
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

4ª VARA DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº: 1002815-72.2016.8.26.0363

Autor: BANCO DO BRADESCO S/A
Réu: SUPER WATTS INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA E OUTRA 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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: Bem – Um TERRENO designado lote “A”, situado na Rodovia SP-340, Campinas/Poços 
de Caldas, km. 165, no bairro Aguardente do Reino, nesta cidade, com área de 24.203,50 m², 
medindo 60,00 metros de frente para a referida rodovia; do lado direito de quem da rodovia olha 
para o terreno mede 172,68 metros, confrontando com Toshio Murayama; deflete a esquerda e 
segue medindo 105,90 metros, confrontando com o lote “B” (mat. 70035); torna a virar a 
esquerda e segue na extensão de 169,70 metros, confrontando com Lar São Francisco e 
Condomínio Jardim Nazareth; deflete novamente a esquerda e segue numa distância de 120,00 
metros, confrontando com Prefmar Industria e Comércio Ltda – ME, até alcançar a rodovia 
referida. Matrícula nº 70.034 no 1º CRI de Mogi Mirim. Depositário(a): DENISE ANTONIO 
BUENO CPF sob nº 155.767.908-80. Contribuinte: 51.52.43.1416-01. Matrícula Atualizada: 
Consta na Av. 01 a penhora exequenda. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos 
Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 4.865.761,50 (quatro milhões, 
oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), 
atualizados até setembro de 2019, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: na 
Rodovia – SP 340, Campinas/Poços de Caldas, Km 165, nº 506 (conforme prefeitura), situado 
no município de Mogi Mirim - Sp. Observação: Conforme consta no laudo de avalição as fls. 
182/237 no aludido imóvel encontra-se diversas benfeitorias, descriminadas como: portaria e 
guarita com sala de atendimento, vestiários (masculino e feminino), bicicletário e estacionamento 
de motos, sala de arquivos, refeitório, canil, marcenaria e serralheria, área de descarte e 
manutenção, central de monitoramento, banheiros, depósitos e galpões, almoxarifado, 
escritórios, entre outros totalizando uma área total de 3.975,89 m² (três mil, novecentos e 
setenta e cinco metros e oitenta e nove centímetros quadrados), tais benfeitorias estão 
pendentes de registro e averbação das construções na referida matrícula do respectivo Cartório 
de Registro de Imóveis.  Débitos da ação: R$ 795.540,25 (setecentos e noventa e cinco mil, 
quinhentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) em setembro de 2019, valores que 
deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da 
arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta 
ação. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários ficam sub-rogados no 



respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do 
Código Tributário Nacional, porém compete ao interessado no bem pesquisar todos os débitos 
eventualmente existentes nos diversos Órgãos.  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..
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