PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492
8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.brFortaleza

EDITAL DE ARREMATAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS)
Processo n.º
Classe

0158450-45.2013.8.06.0001
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Recuperação judicial e Falência
OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A
- Em Falência e outro

Assunto
Requerente

O Doutor CLÁUDIO DE PAULA PESSÔA, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza,
em virtude da lei etc...
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que nos autos da Ação de Falência acima
mencionada, será realizado na data de 22/08/2017, às 18:30hs, o Leilão das obras de arte constantes de fls. 99.747/99.767
dos autos e abaixo descritos, pelo leiloeiro oficial Fernando Montenegro Castelo, cujo leilão ocorrerá nas instalações do
Shopping Del Paseo, Piso L3 (CINEMA), com endereço nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, 3131, Aldeota, CEP
60.150-162 e a visitação se dará no Avenida Shopping e Office, sito à Avenida Dom Luís, nº 300, Piso L3, Sala 337, Aldeota,
Fortaleza/CE, iniciando-se no dia 14/08/2017 e finalizando-se na data do leilão, de segunda-feira à sexta-feira, das 09h às
19h, aos sábados das 09h às 12h, com exceção do dia 15/08/2017, em que não haverá visitação por consequência do feriado
municipal. Aos domingos, não haverá visitação, em virtude do não funcionamento do Avenida Shopping e Office, e, na data do
leilão, no dia 22/08/2017, a visitação ocorrerá das 09h às 18h. As obras poderão ser visualizadas no site do Leiloeiro
(www.montenegroleiloes.com.br) e no endereço eletrônico da massa falida (www.massafalidaoboe.com). Os lotes poderão ser
arrematados por meio de lances presenciais ou virtuais através do site do Leiloeiro (www.montenegroleiloes.com.br), mediante
cadastro que submeterá o pretenso arrematante a liberação prévia. Os lotes que não forem adquiridos na data do leilão
permanecerão disponíveis para visitação e poderão ser arrematados sem redução de valores por meio de lances virtuais
(www.montenegroleiloes.com.br) até 25/08/2017, às 17h. Os lances mínimos deverão corresponder aos valores de avaliação
das obras constantes às fls. 99.747/99.767 dos autos, ficando cientes os concorrentes de que por ocasião do leilão deverão
estar aptos a fazer, de imediato, depósito do valor total da arrematação, em dinheiro, cheque, ou por meio de processo
eletrônico, através de transferência bancária online, ou mediante a prestação de caução correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do valor da arrematação, acrescida da comissão do leiloeiro, qual seja, 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra
arrematada, devendo o restante do pagamento se dar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cientificando que a não
complementação do pagamento importará em perda da caução em favor da Massa Falida, a teor do art. 897 do NCPC, tudo
em conformidade com a decisão de fls. 99.810/99.811, a seguir transcrita: "Vistos. [...] Autorizo o leilão das Obras de Arte
discriminadas e na forma requerida às fls. 99.741/99.770, a ser realizado em 22/08/2017 às 18h30min. [...] Fortaleza/CE, 28
de julho de 2017. Cláudio de Paula Pessoa Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital”. Ficando de logo, INTIMADOS
OS SÓCIOS da empresa falida, cônjuges, se casados forem, caso a intimação pessoal não seja efetivada. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. Eu, Lise Vasconcelos Barroso, Supervisora de Unidade
Judiciária, o digitei e o subscrevo.

DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS:

LOTE

1

ARTISTA

DESCRIÇÃO

VALOR
INICIAL

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

001

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

Caminho com pessoas e paisagem - Óleo sobre tela - 45 x 55 cm - Ass, cid, sem
data.

5.000,00

002

DESCARTES
GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Tempo de Arraia" - Óleo sobre tela - 53 x 63 cm - Ass, cie. No verso:
assinado, datado outubro de 1976 e numerado 483.

2.500,00

003

HELOÍSA JUAÇABA
(Guaramiranga, CE
1926 - Fortaleza, CE
2013)

Paisagem e Lago - Óleo sobre tela - 34 x 85 cm - Ass, dat.2007, cid e no verso.

2.400,00

004

TRÍPTICO
(Ascal - Fortaleza, CE
1943 - Vando
Figueirêdo - Fortaleza,
CE 1952 e Claudio
Cesar - Rio de Janeiro,
RJ 1956)

Temas variados - Acrílica sobre tela - 20 x 30 cm (cada) - Assinados e datados
2008.

600,00

005

AFONSO LOPES
(Fortaleza, CE 1918 2000)

Cabeça masculina com chapéu - Desenho a nanquim sobre papel - 30 x 20 cm Ass, dat. 2000, cid.

800,00

006

ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 2014)

Casal de Pássaros - Aquarela sobre cartão - 28 x 38 cm - Ass, dat. 2003, cie.

2.000,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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007

Paisagem com açude e casinha - Óleo sobre tela - 57 x 83 cm - Ass, dat. 1945,
cie.

6.000,00

008

Intitulado: "Auto-Retrato" - Óleo sobre tela colada em eucatex - 46 x 33 cm - Ass,
CARLOS BRACHER
cie. Consta, no verso, etiqueta do ateliê do artista com a descrição da obra:
(Juiz de Fora, MG 1940) intitulado, datado, assinado, situado em Ouro Preto, em 11/10/1972 e numerada
86/72.

4.500,00

009

Primitivismo - 07 (sete) quadros pequenos com mini cavalete - Aves - Óleo sobre
tela - 15 x 20 cm - Assinados e datados 2009 e 2010.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

350,00

010

011

1

OTACÍLIO DE
AZEVEDO
(Redenção, CE 1892 Fortaleza, CE 1978)

GARCIA

FLORIANO TEIXEIRA
(Cajapió, MA 1923 Salvador, BA 2000)

F. MATOS

Intitulado: "Touro" - Acrílica sobre tela - 40 x 40 cm - Ass, dat. 1991, cid. No verso:
assinado, datado 1991 e situado em Salvador. Consta, no verso, etiqueta do ateliê
do artista com a descrição de aquisição da obra. Reproduzido no livro "Dicionário
das Artes Plásticas do Ceará", Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, 1ª Edição,
pág.19.

9.000,00

Marinha - Óleo sobre madeira - 29 x 60 cm - Ass, dat. 12-7-67, cie.

2.500,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

012

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

Pessoas e Casario - Óleo sobre tela - 45 x 55 cm - Ass, cid, sem data.

013

ATRIBUÍDO A
ZÉ PINTO
(Fortaleza, Ce 1925 2004)

Escultura com sucata de peças de veículos, representando "Robô" - 87 cm.

014

TARCÍSIO FÉLIX
(Granja, CE 1943)

015

5.000,00

600,00

Casa de Ferreiro - Óleo sobre tela - 22 x 27 cm - Ass, dat. 1991, cie.

1.200,00

MÁRIO BARATTA
(Rio de Janeiro, RJ
1914 - Fortaleza, CE
1983)

Figura de barco ao mar - Óleo sobre tela - 50 x 40 cm - Ass, dat. 1972, cid.

3.000,00

016

DESCARTES
GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Lavadeiras da Varjota" - Óleo sobre tela colada sobre cartão - 24 x 30
cm - Ass, cie, sem data. Consta no verso selo da Cartone Telato.

2.000,00

017

FLÁVIO PHEBO
(Fortaleza, CE 1929 São Paulo, SP 1986)

Paisagem - Açude de Caucaia - Óleo sobre madeira - 40 x 55 cm - Ass, dat. 3/48,
cid.

5.000,00

018

MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)

Pescador - Acrílica sobre tela - 59 x 90 cm - Ass, dat. 2005, cid.

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

900,00

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

019

ZENON BARRETO
(Sobral, CE 1918 –
Fortaleza, CE 2002)

Paisagem - Aquarela sobre papel - 40 x 30 cm - Ass, dat. 1988 cid.

020

JOÃO CARLOS
GALVÃO
(Rio de Janeiro, RJ
1941)

Intitulado: "Because of you" - Relevo em madeira pintada. Relevo Madi
(movimento, abstração, dimensão e invenção) - 100 x 100 x 13 cm - No verso:
Ass, dat 2005 e com inscrição RG 046. Esta obra consta no catálogo da
exposição "Arte MADI", pág. 12 e 13, realizada na Galeria Multiarte Fortaleza, em
2005.

021

CARMÉLIO CRUZ
(Canindé, CE 1924)

Intitulado; "Outono" - Acrílica sobre tela - 80 x 40 cm - Ass, dat. 1981, cie. No
verso: assinado, datado e intitulado. Esta obra participou da exposição "A
Paisagem Cearense", no CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril a 30 de Junho/2006.

022

BABÁ

Sapo e Insetos - Acrílica sobre tela - 95 x 120 cm - Ass, dat. 3-7-2001, cid

023

CIZIN

Escultura em madeira, representando "O Profeta", 115 cm.

1.000,00

024

CÍCERO MANOEL
(Teresina, PI 1966)

Coleção de 05 (cinco) desenhos da série "Tipos Urbanos" - Desenho a nanquim
sobre papel - 28 x 20 cm - Assinados e datados 2009 e 2011.

1.000,00

2.500,00

10.000,00

2.500,00

700,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

025

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

026

GEORGES WAMBACH
(Antuérpia, Bélgica
Intitulado: " Mucuripe" - Óleo sobre tela - 65 x 100 cm - Ass, dat. 1950, cid.
1901 - Rio de Janeiro,
RJ 1965)

12.000,00

027

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

Gato - Técnica mista - 50 x 35 cm - Ass, dat. 1967, cid. Consta, no verso, etiqueta
da Galeria de Arte Roberto Alban.

12.000,00

028

ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 2014)

Figurativo - Técnica mista sobre papel - 23 x 14 cm - Ass, cid, sem data. Esta
obra é um dos estudos para o painel em pastilhas vítreas, que Estrigas idealizou
em 2004, na parte lateral da sede da empresa J. Macêdo, na Ponta do Mucuripe,
em Fortaleza, que representa uma visão da chegada do navegador espanhol
Vicente Yanez Pinzón, ao Ceará.

1.800,00

029

CLÓVIS GRACIANO
Mulheres levando água em pote - Gravura água forte - 79/100 - 23 x 18 cm - Ass,
(Araras, SP 1907 – São
cid, sem data.
Paulo, SP 1988)

030

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

Mulher - Desenho a nanquim aquarelado sobre papel - 32 x 23 cm - Ass, dat.
1960, cid. Consta nº 7 no cid.

Coqueiros - Desenho a nanquim sobre papel artesanal - 18 x 24 cm - Ass, dat.
1992, cic.

3.500,00

600,00

2.500,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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031

ANTÔNIO HENRIQUE
AMARAL (São Paulo,
SP 1935 - 2015)

Coelção de 4 (quatro) Xilogravuras Intituladas: "Personagem Contemporâneo",
"Realidades, Culpas?", "Sem Saída", "Um + Um = Dois" - Xilogravuras 189/300 30 x 42 cm - Ass, dat. 1967, cid.

2.000,00

032

DESCARTES
GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Tempo de Arraia" - Óleo sobre tela - 50 x 40 cm - Ass, dat. 2004, cie.
No verso: intitulado, assinado e datado 2004.

1.500,00

033

ATRIBUÍDO A CIZIN

05 (cinco) esculturas em madeira, representado "Personagens Folclóricos" - 80 à
100 cm.

1.200,00

NAUER ESPÍNDOLA
(São Bernardo, MA
1960)

Xilogravura 10/50 - 36 x 43 cm - Ass, dat. 1999, cid. Um dos grandes artistas de
gravura do Ceará. Em 2015, para celebrar os 60 anos da Universidade Federal do
Ceará, o Grupo Matrix, formado em outubro de 2014, por sete renomados artistas:
Abelardo Brandão, Diego Sann, Francisco Bandeira, Marcelo Silva, Nauer
Spíndola, Sérgio Lima e Túlio Paracampos, realizou no Salão da UFC, amostra
"Matrix Expõe". O artista Nauer participou com a “maior gravura do mundo”, com
mais de 30 metros de comprimento.

034

1

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

400,00

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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035

RUBENS DE
AZEVEDO
(Fortaleza, CE 1921 2008)

Cena urbana de Fortaleza antiga - Aquarela sobre papel monocromático em preto
- 32 x 43 cm - Ass, dat. 1975, cid.

2.000,00

036

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

Pássaro - Xilogravura 16/30 - 40 x 55 cm - Ass, dat. 1988, cid.

1.100,00

037

MARCELO
GRASSMANN
Cavalheiro Mítico - Gravura P.A. (prova do artista) - Água forte - 25 x 34 cm - Ass,
(São Simão, SP 1925 – cid, sem data.
São Paulo, SP 2013)

038

039

1

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

2.500,00

Homens tangendo parelha de bois - Desenho sobre papel - 19 x 29 cm - Ass, cid,
sem data. Consta no canto inferior direito texto inelegível.

2.000,00

JORGE LUIZ SILVEIRA Intitulado: "O que eu queria que ela pensasse" - Esmalte e acrílica sobre tela - 60
DE ARAUJO
x 45 cm - Ass, cic, dat. cid, 18-06-1985. Consta, no verso, etiqueta "MASP
(Fortaleza, CE 1959) PIRELLI", Nº 1917.

700,00

040

BABÁ

041

VANDO FIGUEIRÊDO
(Fortaleza, CE 1952)

Casal de Pavão estilizado - Acrílica sobre tela - 70 x 100 cm - Ass, dat.
18.08.2004, cic. Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

Coleção de 2 (dois) quadros - Intitulados: "Lua com Mel" e "Locomotiva do Amor" Técnica mista sobre papel - 22 x 33 cm - Ass, dat. 1994. No verso: intitulado,
assinado e situado Fort-Ce-Brasil.

700,00

1.200,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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042

BARBOSA LEITE
(Uruoca, CE 1920 Duque de Caxias, RJ
1996)

Paisagem urbana com menino soltando arraia - Óleo sobre tela - 37,5 x 47,5 cm Ass, dat. 1968, cie. Registro no verso, nº 81 BL.

4.000,00

043

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

Marinha - Óleo sobre tela - 46 x 61 cm - Ass, cid, sem data.

5.300,00

044

045

046

1

AUDIFAX RIOS
Coleção de 5 (cinco) representações de artistas plásticos (Estrigas, Wambach,
(Santana do Acaraú CE
Sérvulo Esmeraldo, Zé Pinto e J. Figueiredo) - Óleo sobre tela - 27 x 22 cm 1946 - Fortaleza CE
Assinados e datados 2000.
2015)

ATRIBUÍDO A CIZIN

Escultura em madeira, representando "São Francisco" - 176 cm.

ORLANDO TERUZ (Rio
Frevo - Desenho a lápis (grafite) sobre papel - 31 x 46 cm - Ass, dat. 1980 e
de Janeiro, RJ 1902 –
situado Rio, cid.
1984)

2.000,00

1.500,00

4.500,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

047

LUIZ HERMANO
(Preaoca, CE 1954)

048

Antropomorfismo - Guache sobre papelão - 40 x 100 cm - Ass, dat. 1978, cic.

7.000,00

CHICO DA SILVA
(Alto Tejo, AC 1922 Fortaleza, CE 1985)

Peixe - Guache sobre cartolina - 56 x 75 cm - Ass, dat. 1964, cie. Esta obra
participou da exposição "Chico da Silva em 3 Dimensões", no CCBNB, nos dias
18 julho a 20 agosto/2005, em Fortaleza/CE. Reproduzido no livro "Dicionário das
Artes Plásticas do Ceará", Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, 1ª Edição, pág.36.

6.000,00

049

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

Vila de Pescadores - Óleo sobre tela - 46 x 55 cm - Ass, cid, sem data.

5.000,00

050

GÓES

Coleção de 03 (três) quadros - Paisagem do Sertão Cearense - Óleo sobre tela 30 x 20 cm - 30 x 20 cm - 35 x 25 cm - Ass, cid. No verso, assinado e datado
1972.

1.500,00

051

ANTUNYS
(Solonópole, CE 1970)

052

ATRIBUÍDO A CIZIN

Escultura em madeira, representando "O Anjo" - 120 cm.

1.400,00

053

RICARTO TAVARES

Briga de Galos - Óleo sobre tela - 28 x 46 cm - Ass, cie, sem data.
Retirantes - Óleo sobre tela - 27 x 35 cm - Ass, cid, sem data.

1.000,00

Pássaros - Óleo sobre tela - 70 X 90 cm - Ass, dat. 2001, cid.

700,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

Briga de Galos - Acrílica sobre tela - 74 x 109 cm - Ass, dat.9.2005, cid.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

054

BABÁ

055

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

056

SINHÁ D' AMORA
Intitulado: "Cacia do Jardim" - Óleo sobre madeira - 22 x 31 cm - Ass, dat. 1942 e
(Lavras da Mangabeira,
situado Rio, cid. Reproduzido no livro "Dicionário das Artes Plásticas do Ceará",
CE 1906 - Rio de
Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, 1ª Edição, pág.15.
Janeiro, RJ 2002)

057

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

058

BABÁ

059

ZÉ TARCÍSIO
(Fortaleza, CE 1941)

060

ROMERO BRITO
(Recife, PE 1963)

Pássaro - Acrílica sobre tela - 46 x 55 cm - Ass, dat. 1990 cie. No verso: assinado,
datado junho 1990 e situado São Paulo. Registro do Ateliê nº 098-90. Reproduzido
no livro "Aldemir Martins por Aldemir Martins", editado por Benemar Guimarães,
2005, na pág. 229. "Os pássaros, com sua múltiplas formas, de bico grande ou
pequeno, de cores fortes ou delicadas, nunca deixaram de marcar presença em
todas as fases de minhas atividades no mundo das artes". (Aldemir Martins).

Estação de Trem e Pessoas - Óleo sobre tela - 44 x 75 cm - Ass, cid, sem data.
Reproduzido no livro "Coleção Oboé Artes Plásticas", Luciano Montezuma
(Textos) e Audifax Rios (Ilustrações).

700,00

25.000,00

5.000,00

7.000,00

Garças com pescoços entrelaçados - Óleo sobre tela - 93 x 78 cm - Ass, dat.
30.12.2004, cie. Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

Voos Noturnos - Guache sobre papel - 41 x 59 cm - Ass, dat. 2001, cid.

700,00

4.500,00

Impressão gráfica da obra "Celebration" - 23 x 22 cm - Assinada pelo artista com
pincel de tinta prateada.

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

700,00

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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061

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

Animal Fantástico - Desenho a nanquim colorida em envelope de carta, com selo
e carimbos que complementam o desenho (olhos do animal), emitido no Shopping
Center Iguatemi, São Paulo, em 1980 - 13 x 20,5 cm - Ass, dat. 1980, cid.

4.000,00

062

INIMÁ DE PAULA
(Itanhomi, MG 1918 Belo Horizonte, MG
1999)

Portrait masculino - Tiradentes - Nanquim aguada - 47 X 36 cm - Ass, cie, dat. 67
cid.

5.000,00

063

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

Coleção de 07 (sete) gravuras em metal originais, que acompanha texto de Flavio
Motta, foram tiradas 50 (cinquenta) exemplares. Ass, datados 1979, exemplar nº
28.

4.000,00

064

065

066

1

CANDIDO PORTINARI Cena de enforcamento da série de Tiradentes - Gravura água-forte sobre papel
(Brodowski, SP 1903 – 8/50 - 39,5 x 26,5 cm - Tiragem comemorativa, assinada por João Cândido, cid,
Rio de Janeiro, RJ 1962) com carimbo de Portinari no cie.

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

GARCIA

Marinha com barcos e pessoas - Óleo sobre tela - 25 x 35 cm - Ass, cid, sem data.

3.000,00

3.000,00

Primitivismo - 06 (seis) pequenos quadros - Temas variados - Óleo sobre tela - 25
x 30 cm - assinados e datados 2004 e 2005.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

600,00

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

067

AFRÂNIO PESSOA
CASTELO BRANCO
(Teresina, PI 1930)

068

KLEOMAN
FONTENELE (Viçosa,
Ce 1948)

Intitulado: "Gente da Gente" - Acrílica sobre tela - 70 x 60 cm - Ass, dat. 2010, cid.
No verso: assinado, datado e numerado: 3.463.

069

R. KAMPOS
(Pacatuba, CE 1918 –
Fortaleza, CE 1979)

Paisagem com retirantes - Óleo sobre tela - 50 x 60 cm - Ass, dat. 1979, cid.

070

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 São Paulo, SP 2006)

Flores - Desenho a nanquim aquarelado sobre papel - 56 x 37 cm - Ass, dat. 1963
e situado São Paulo, cic. Consta, no verso, etiqueta da Galeria de Arte Roberto
Alban. "Flores: não há o que falar: Basta apreciá-las e deixar os pensamentos
vagarem pelo bem querer..."(Aldemir Martins).

12.000,00

071

SAMICO
(Recife, Pe 1928 2013)

Intitulado: "O outro lado do rio" - Xilogravura em cores 59/100 - 90 x 47 cm - Ass,
dat. 1980, cie. Esta obra consta no catálogo da exposição "Samico, do Desenho a
Gravura", realizada na Pinakoteca de São Paulo, em 2004. Samico tem obras
importantes em museus e galerias pelo mundo, como: o Museu de Arte Moderna
Aloísio Magalhães – MAMAM (Recife), a Pinacoteca do Estado de São Paulo
(São Paulo) e o Museum of Modern Art – MoMA (Nova Iorque, EUA). Sua
fantástica linguagem de símbolos encanta e exprime imediatamente a narrativa. É
considerado por muitos críticos o maior expoente da xilogravura brasileira.

8.000,00

072

MARIA BONOMI
(Meina, Itália 1935)

Hydra v/c - Gravura 20/20 - 120 x 120 cm - Ass, dat. 2003, cid. Maria Bonomi é
um dos mais expressivos nomes da gravura brasileira, campo no qual adquiriu
reconhecimento internacional. Tem coleções em museus, como: o Museum Art
(Nova Iorque), Museu do Vaticano (Roma), Museu Bezelel (Jerusalém) e Museu
de Arte Moderna (São Paulo).

Natureza morta -Técnica mista - 30 x 40 cm - Ass, dat. 1982, csd.

1.800,00

500,00

1.800,00

10.000,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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Intitulado: "Imagens de um desvaneio sensual com máscara" (concepção pessoal
do autor) - Óleo sobre tela - 100 x 120 cm - Ass, dat. 2002, cid. No verso:
Intitulado, assinado, datado e situado Fortaleza-Ce.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

073

IVAN DE ASSIS

1.000,00

074

MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)

075

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

076

CIZIN

077

ALFREDO VOLPI
(Lucca, Itália 1896 –
São Paulo, SP 1988)

Gravuras Bandeirinhas - 70/120 - 58 x 40 cm - Ass, cid, sem data. No
abstracionismo geométrico, Volpi ganhou o prêmio de melhor pintor nacional, na II
Bienal de São Paulo, em 1953.

078

HILTON QUEIROZ
(Mulungu, CE 1963)

Peixe - Técnica mista sobre papel - 33 x 42 cm - Ass, dat. 1999, cid.

700,00

079

FLÁVIO URQUIZAH

Intitulado: "Pássaro Crucificado" - Acrílica sobre tela - 70 x 50 cm - Ass, dat. 2003,
cid. No verso: intitulado e assinado.

700,00

Coleção de 2 (dois) quadros - Óleo sobre tela - São Francisco e Crianças no
Jardim - 41 x 30 cm - Ass, dat. 2005, cid.

Artesãos em Olaria - Técnica mista sobre papel - 16 x 23 cm - Ass, cid sem data.

600,00

2.000,00

Escultura em madeira, representando "Pássaros e Répteis" (aproveitando um
tronco de árvore) - 80 x 140 cm .

600,00

1.000,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

080

BABÁ

081

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

082

MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)

083

BABÁ

084

ATRIBUÍDO
CIZIN

Primitivismo - 06 (seis) quadros pequenos - Temas variados - Óleo sobre tela - 25
x 30 cm - Assinados e datados 2003 e 2005
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

Pessoas e Casario - Óleo sobre tela - 45 x 55 cm - Ass, cid, sem data.

600,00

5.000,00

Meninos jogando bola - Óleo sobre tela - 58 x 76 cm - Ass, dat. 2010, cid.

700,00

Briga de Galos - Acrílica sobre tela - 78 x 119 cm - Ass, dat.2.2011, cic.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

700,00

Escultura em madeira, representando "Jesus Cristo" - 180 cm.

2.500,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.

fls. 99831

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492
8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.brFortaleza

085

ARTHUR LUIZ PIZA
(São Paulo, SP 1928 Paris, França 2017)

086

RAIMUNDO DIAS
(Orós, Ce 1964)

087

1

Gravura em metal em cores, impressa sobre papel (água tinta e goiva) 76 x 57 cm
- Ass, dat. 1981, cid. Reproduzido no livro Piza - Catalogue General Louvre Gravé,
de K. Masrour (Paris, Art Moderne Internacionale, 1981). Em termos técnicos de
gravura, foi considerado um dos maiores gravadores da segunda metade do
século 20. Seus trabalhos estão presentes em coleções das mais importantes
instituições culturais como o Museum of Modern Art – MoMA e o Museu Solomon
R. Guggenheim, em Nova Iorque, a Bibliothèque Nationale de France e o Centre
George Pompidou, em Paris e o MAM RJ e o MAM SP, no Brasil.

4.000,00

Portrait de Aldemir Martins - Técnica mista - 90 x 64 cm - Ass, dat. 2004, cid.

1.000,00

RAIMUNDO GARCIA
Cena urbana estilizada - Aquarela e nanquim sobre papel - 31 x 22 cm - Ass, dat.
DE ARAUJO
1999, cid.
(Maranguape, CE 1915)

2.800,00

088

RICARTO TAVARES

Cena de feira do interior com vendedor de galinhas - Óleo sobre tela - 61 x 51 cm
- Ass, cid, sem data.

3.500,00

089

CÍCERO MANOEL
(Teresina, PI 1966)

Coleção de 05 (cinco) desenhos da série "Tipos Urbanos" - Desenho a nanquim
sobre papel - 18,5 X 11,5 cm - Assinados e datados 2009.

1.000,00

090

ATRIBUÍDO A CIZIN

05 (cinco) esculturas em madeira, representando "Tradições Populares" - 80 à 100
cm.

1.200,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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1

091

MANO ALENCAR
(Juazeiro do Norte, CE
1959)

092

BABÁ

093

DESCARTES
GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Mãe com Filha, Pai e Urubu", da série Catadores de Jangurussu - Óleo
sobre eucatex - 85 x 63 cm - Ass, cie, sem data.

2.500,00

094

BARRICA
(Crato, CE 1908 Fortaleza, CE 1993)

Pessoas, Casario e Árvore- Óleo sobre tela - 45 x 65 cm - Ass, cid, sem data.

5.000,00

095

MILTON DACOSTA
(Niterói, RJ 1915 – Rio
de Janeiro, RJ 1988)

Da série, Vênus com Pássaro - Gravura HC (horse commerce) 10/10 - 37,5 x 48
cm - Ass, cid, sem data.

1.000,00

096

BABÁ

Coleção de 3 (três) quadros - Carnaubeiras - Óleo sobre tela - 50 x 40 cm - Ass,
dat. 2001, cid.

1.500,00

Galo - Acrílica sobre tela - 100 x 71 cm - Ass, dat. 3.4.2011, cie.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

700,00

Galo - Acrílica sobre tela - 100 x 71 cm - Ass, dat. 26.5.2011, cid.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

700,00

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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097

098

1

GARCIA

OTACÍLIO DE
AZEVEDO
(Redenção, CE 1892 Fortaleza, CE 1978)

Primitivismo - 07 (sete) quadros pequenos com mini cavalete - Aves - Óleo sobre
tela - 15 x 20 cm - Ass, cie, datados 2009 e 2010.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

400,00

Paisagem do Sertão Cearense - Óleo sobre tela - 40 x 52 cm - Ass, dat. 1954, cid.

2.300,00

099

CLAUDIONOR

Primitivismo - 06 (seis) pequenos quadros - Temas variados - Óleo sobre tela - 25
x 30 cm - assinados e datados 2004 e 2005.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

600,00

100

DESCARTES
GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Paisagem Serrana" - Óleo sobre tela - 60 x 65 cm - Ass, cid, datado no
verso 30/05/1975 - Consta carimbo do ateliê do artista, numerado 256.

3.500,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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101

102

103

104

1

DESCARTES
GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "A Burrinha, o Bodête e a Eminha" - Óleo sobre eucatex - 60 x 55 cm Ass, dat. 1972 cie. No verso: intitulado, assinado, datado, situado em FortalezaCe e consta um pequeno esboço de desenho da "burrinha".

AUDIFAX RIOS
Coleção de 5 (cinco) representações de artistas plásticos (Chico da Silva, Vicente
(Santana do Acaraú CE
Leite, D. Ciça do Barro Cru, Gerson Farias e Afonso Lopes) - Óleo sobre tela - 27
1946 - Fortaleza CE
x 22 cm - Assinados e datados 2000.
2015)

CIZIN

GARCIA

3.000,00

2.000,00

Esculturas em madeira, representando "Casal com Cachorro" - 110 cm -

600,00

Primitivismo - 06 (seis) quadros pequenos com mini cavalete - Peixes - Óleo sobre
tela - 15 x 20 cm - assinados e datados 2008 e 2009.
Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

300,00

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.

fls. 99835

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492
8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.brFortaleza

105

106

CIZIN

ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 2014)

107

CARLOS COSTA

108

NICE
(Aracati, CE 1921 –
Fortaleza, CE 2013)

109

CIZIN

Esculturas em madeira, representando "Avó com neto" e "Cachorro" - 92 cm e 80
cm.

800,00

Paisagem Urbana - Óleo sobre tela - 30 x 40 cm - Ass, cid, circa 1953. Esta obra
participou da exposição "A Paisagem Cearense", no CCBNB, Cariri, nos dias 4
Abril a 30 de Junho/2006. Reproduzido no livro "Dicionário das Artes Plásticas do
Ceará", Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, Edição Revisada, 2003, pág.35.

4.500,00

Intitulado: "Como na infância" - Nanquim, aguada, aquarela sobre papel - 30 x 21
cm - Ass, dat. 2005, cid. No verso: intitulado, assinado, datado e numerado 4.

600,00

Meninas - Pintura sobre papel - 42 x 29 cm - Ass, dat. 2003 cic.

1.900,00

Escultura em madeira, representando "Nossa Senhora" - 230 cm.

1.800,00

Fortaleza/CE, em 02 de agosto de 2017.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado por certificação digital1

1

De acordo com o Art. 1o da lei 11.419/2006: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
•˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site http://esaj.tjce.jus.br. Em seguida
selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.

Este documento foi liberado nos autos em 02/08/2017 às 11:03, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0158450-45.2013.8.06.0001 e código 2DF396E.
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