 81,00 metros, com rumo de 76º10'20"SW., indo 
encontrar o ponto B; do ponto B deflete à esquerda e segue por 167,00 metros, com rumo de 36º24'00"SW., indo encontrar 
o ponto C; do ponto A até o ponto C., confronta com terras de Mário Domingos Cancian e sua mulher; do ponto C., deflete 
à direita e segue por 119,50 metros, com o rumo de 65º41'40"NW.,indo encontrar o ponto 5; daí deflete à esquerda e segue 
por 174,00 metros com rumo de 28º11'40"SW., indo encontrar o ponto 6; do ponto C., até o ponto 6, confronta com terras 
de Lourenço Serafim; no ponto 6, deflete à esquerda e segue em curva, por 38,40 metros, com rumo de 52º31'40"SW.,indo 
encontrar o ponto 7; do ponto 7, deflete à esquerda, ainda em curva, por 32,50 metros, com rumo de 39º50'00"SW., indo 
encontrar o ponto 8; do ponto 8,deflete à esquerda e segue em reta, por 55,00 metros, com rumo de 24º33'20"SW., até 
atingir o ponto 9; do ponto 6 ao ponto 9, divide com terras de Narciso Bonatti; do ponto 9,deflete à direita e segue por 27,20 
metros, com rumo de 83º50'40"SW., margeando um ribei¬rão sem denominação, até encontrar o ponto 10, localizado à 
margem do Rio Tietê; do ponto 10,deflete à direita e segue por 114,00 metros, com rumo de 29º22’00"NW.,até atingir o  
ponto 11., confrontando com o Rio Tietê; do ponto ll, deflete à esquerda e segue por 121,00 metros, com rumo de 53º23'20" 
até atingir o ponto 12., confrontando ainda com o Rio Tietê; do ponto 12,deflete à direita e segue em reta, por 13,00 
me¬tros, com rumo de 39º05'40"NE.,indo encontrar o ponto 13; do ponto 13, deflete à esquerda e segue em reta, por 17,00 
metros, com rumo de 20º09'00"NE., até encontrar o ponto 14., transpondo nesta face um córrego, sem denominação; do 
ponto 14., deflete â direita e segue em reta por 13,00 metros, com rumo de 39º04'00"NE.,até encontrar o ponto 15.; do 
ponto 15,deflete à esquerda e segue em reta, por 28,00 metros, com rumo de 24º18140"NE., indo encontrar o ponto 
16,confrontando do ponto 12., até o ponto 16, com terras de Otávio Veraldo; e, do ponto 16, deflete â direita e segue em 
reta, até atingir o ponto de partida, localizado à margem da Rua Vila Nova, por 602,30 metros, com rumo de 
76º09'NE.,confrontando com terras de Santo Foltran, fechando-se o perímetro e encerrando a área superficial de 3 
alqueires, ou 7,26 ha. Av.14/7.807 – Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos da Execução nº 024.10.068.472-
9, em trâmite perante a 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte- MG, ação movida por EXPOTRADE ALIMENTOS 
LTDA (CNPJ/MF: 09.127.133/0001-06), para garantia de dívida no valor de R$ 13.736.644,46. Av.15/7.807 – Consta que 
o referido imóvel foi penhorado nos autos da Execução nº 0024.10.068473-7, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da 
Comarca de Belo Horizonte- MG, ação movida por EXPORTA – COMERCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA (CNPJ/MF: 
07.265.596/0001-09), para garantia de dívida no valor de R$ 3.087.779,68. Av.16/7.807 – Consta que o referido imóvel foi 
penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 629.01.2010.001104-6, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da 
Comarca de Tietê-SP, ação movida por AGROINDUSTRIAL LESTE LTDA ME, para garantia de dívida no valor de R$ 
414.975,72. Valor das Avaliações: R$ 9.157.556,21 (nove milhões cento e cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta 
e seis reais e vinte e um centavos) em outubro de 2016. 
 
OBSERVAÇÃO:Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
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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 


