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5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU, ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE INTIMAÇÃO E AVISO DE LEILÃO PÚBLICO, AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA tendo 
como falidos: ACUMULADORES AJAX LTDA, BATERIAS AJAX LTDA, AJAX TREPLAN CONSTRUTORA LTDA, 
CACHOEIRA METAIS LTDA e outros.

Processo principal no1104672-82.2013.8.26.0100. 

O DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar que perante 
este Juízo processam-se os autos do processo de no 1104672-82.2013.8.26.0100, tendo sido designado leilão 
público eletrônico dos bens abaixo descritos, de acordo com as regras a seguir expostas:

DO LEILÃO: O leilão será realizado em duas praças: A primeira praça terá início no dia 07/11/2018 às 16:00 
horas. Não havendo lance igual ou superior à importância de avaliação nos 3 (três) dias úteis subsequentes ao 
início da primeira praça, a segunda praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se dia 12/11/2018, às 16:00 
horas e se encerrará no dia 10/12/2018, às 16:00 horas (horário de Brasília). Após encerrada a 2ª praça o 
leiloeiro estará autorizado acolher propostas para arrematação, dando publicidade a mesma, sem que haja 
um prazo estipulado para o fim deste período de propostas. O maior e melhor lance e/ou proposta ofertado 
será submetido à aprovação e homologação do Juízo da 5° Vara cível da comarca de Bauru. 

DO CONDUTOR DO LEILÃO: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do portal 
http://www.sumareleiloes.com.br e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE 
OLIVEIRA, MATRICULADO na JUCESP sob nº 640, habilitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 
TJ/SP a quem será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor. 
DOS BENS IMÓVEIS: Serão leiloados 23 imóveis arrecadados na falência do grupo econômico Acumuladores 
Ajax, descritos na sequência com seus respectivos registros de matrícula, INCIDENTE PROCESSUAL DE 
ARRECAÇÃO, valor de avaliação judicial. No segundo leilão, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor de avaliação. Todas as Matrículas foram arrecadadas na falência, 
recomendamos a consulta para conhecimentos dos ônus e gravames. A seguir descrição iniciando pelo 
numero do lote no leilão, processo/incidente de arrecadação e numero da matricula registrada no Cartório de 
registro de imóveis de Bauru, SP:
Lote 01 – Incidente processual de arrecadação nº 1008479-87.2016.8.26.0071 - Matricula 2.427 
Imóvel: UMA ÁREA DE TERRAS, localizado na “Fazenda Vargem Limpa”, - desta cidade, com a área de 25.000,00 
metros quadrados, compreendido dentro do seguinte perímetro: “começa no ponto 1, situado no 
prolongamento do alinhamento da rua 21 do Bairro Tangarás, distante, 18,00 - metros da divisa entre a 
Prefeitura Municipal e Bairro Tangarás; daí segue perpendicularmente à cerca da rodovia Jaú-Ipauçu 125,00 
metros até o ponto nº 2; deste deflete 90º à direita, numa distância de 200,00 metros até o ponto 3; daí 
deflete 90º à direita, numa distância de 125,00 metros, até o ponto 4; do ponto nº 4, segue à direita numa 
distância de 200,00 metros, até o ponto nº 1, ponto inicial da descrição deste perímetro”. Matricula 2.427 1º 
Cartório de Registros Públicos de Bauru SP - Av. 2/2.427 e Av. 3/2.427 averbações das construções; Av. 10 
averbação de área contaminada pela CETESB 13/05/2008. Consulte a matricula para ver as penhoras e arrestos 
e gravames da matricula - Avaliação R$ 15.884.051,00 (A continuação do imóvel segue no lote 02).

LOTE 02 – Incidente processual de arrecadação nº 1008489-34.2016.8.26.0071 – Matrícula 72.154
Imóvel: UMA GLEBA DE TERRAS denominada “Gleba C1”, situada na Fazenda Vargem Limpa, entre o Bairro dos 
Tangarás, Gleba B1, Rodovia SP 225 (DER) e Gleba D1, com uma área de 68.846,70 metros quadrados ou 
2,844905 alqueires paulista, neste município de Bauru - SP, com as seguintes medidas e confrontações: inicia 
no marco “”’B” cravado na divisa da Gleba D1, com a área do Bairro dos Tangarás e deste ponto segue o rumo 
de 32º29’46” SE e a distância de 150,381 metros até o marco “”C” confrontando com a área do Bairro dos 
Tangarás; deste ponto deflete a direita e segue rumo a 57º30’14” SW e uma distância de 349.191 metros até o 
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marco ““H” confrontando com a área da Gleba B1; deste ponto deflete a direita e segue rumo 42º42’30” NW e 
a distância de 251,390 metros até o marco “”15”, confrontando com a área da Prefeitura Municipal de Bauru; 
deste ponto deflete a direita e segue o rumo 57º42’08”NE e a distância de 238,054 metros até o marco “‘J” 
confrontando com a gleba B (SP225); deste ponto deflete a direita e segue o rumo de 32º26’57” SE e a 
distância de 158,038 metros até o marco “I” confrontando com a área da Gleba “D1; deste ponto deflete a 
esquerda segue o rumo 57º33’03” NE a distância de 156,464 metros, confrontando com a área da Gleba D1, 
até o marco “‘B” início desta descrição; móvel esse cadastrado no INCRA em maior área sob nº617059 012106 
6, com os seguintes dados do imóvel rural: Nome do Imóvel: SÍTIO II M; Indicação para localização do Imóvel: 
Bairro Vargem Limpa - Avaliação R$ 34.465.452,00 

Lote 03 - Incidente processual de arrecadação nº 1008480-72.2016.8.26.0071 - Matrícula 6.995
IMÓVEL: O LOTE DE TERRENO, sob nº 6, da quadra nº 70 (setenta), da Vila Aviação, com frente para a Avenida 
Getúlio Vargas, quarteirão 26, lado par, distante 25,00 metros da rua 11, nesta cidade, comarca e 1ª 
Circunscrição de Bauru, medindo 12,50 metros de frente e de fundos, por 36,00 metros de cada lado, da frente 
aos fundos, dividindo nos fundos com o lote 9, do lado direito com o lote 5 e do lado esquerdo com o lote 7. 
Com área total de 450 metros quadrados. Avaliação R$ 1.112.000,00 

Lote 04 - Incidente processual de arrecadação nº - 1008365-51.2016.8.26.0071 - Matrícula 22.096
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°2, Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 1, da rua 25, 
distante 30,00 metros da esquina do alinhamento da rua 22, correspondente ao lote 2, da quadra 67, do bairro 
dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3110/2, com área de 330,00 metros quadrados, 
medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
confrontando pela frente com a citada rua 25; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
divide com o lote 3; pelo lado esquerdo, com os lotes 1, 13 e 12; e pelos fundos com o lote 9. Via pública 
conhecida como “Rua 25”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua 
Terezinha Ruiz Bataiola - Avaliação R$ 37.000,00 

Lote 05 - Incidente processual de arrecadação nº 1008373-28.2016.8.26.0071 – Matrícula 22.097 
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°3 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 1, da rua 25, 
distante 41,00 metros da esquina do alinhamento da rua 22, correspondente ao lote 3, da quadra 67, do Bairro 
dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº E3/3110/3, com área de 330,00 metros quadrados, 
medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
confrontando pela frente com a citada rua 25; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
divide com o lote 4; pelo lado esquerdo, com o lote 2; e pelos fundos, com o lote 8. Via pública conhecida como 
“Rua 25”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua Terezinha Ruiz Bataiola - 
Avaliação R$ 37.000,00 

Lote 06 - Incidente processual de arrecadação nº 1008375-95.2016.8.26.0071 – Matrícula 22.098 
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°4, Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 1, da rua 25, 
distante 52,00 metros da esquina do alinhamento da rua 22, correspondente ao lote 4, da quadra 67, do Bairro 
dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3110/4, com a área de 330,00 metros 
quadrados, medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, de frente aos fundos, 
confrontando pela frente com a citada rua 25; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
divide com o lote 5; pelo lado esquerdo com o lote 3 e pelos fundos com o lote 7. Via pública conhecida como 
“Rua 25”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua Terezinha Ruiz Bataiola - 
Avaliação R$ 37.000,00 

Lote 07 – Incidente processual de arrecadação nº 1008377-65.2016.8.26.0071 – Matrícula 22.099 
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n° 5 Quadra 67 – Tangaras situado no lado par, quarteirão 1, da rua 25, 
distante 63,00 metros da esquina do alinhamento da rua 22, correspondente ao lote 5, da quadra 67, do Bairro 
dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3110/5, com a área de 300,00 metros 
quadrados, medindo 10,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundo, 
confrontando pela frente com citada rua 25; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
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divide com terrenos da Vargem Limpa; pelo lado esquerdo com o lote 4; e pelos fundos com o lote 6. Via 
pública conhecida como “Rua 25”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua 
Terezinha Ruiz Bataiola - Avaliação R$ 34.000,00 

LOTE 08 – Incidente processual de arrecadação nº 1008382-87.2016.8.26.0071 – Matrícula 22.100
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°10 Quadra 67 - Tangaras, situado no lado par, quarteirão 9, da rua 22, 
esquina com a Travessa L, correspondente ao lote 10, da quadra 67, do Bairro dos Tangarás, desta cidade, 
cadastrado na Prefeitura sob nº E3/3110/10, com a área de 343,00 metros quadrados, medindo 1,00 metros de 
frente para a citada rua 22; 21,00 metros pelo lado esquerdo, de quem da via pública olha para o terreno, 
confrontando com a Travessa L, com a qual faz esquina em curva de concordância de raio igual a 9,00 metros; 
30,00 metros pelo lado direito, dividindo com o lote 11; e 12,00 metros pelos fundos, dividindo com o lote 9. 
Via pública conhecida como “Rua 25”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para 
“Rua Terezinha Ruiz Bataiola - Avaliação R$ 54.000,00 

LOTE 09 - Incidente processual de arrecadação nº 1008384-57.2016.8.26.0071 - Matrícula 22.101 
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°11 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 9, da rua 22, 
distante 12,00 metros da esquina do alinhamento da Travessa L, correspondente ao lote 11, de quadra 67, do 
Bairro dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº E3/3110/11, com a área de 360,00 metros 
quadrados, medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
confrontando pela frente com a citada rua 22; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
divide com o lote 12; pelo lado esquerdo com o lote 10; e pelos fundos com o lote 9. Via pública conhecida 
como “Rua 22”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua Consuelo 
Carvalho” - Avaliação R$ 56.000,00 

LOTE 10 – Incidente processual de arrecadação nº 1008386-27.2016.8.26.0071 – Matrícula 22.102
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°12 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 9, da rua 22, 
distante 24,00 metros da esquina do alinhamento da rua 25, correspondente ao lote 12, da quadra 67, do 
Bairro dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº E3/3110/12, com a área de 360,00 metros 
quadrados, medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
confrontando pela frente com a citada rua 22; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
divide com o lote 13; Pelo lado esquerdo, com o lote 11; e pelos fundos com os lotes 2 e 9. Via pública 
conhecida como “Rua 22”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua 
Consuelo Carvalho” - Avaliação R$ 56.000,00 

LOTE 11 – Incidente processual de arrecadação nº 1008390-64.2016.8.26.0071 – Matrícula 22.103
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°13 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 9, da rua 22, 
distante 12,00 metros da esquina do alinhamento da rua 25, correspondente ao lote 13, de quadra 67, do 
Bairro dos Tangarás, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3110/13, com a área de 360,00 metros 
quadrados, medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, 
confrontando pela frente com a citada rua 22; pelo lado direito, de quem da via pública olha para o terreno, 
divide com o lote 1; pelo lado esquerdo com o lote 12; e pelos fundos com o lote 2. Via pública conhecida como 
“Rua 22”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua Consuelo Carvalho” - 
Avaliação R$ 56.000,00 

LOTE 12 – Incidente processual de arrecadação nº 1008393-19.2016.8.26.0071 – Matrícula 44.468
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°4 Quadra 66 – Tangaras, situado no lado ímpar do quarteirão 12, da 
rua  23 distante 52,00 metros da esquina da rua 22, correspondente ao lote sob nº 04, da quadra nº 66, do 
loteamento denominado “BAIRRO DOS TANGARÁS”, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3098/4, 
com a área de 330,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de 
cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida rua 23; de um lado com o lote 05; de 
outro lado com o lote 03; e nos fundos com o lote 07. Via pública conhecida como “Rua 23”, localizada no 
Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua Fermino Stoco” - Avaliação R$ 37.000,00 
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LOTE 13 – Incidente processual de arrecadação nº 1008394-04.2016.8.26.0071 – Matrícula 44.469
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°5 Quadra 66 – Tangaras, situado no lado ímpar, quarteirão 12 da rua 
23, distante 63,00 metros da esquina com a rua 22, correspondente ao lote sob nº 05, da quadra nº 66, do 
loteamento denominado “BAIRRO DOS TANGARÁS”, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3098/5, 
com a área de 300,00 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de 
cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada rua 23; de um lado com terras 
pertencentes à Prefeitura Municipal de Bauru; de outro lado dividindo com o lote 04; e nos fundos com o lote 
06. Via pública conhecida como “Rua 23”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada 
para “Rua Fermino Stoco” - Avaliação R$ 34.000,00 

LOTE 14 - Incidente processual de arrecadação nº 1008405-33.2016.8.26.0071 – Matrícula 44.470
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°6 Quadra 66 – Tangaras, situado no lado ímpar, quarteirão 12 da rua 
 25, distante 63,00 metros da esquina com a rua 22, correspondente ao lote sob nº 06, da quadra nº 66, do 
loteamento denominado “BAIRRO DOS TANGARÁS”, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3098/6, 
com a área de 300,00 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de 
cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida rua 25; de um lado com o lote 07; de 
outro lado com terras pertencentes à Prefeitura Municipal de Bauru; e nos fundos com o lote 05. Via pública 
conhecida como “Rua 25”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua 
Terezinha Ruiz Bataiola - Avaliação R$ 34.000,00 

LOTE 15 – Incidente processual de arrecadação nº 1008408-85.2016.8.26.0071 – Matrícula 44.471
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°7 Quadra 66 – Tangaras, situado no lado par do quarteirão 12 da rua 
25, distante 52,00 metros da esquina com a rua 22, correspondente ao lote sob nº 07, da quadra nº 66, do 
loteamento denominado “BAIRRO DOS TANGARÁS”, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nº 3/3098/7, 
com a área de 330,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 metros de 
cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida rua 25; de um lado com o lote 08; de 
outro lado como lote 06; e nos fundos com o lote 04. Via pública conhecida como “Rua 25”, localizada no 
Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Rua Terezinha Ruiz Bataiola - Avaliação R$ 
37.000,00 

LOTE 16 – Incidente processual de arrecadação nº 1008409-70.2016.8.26.0071 - Matrícula 53.040
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°6 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par do quarteirão 7 da 
Travessa L distante 63,00 metros da esquina com a rua 22, correspondente ao lote sob nº 06 da quadra sob nº 
67, do BAIRRO DOS TANGARÁS, desta cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 3/3100/6, com a área 
de 300,00 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente para a citada Travessa L, igual medida na linha 
dos fundos, dividindo com o lote 5, e 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um 
lado com a Prefeitura Municipal de Bauru, e de outro lado com o lote 7. Via pública conhecida como “Travessa 
L”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Travessa Antonio Borlina” - 
Avaliação R$ 34.000,00 

LOTE 17 – Incidente processual de arrecadação nº 1008413-10.2016.8.26.0071 – Matrícula 53.041
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°7 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 7 da Travessa 
L distante 52,00 metros da esquina da Rua 22, correspondente ao lote sob nº 07 da quadra sob nº 67, do 
BAIRRO DOS TANGARÁS, desta cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 3/3100/7, com a área de 
330,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente para a citada Travessa L, igual medida na linha dos 
fundos, dividindo com o lote 4, e 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um lado 
com lote 6 e de outro lado com o lote 8. Via pública conhecida como “Travessa L”, localizada no Bairro dos 
Tangarás, teve sua denominação alterada para “Travessa Antonio Borlina” - Avaliação R$ 37.000,00 

LOTE 18 – Incidente processual de arrecadação nº 1008416-62.2016.8.26.0071 – Matrícula 53.042
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°8 Quadra 67 – Tangaras, situado no lado par, quarteirão 7 da Travessa 
L, distante 41,00 metros da esquina da Rua 22, correspondente ao lote sob nº 08 da quadra sob nº 67, do 
BAIRRO DOS TANGARÁS, desta cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 3/3100/8, com a área de 
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330,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente para a citada Travessa L, igual medida na linha dos 
fundos, dividindo com o lote 3, e 30,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um lado 
com lote 7 e de outro lado com o lote 9. Via pública conhecida como “Travessa L”, localizada no Bairro dos 
Tangarás, teve sua denominação alterada para “Travessa Antonio Borlina” - Avaliação R$ 37.000,00 

LOTE 19 – Incidente processual de arrecadação nº 1008420-02.2016.8.26.0071 – Matrícula 53.044 
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°3 Quadra 68 – Tangaras, situado no lado ímpar, quarteirão 7 da 
travessa L, distante 41,00 metros da esquina da Rua 22, correspondente ao lote sob nº 03 da quadra sob nº 68 
do BAIRRO DOS TANGARÁS, desta cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 3/3117/3, com a área de 
440,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente para a citada Rua Travessa L, igual medida na linha 
dos fundos dividindo com o lote 8, e 40,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um 
lado com o lote 2 e de outro lado com o lote 4. Via pública conhecida como “Travessa L”, localizada no Bairro 
dos Tangarás, teve sua denominação alterada para “Travessa Antônio Borlina” - Avaliação R$ 46.000,00 

LOTE 20 - Incidente processual de arrecadação nº 1008423-54.2016.8.26.0071 – Matrícula 53.045
IMÓVEL: Lote de terreno denominado n°4 Quadra 68 – Tangaras, situado no lado ímpar, quarteirão 7 da 
Travessa L, distante 52,00 metros da esquina da Rua 22, correspondente ao lote sob nº 04 da quadra sob nº 68 
do BAIRRO DOS TANGARÁS, desta cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 3/3117/4, com a área de 
440,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente para a citada Travessa L, igual medida na linha de 
fundos, dividindo com o lote 7, e 40,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um lado 
com o lote 3 e de outro lado com o lote 5. Via pública conhecida como “Travessa L”, localizada no Bairro dos 
Tangarás, teve sua denominação alterada para “Travessa Antônio Borlina” - Avaliação R$ 46.000,00 
 
LOTE 21 – Incidente processual de arrecadação nº 1008426-09.2016.8.26.0071 – Matrícula 56.046
IMÓVEL: Lote de terreno, situado ao lado ímpar, quarteirão 7 da Travessa L, distante 63,00 metros da esquina 
da Rua 22, correspondente ao lote sob nº 05 da quadra sob nº 68 do BAIRRO DOS TANGARÁS, desta cidade, 
cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 3/3117/5, com a área de 440,00 metros quadrados, medindo 11,00 
metros de frente para a citada Travessa L, igual medida na linha dos fundos, dividindo com o lote 6, e 40,00 
metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um lado com a Prefeitura Municipal de Bauru, e de 
outro lado com o lote 4. Via pública conhecida como “Travessa L”, localizada no Bairro dos Tangarás, teve sua 
denominação alterada para “Travessa Antônio Borlina” - Avaliação R$ 46.000,00 

LOTE 22 – Incidente processual de arrecadação nº 1008483-27.2016.8.26.0071 – Matrícula 65.022
IMÓVEL: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 5, da Quadra 3, do loteamento denominado VILA SANTA 
IZABEL, situado na Rua Joaquim da Silva Martha, quarteirão 5, lado ímpar, distante 36,00 metros da esquina da 
Rua Rubens Arruda, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, medindo 8,00 
metros de frente e de fundos, por 44,00 metros de cada lado, e que confronta, pela frente com a citada Rua 
Joaquim da Silva Martha, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, divide com o prédio sob nº 
5-55 da Rua Joaquim da Silva Martha, e com os prédios sob nºs 10-40/56 da Rua Rubens Arruda, do lado 
esquerdo divide com o terreno onde se localiza o prédio sob nº 5-37 da Rua Joaquim da Silva Martha, e nos 
fundos divide com o terreno onde se localiza o prédio sob nºs 1-50/52 da Rua Padre João, encerrando uma 
área total de 352,00m² - Avaliação R$ 185.000,00 

LOTE 23 – Incidente processual de arrecadação nº 1008486-79.2016.8.26.0071 – Matrícula 65.023
IMÓVEL: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 9, da Quadra 3, do loteamento denominado VILA SANTA 
IZABEL, situado na Rua Joaquim da Silva Martha, quarteirão 5, lado ímpar, distante 9,50 metros da esquina da 
Rua Quintino Bocaiuva, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, medindo 9,00 
metros de frente e de fundos, por 20,00 metros de cada lado, e que confronta, pela frente com a citada Rua 
Joaquim da Silva Martha, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, divide com o terreno onde 
se localiza o prédio sob nº 5-23 da Rua Joaquim da Silva Martha do lado esquerdo divide com o terreno onde se 
localiza o prédio sob nº 5-5 da mesma via pública, e nos fundos divide com o terreno onde se localiza o prédio 
sob nº 9-85 da Rua Quintino Bocaiuva, encerrando uma área total de 180,00 m². PMB: - 2/69/9 - Avaliação R$ 
103.000,00 
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Os interessados deverão realizar a visita nos imóveis para verificar situação real e estado de conservação, 
ausência e existência de edificações, isentando o leiloeiro, o administrador judicial e o juízo falimentar de 
qualquer responsabilidade e divergência. VENDA EM CONDIÇÃO “AD CORPUS”. A visita deverá ser agendada 
através do escritório do leiloeiro. Mais detalhes e condições deverão ser solicitadas através do e-mail 
judicial@sumareleiloes.com.br e consultadas no site: www.sumareleiloes.com.br  

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) À VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista o arrematante deverá 
efetuar o pagamento total da arrematação no prazo de até 07 (sete) dias após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da Falência. b) PARCELADO: Ao optar pelo pagamento 
parcelado, o arrematante deverá efetuar através de guia de depósito judicial o pagamento do valor mínimo 
correspondente a 25% (vinte e cinco) do valor da arrematação, no prazo de até 07 (sete) dias após o 
encerramento do leilão,  quitando o valor remanescente em, no máximo, 30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º do 
Código de Processo Civil) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data da arrematação. 
Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do Código de Processo Civil). O valor das 
parcelas deverá ser atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, pela média do INPC+IGP-DI (pro 
rata die). Caso o vencimento de alguma parcela recaia em final de semana ou feriado, o mesmo ficará 
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. A arrematação de bem imóvel mediante 
pagamento parcelado do valor da arrematação, nos termos previstos neste edital, será garantida por hipoteca 
gravada sobre os próprios imóveis arrematados. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 
sobre a proposta de pagamento parcelado, sendo o lance no mesmo valor. A COMISSÃO do leiloeiro oficial 
estipulada em 5% (cinco por cento) deverá ser paga sobre o valor total da arrematação, em qualquer uma das 
opções, em até 48 (quarenta e oito) horas diretamente ao leiloeiro oficial através de deposito bancário. 
Orientações para participar do leilão constam no site: www.sumareleiloes.com.br - DOS DÉBITOS: Eventuais 
débitos incidentes sobre o bem seguirão as disposições previstas no artigo 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional – “CTN” e o Art. 141, lei 11.101/2005 parágrafo II: “O objeto da alienação estará livre de 
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza 
tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, no 
escritório do leiloeiro localizado à Estrada Municipal Teodor Condiev, 970, 10° andar município de Sumaré, 
Estado de São Paulo telefone (19) 3803-9000 email: judicial@sumareleiloes.com.br , ou ainda no escritório do 
Administrador Judicial, telefone (11) 3228-4272. E para que produza seus regulares efeitos de direito, valerá o 
presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. É expedido o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais.

          Juiz de Direito 
5° Vara Cível da Comarca de Bauru


