
COMARCA DA CAPITAL/RJ – TJ-RJ 

38ª VARA CÍVEL 

 

EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO e intimação, extraído dos autos da ação nº 

0098273-70.2004.8.19.0001 requerida por ÁGORA SENIOR CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S/A (Advs. Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo - OAB/RJ 

65.641, Leonardo Lobo de Almeida - OAB/RJ 72.923, Ana Carolina Penalber - OAB/RJ 

114.095 e Pablo Moraes da Silva - OAB/RJ 222.596) em face de CLÁUDIO MANOEL 

ALVES DOS SANTOS (Adv. Christian Vasconcellos Prisco - OAB/RJ 105.450, Alex 

Vasconcellos Prisco - OAB/RJ 123.382 e Leonardo Bonanno Gomes - OAB/RJ 135.347), na 

forma abaixo: 

 

A EXMª Drª FLÁVIA JUSTUS, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível da Comarca da 

Capital/RJ, FAZ SABER a todos, especialmente às partes acima, na forma do art. 886 do 

CPC, QUE SERÁ REALIZADO LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO do(s) bem(ns) descrito(s) 

abaixo pelo Leiloeiro Público ONILDO BASTOS (www.onildobastos.com.br), estabelecido 

na Rua da Assembléia, nº 10, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, celular: 96687-6276. O 

PRIMEIRO LEILÃO marcado para o dia 18/11/2020, às 14H, estará disponível no site do 

leiloeiro 15 dias antes desta data para lances não inferiores ao valor da avaliação dos bens. 

Se não houver licitantes terá início, automaticamente, o SEGUNDO LEILÃO, que se 

encerrará no dia 25/11/2020, às 14h e não será aceito lance inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da avaliação, conforme prevê o art. 891, § único do CPC. Os bens se encontram 

depositados na Av. Prefeito Mendes de Morais, nº 1.400, bloco 1, apt. 902, São 

Conrado, Rio de Janeiro/RJ e são descritos como: LOTE 1 – Tela de Orlando Teruz, em 

óleo sobre tela, série Folguedo, representando uma menina pulando corda, sem título, 

assinado no canto inferior direito, localizado Rio, datado de 1982 no reverso, medindo 

aproximadamente 0,60m X 0,73m. Apresenta perda de matéria pictórica próximo ao canto 

superior direito e na parte lateral esquerda, além de craquelê, o que está a exigir 

restauração urgente, avaliada em R$ 35.000,00; LOTE 2 – Tela de Orlando Teruz, em óleo 

sobre tela, representando cena de favela, sem título, assinado no canto inferior esquerdo, 

sem data, medindo aproximadamente 0,22m X 0,16m. Apresenta craquelê a exigir 

restauração, avaliada em R$ 5.000,00; LOTE 3 – Tela de Orlando Teruz, em óleo sobre tela, 

série Folguedo, representando um menino com arco, sem título, assinado no canto inferior 

direito, datado de 1970 no reverso, medindo aproximadamente 0,16m X 0,22m. Apresenta 

craquelê a exigir restauração, avaliada em R$ 5.000,00; LOTE 4 – Tela de Orlando Teruz, 

em óleo sobre tela, série Folguedo, representando uma menina no balanço, sem título, 

assinado no canto inferior direito, sem data. A pintura está a exigir um novo processo de 



restauro por profissional especializado na obra deste artista, o que não aconteceu na 

restauração que se verifica, medindo aproximadamente 0,16m X 0,22m, avaliada em R$ 

4.000,00; LOTE 5 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira 

industrializada, representando uma figura feminina, sem título, assinado no canto inferior 

direito, datado de 1975. A pintura está a exigir um processo de restauro e higienização 

técnica, medindo aproximadamente 0,75m X 0,60m, avaliada em R$ 1.200,00; LOTE 6 – 

Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira industrializada, 

representando um casal, assinado no canto inferior direito, sem data. A pintura está a exigir 

um processo de restauro e higienização técnica, medindo aproximadamente 0,75m X 0,60m, 

avaliada em R$ 1.200,00; LOTE 7 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre 

chapa de madeira industrializada, representando duas mulheres, assinado no canto inferior 

esquerdo, sem título e sem data. A pintura está a exigir um processo de restauro e 

higienização técnica, medindo aproximadamente 0,75m X 0,60m, avaliada em R$ 1.200,00; 

sub total do Laudo de Avaliação de fls. 384/386: R$ 52.600,00 (em 17/05/16); e, ainda: 

LOTE 8 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira 

industrializada, representando três personagens, com inscrições no reverso “nº 10 - 

Iniciação III”, assinado na lateral direita, sem data. A pintura está a exigir um processo de 

restauro e higienização técnica, medindo aproximadamente 0,75m X 0,60m, avaliada em R$ 

250,00; LOTE 9 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira 

industrializada, representando três personagens, com inscrições no reverso “nº 8 - Iniciação 

I”, assinado no canto superior direito, sem data. A pintura está a exigir um processo de 

restauro e higienização técnica, medindo aproximadamente 0,75m X 0,60m, avaliada em R$ 

250,00; LOTE 10 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira 

industrializada, representando três personagens em fundo rosa, sem título, sem inscrições 

no reverso do suporte, sem assinatura ou data. A pintura está a exigir um processo de 

restauro e higienização técnica. Avaria com perda de matéria na pintura, medindo 

aproximadamente 0,45m X 0,30m, avaliada em R$ 50,00; LOTE 11 – Tela de Gregory Fink, 

usando técnica mista sobre chapa de madeira industrializada, representando duas 

personagens femininas em fundo marrom, sem título, sem inscrições no reverso do suporte, 

assinado no canto inferior médio direito, sem data. A pintura está a exigir um processo de 

restauro e higienização técnica, medindo aproximadamente 0,45m X 0,30m, avaliada em R$ 

150,00; LOTE 12 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira 

industrializada, representando um personagem masculino em fundo rosa, sem título, sem 

inscrições no reverso, assinado no canto inferior direito, sem data. A pintura está a exigir um 

processo de restauro e higienização técnica, medindo aproximadamente 0,45m X 0,30m, 

avaliada em R$ 150,00; LOTE 13 – Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa 

de madeira industrializada, representando um casal de noivos, com inscrição no reverso 



“Casamento”, assinado no canto inferior esquerdo, sem data. A pintura está a exigir um 

processo de restauro e higienização técnica. Avaria aparente com perda de matéria na 

pintura, medindo aproximadamente 0,45m X 0,30m, avaliada em R$ 100,00; LOTE 14 – 

Tela de Gregory Fink, usando técnica mista sobre chapa de madeira industrializada, com 

inscrição no reverso “Alegoria das crianças”, assinado no canto inferior esquerdo, onde está 

datado de 1976. A pintura está a exigir um processo de restauro e higienização técnica. 

Avaria aparente com perda de matéria na pintura, medindo aproximadamente 0,45m X 

0,30m, avaliada em R$ 100,00; sub total da avaliação do Laudo de Avaliação de fls. 

536/562: R$ 1.050,00 (em 15/12/19). TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 53.650,00. DÍVIDA DA 

AÇÃO: R$ 75.447,33 (em 24/01/17, fls. 403). DEPOSITÁRIO: O executado, sr. Cláudio 

Manoel Alves dos Santos, CPF 331.530.787-34, RG 3.112.734-2 IFP-RJ (fls. 421). 

CONDIÇÕES DO LEILÃO: 1) Em razão da pandemia Covid-19, o leilão será 

exclusivamente on line, portanto, o interessado precisará habilitar seus dados, no site 

www.onildobastos.com.br preferencialmente 24h antes do seu encerramento; 2) O primeiro 

leilão estará disponível para lances no site do leiloeiro 15 dias antes da data marcada; 3) 

Encerrado o primeiro leilão sem licitantes, automaticamente, o segundo leilão estará 

disponível para receber ofertas, até a data e horário de seu encerramento; 4) Se, nenhum 

lance for oferecido, o leilão será encerrado nas datas estabelecidas; 5) Oferecido algum 

lance, será iniciada contagem regressiva de 3 minutos a partir do horário estabelecido para 

o seu encerramento; 6) Não havendo outro lance neste prazo de 3 minutos o leilão será 

finalizado; 7) Se outro lance for ofertado, a contagem inicial será interrompida e nova 

contagem regressiva será iniciada, e assim sucessivamente, até que o último lance 

permaneça 3 minutos inalterado; 8) O pagamento será integral e à vista (art. 892 do CPC); 

9) A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da arrematação; 10) A comissão do 

leiloeiro será de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) em caso de perdão, 

pagamento voluntário ou acordo; 11) Será admitida proposta nos termos do art. 895 CPC, 

caso em que também será devida comissão de 5% ao Leiloeiro. 12) Em qualquer hipóstese, 

o Leiloeiro será ressarcido das despesas comprovadamente realizadas; 13) A alienação do 

bem será feita ad corpus, retirada do(s) bem(ns) é de responsabilidade do arrematante e 

ocorrerá após determinação judicial. E para que chegue ao conhecimento de todos o 

presente Edital foi expedido e será publicado e afixado no local de costume, ficando 

intimado da hasta pública o Executado caso não encontrado, suprida assim a exigência 

contida no do art. 889, parágrafo único do CPC. Dado e passado na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, em 06/10/20. Eu, __ Sueli Aparecida de Carvalho (Mat. 01-27851), Responsável 

do Expediente, mandei digitar e subscrevo. 


