
 

 

 

 

 

  

 A expropriação de bens na execução. 

Conceitos e modalidades. 

 Jurisprudência, fluxogramas, petições e casos 

concretos. 

 Interpretação do artigo 876 ao 903 do CPC. 

 O leilão judicial de imóveis. Institutos do Direito 

correlacionados. Conceitos e esclarecimentos 

essenciais.  

 Custas processuais, despesas, impostos, 

certidões pessoais e do imóvel, lucro imobiliário.  

 Legislação aplicável de acordo com a origem 

do leilão. Quem pode participar dos leilões e 

onde encontrá-los. O passo a passo antes e 

depois da arrematação.  

 A arrematação não foi questionada. A 

arrematação foi questionada: Arguição de 

invalidade; arguição de ineficácia; arguição de 

resolução. 

 A ação autônoma. Os embargos de terceiro. Os 

principais riscos na arrematação, diluindo os 

riscos. 

 

 

Curso: O Leilão Judicial de Imóveis 

Teoria e Prática para Advogados e Investidores 
 

 
  Carga horária: 15 horas. 

 Início: dia 03/09/2019. 

 Terças e quintas-feiras - 18:30hs às 21:30hs. 

 Aula presencial. 

 Certificado de conclusão. 

 Investimento: R$ 1.500,00. 

 Aceitamos todos os cartões. 

 Parcelamento em até 18 vezes. 

 Cada inscrito receberá um exemplar do livro 

“O Leilão judicial de imóveis”. 

 Inscrições no site www.onildobastos.com.br 

 
 

“Não conheço autor algum brasileiro que 

tenha tanta desenvoltura para explicar, para fazer 

sentida e compreendida essa ou aquela matéria 

versada no domínio ainda fluido e frouxo das nossas 

normas regulamentadoras do leilão. Afeiçoado às 

realidades do chão forense e às ressonâncias dos 

apelos formulados no sentido de se obter clareza e 

segurança para os leilões, o escritor deste livro não 

se retarda nem se apressa; conserva a candeia na 

mão, enquanto regula o passo e apura o olhar em 

direção aos fatos sentidos e vividos. A perfeição de 

um pêndulo não está na pressa, mas na 

regularidade de seu compasso.” 

 

Trecho do prefácio do Dr. Celso Ferreira Filho. 

Desembargador da 2ª Vice Presidência do TJ/RJ. 

 
 

 “Afirmo, sem qualquer dúvida, que a leitura 

do trabalho que se apresenta será de grande 

utilidade aos que apreciam um trabalho sério sobre 

tema ainda muito pouco explorado pela doutrina.” 

 

Trecho da apresentação do Dr. Cláudio Brandão de 

Oliveira. Desembargador do TJ/RJ. 

 

 

 

Local do Curso: Avenida Graça Aranha, número 416, 11º andar, auditório. Centro / RJ.  

Na esquina do edifício garagem “Menezes Côrtes”. Telefones: 2215 4310 – 9668 76276 

 
 
 

Conteúdo Programático 

 

Apoio: 
 

VAGAS 

LIMITADAS 

Saiba tudo sobre leilão! 
 

Professor: Onildo Bastos. 

Leiloeiro Público há 9 anos, advogado de 

arrematantes por 11 anos e autor do livro: 

“O Leilão Judicial de Imóveis.” 


