
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nova Turma 

Curso de Leilão Judicial de Imóveis 

Teoria e Prática para Advogados e Investidores 
 

 
 

 

O mais qualificado 

instrutor! 
 

Professor: Onildo Bastos 
 

Leiloeiro Público há 10 anos,  

Advogado de arrematantes por 11 anos 

Autor do livro: “O Leilão Judicial de Imóveis”. 

 

“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”. 

Dr. Celso Ferreira Filho.  

Desembargador da 2ª Vice Presidência do 
TJ/RJ. 

 
 

Curso Leilão Judicial de Imóveis  
 Data:  

2 aulas presenciais aos sábados  

dias 21 e 28 de março de 2020  

das 8:00hs às 12:30hs. 

 Local:  

Rua da alfândega, número 108, Cobertura 

Centro / Rio de Janeiro 

Próximo à estação do metrô da Uruguaiana 

 Investimento: R$ 1.300,00  

Pagamento em até 18 vezes  

Aceitamos PagSeguro e todos os cartões  

 Certificado de conclusão. 

 Bônus de inscrição:  

Livro “O Leilão judicial de imóveis”.  

 Informações e inscrições:  

www.onildobastos.com.br/curso  

Telefones: 9668 76276 (WhatsApp)  

email: onildo.b@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

VAGAS 

LIMITADAS 

Saiba tudo sobre leilão! 
 O leilão judicial de imóveis. Institutos do 

Direito correlacionados. Conceitos 

essenciais.  

 O passo a passo antes e depois da 

arrematação. 

 Quem pode participar dos leilões e onde 

encontrá-los. 

 Custas processuais, despesas, impostos, 

certidões pessoais e do imóvel, lucro 

imobiliário.  

 Os principais riscos na arrematação e 

como diluí-los.  

 Legislação aplicável de acordo com a 

origem do leilão.  

 Jurisprudência, petições e casos 

concretos. 

 Arrematações questionadas: Arguição 

de invalidade; arguição de ineficácia; 

arguição de resolução. 

 

 
 

Depoimentos 
 

 “Além do pioneirismo, o curso se destaca pelo 

caráter iminentemente prático e didático. 

Utilizando os conhecimentos elencados tanto no 

livro quanto no curso saí do zero à duas 

arrematações em menos de um ano. Mais do que 

recomendo.” 

Caio Lívio 

“Raramente se tem oportunidade de um 

aprendizado tão profundo sobre esta matéria, 

além de respostas claras para questões práticas.” 

Maria Amália Pereira 

 


