
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIETÊ/SP

Processo nº: 0005888-28.2008.8.26.0629

Autor: FRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA.
Réu: FRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA.

Aos dezoito dias do mês de novembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da empresa 
Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Lote 1 – LOTE DE TERRENO designado pelo n.º 02 (dois) da Quadra “B”, com frente para 
a Rua 07 (sete), na quadra completada pelas Ruas 01 e Vila Nova e propriedades de Antonio 
Favoreti Bertola e outros; Raimundo Ramires dos Santos e Bento Antonio de Moraes Ruy, do 
Loteamento Popular Residencial Bertola, situado nesta cidade e comarca de Tietê-SP, com as 
seguintes medidas e confrontações; na frente, por 8,00 metros, com a Rua 07; do lado 
esquerdo, de quem da rua olha o imóvel, por 22,92 metros, com o lote n.°03; do lado direito, de 
quem da rua olha o imóvel, por 22,92 metros com o lote n.º 01; nos fundos por 8,00 com o lote 
n.°04, fechando-se o perímetro, encerrando a área de 183,36 metros quadrados. Matrícula: 
32.146 do Cartório de Registro de Imóveis de Tietê-SP. Contribuinte: 533001601. Matrícula 
Atualizada: Consta na R.04 que por decisão emanada do 2º Ofício Judicial de Tietê-SP, 
processo 1095/08, o imóvel objeto desta matrícula foi objeto de arresto. Consta na R.05 que por 
decisão emanada da 39ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, processo 1149/08, o imóvel 
objeto desta matrícula foi objeto de arresto. Consta na Av.06 averbação de Ação de Execução 
de Título Extrajudicial, Processo n°629.01.2008.005429-6/000000-000, requerida por Novus do 
Brasil Comércio e Importação LTDA contra Frango Forte Produtos Avícolas Ltda. Consta na 
Av.07 averbação de Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo n°629.01.2008.005995-
3/000000-000, requerida por Isabel Pasquotto Tezotto contra Frango Forte Produtos Avícolas 
Ltda. Consta na Av.08 averbação de Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo n° 
629.01.2008.005797-0/000000-000, requerida por Sifra S/A contra Frango Forte Produtos 
Avícolas Ltda e outros. Consta na Av.09 averbação de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
Processo n°629.01.2008.005873-6/000000-000, requerida por Sifra S/A contra Frango Forte 
Produtos Avícolas Ltda e outros. Consta na R.10 que por decisão emanada do 1º Ofício Judicial 
de Tietê-SP, processo 181/2009, o imóvel objeto desta matrícula foi objeto de arresto. Consta na 
Av.11 Averbação de Arrecadação referente a falência objeto da presente ação. Consta na Av.13 
averbação de indisponibilidade de bens da falida Frango Forte Produtos Avícolas Ltda, processo 
n°00365009620065150039. Consta na Av.19 averbação de indisponibilidade de bens da falida 
Frango Forte Produtos Avícolas Ltda, processo n° 01050002720085150111. Consta na Av.22 
averbação de indisponibilidade de bens da falida Frango Forte Produtos Avícolas Ltda, processo 



n° 00008674820125150060. Consta na Av.23 averbação de indisponibilidade de bens do Sr. 
Romualdo Umberto Pavan, processo n° 00008674820125150060. Débitos de IPTU em aberto: 
Não Localizado. Débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa: Não Localizado. Valor da Avaliação: 
R$ 68.183,06 (sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos), em agosto de 
2019. OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo 
eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não poderá pleitear 
complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. 
De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência dos bens móveis arrematados. Haja vista a natureza 
falimentar da ação, toda matéria discutida em processos com penhoras antecedentes serão de 
competência do juízo falimentar, ou seja, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações 
da Massa Falida..

É o que cumpria informar.
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