
 

EDITAL DE VENDA DIRETA 
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR n° 08/020-L, com escritório à 
Rua Alferes Poli, 311 conjunto 4-B, Centro, Curitiba/PR, devidamente autorizado por SERVOPA 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com sede na Rua Rockfeller, 1118, Bairro Rebouças, em 

Curitiba/PR, CNPJ/MF nº 76.515.071/0001-99, levará a VENDA DIRETA, pelo prazo 30 (trinta) dias, através 
do portal https://rochaleiloes.com.br/, pelo valor mínimo, igual ou superior a R$ 130.506,62 (cento e trinta 
mil, quinhentos e seis reais e sessenta e dois centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário: 
IMÓVEL: Unidade autônoma, denominada apartamento, identificada sob nº 33, localizada no 4º pavimento ou 
3º andar do Bloco A do Empreendimento Condomínio Parque Residencial do Castelo, situado na rua Domingos 
Soares Fortunato, nº 2120, esquina com a rua José Francisco Augusto e com a rua Cícero Coelho Caldas, 
cidade de Bauru/SP, com direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada, contendo uma área real 
privativa 47,370m², e mais uma área real comum de 46,532m², perfazendo uma área real de 93,902m², sendo 
56,517m² de área coberta aprovada e 37,385m² de área descoberta, na qual se encontra incluída a área 
correspondente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva localizada no pavimento térreo do condomínio, 
para guarda de igual número de veículo de passeio, correspondendo-lhe uma fração ideal 0,012500 do terreno 
do condomínio. Matrícula nº 110.913 do 2º CRI de Bauru/SP. 
LOCAL: ONLINE – Somente através do site https://rochaleiloes.com.br.  
ATENÇÃO: O interessado em oferecer ofertas ONLINE, deverá cadastrar-se com antecedência no site acima 
mencionado, fazer o cadastro completo, enviando digitalizados os documentos solicitados através da área do 
cliente e enviar proposta de compra. Informações através do Fone: (41) 3077-8880. 
OBSERVAÇÕES I: 

1) Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97; 
2) O pagamento de débitos condominiais ou tributos, se houver, vencidos e/ou vincendos, incidentes 

sobre o imóvel, é de responsabilidade do comprador;  
3) A arrematação é realizada na condição “ad corpus”; 
4) O comprador pagará à vista no prazo máximo de 24hs, o preço total da arrematação e a comissão do 

leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate; 
5) Os pagamentos da arrematação e da comissão do leiloeiro, deverão ser efetuados de conta bancária 

de titularidade do COMPRADOR;  
6) O comprador ONLINE receberá por E-mail as instruções para os pagamentos; 
7) A outorga da escritura de compra e venda será lavrada em até 60 dias a contar da data do leilão, em 

Tabelionato de Notas indicado pelo proprietário; 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial. 
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