
REGULAMENTO: LEILÃO ARTRILHA 
 
 

o OS LEILÕES 
 
Os leilões ocorrem na plataforma: https://www.leiloesdasartes.com.br/. Em caso de venda, o 
artista recebe 80% do valor apregoado. Sendo que a diferença de 20% é paga para a plataforma 
que realiza o leilão. A título de informação, o comprador paga um valor adicional ao item 
adquirido como comissão do leiloeiro, que é de 5%. 
 
 

o INSCRIÇÕES 
 

1. Enviar por email: editora@artrilha.com.br 
 
a) Imagens de até 12 obras: em JPG de até 2MB, com resolução mínima de 100dpi. 

As imagens devem ter bom foco e boa iluminação. 
o As obras cujas imagens forem enviadas como inscrição devem, 

obrigatoriamente, estar disponíveis para venda. 
• Dados técnicos de cada uma das obras, conforme modelo abaixo 

o Autor | Título | MI (dimensões internas: sem a moldura ou sem o 
paspatur) | ME (dimensões totais: considerando todo o conjunto) | 
Técnica | Ano | Local da assinatura (ACID, ACIE, ACSD, ACSE e 
outras) | Valor de contrato (ou expectativa de venda)mínimo de venda 
(geralmente é 80% do valor de mercado) 

 
Obs: usar | (copiar e usar no seu editor de texto, não é a letra L minúscula. 

• Exemplo: Emiliano Di Cavalcanti | "Mulata Picassiana" ou "Mulata na janela" | 66 
x 48 cm MI | 76 x 58 cm ME | Serigrafia | 1970 | ACID | Tiragem: P.A. (Prova do 
Artista) | Valor de mercado: R$7.000,00 

 
 
QUANDO UM ARTISTA É SELECIONADO: o que fazer 
 

1. Enviar por email: editora@artrilha.com.br O TERMO DE COMPROMISSO, 
preenchido e assinado (vide Anexo I) E COMPROVANTE DE PAGAMENTO; 
 

2. Realizar o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por artista  
 

3. O artista selecionado deverá postar e divulgar o catálogo e as datas dos leilões em suas 
mídias sociais. Sem o comprometimento do artista com a divulgação e comunicação do 
evento, não conseguiremos atingir o público-alvo e elevar nossas chances de vendas; 

a. A falta de divulgação eliminará o artista da participação de próximos eventos; 
 

4. O artista selecionado deverá preencher o cadastro na plataforma leiloesdasartes.com.br 
e acompanhar logado os leilões realizados. Essa questão é fundamental para que o artista 
se sinta parte integrante do evento e para que a participação seja efetiva em todo o 
processo; 



a. A falta de cadastramento na plataforma eliminará o artista da participação de 
próximos eventos; 

b. A ausência do artista durante o período do leilão será entendida como falta de 
comprometimento com o evento. 

 
 
CRONOGRAMA DO LEILÃO  
 
Alguma alteração poderá ocorrer no calendário a depender da plataforma e/ou eventuais atrasos 
inesperados. A programação e a atenção dos artistas aos prazos nos ajudarão com esses 
imprevistos.  
 
Leilão 2022 #5 
 
Etapa Data 
Inscrições 31 de janeiro 
Seleções e curadoria 01 de fevereiro 
Divulgação dos selecionados 01 de fevereiro 
Pagamento e termo de compromisso 01 a 03 de fevereiro 
Divulgação do catálogo 09 de fevereiro 
Data do leilão 19 de fevereiro às 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE COMITENTE E ARTISTA DO LOTE 
 

É objeto deste termo a execução dos serviços de leilão de artes do leilõesdasartes.com.br a 
ser realizado pelo Leiloeiro Rafael Ruiz Zafalon de Paula, inscrito na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob a matrícula 1159:  __/__/______. Todos os procedimentos do Leilão são 
regulamentados pelo Dec. Lei n˚ 21.981 de 19/10/32 e Leis complementares como 8.666 de 21/06/93 
pelo Art. 335 do Código Penal Brasileiro. 
 
COMITENTE: 
Razão Social: Edna Carla Stradioto 157391898 (Artrilha Editora) 
CNPJ: 37.766.420/0001-02 
 

ARTISTA DO LOTE: 
Nome completo + Nome artístico: 
CPF: 
 

São obrigações do COMITENTE:  
a. Entregar em tempo hábil ao COMITENTE o termo de compromisso e os dados técnicos 

preenchidos conforme protocolo para cada bem destinado à venda; 
b. Transmitir aos arrematantes, através de atos formais, competentes e legais a propriedade dos bens 

arrematados; 
c. Assumir todos e quaisquer ônus fiscais e tributários isentando o LEILOEIRO, por ser mandatário, 

referente aos Lotes existentes no Leilão; 
 
São obrigações do ARTISTA DO LOTE:  

d. Passar os dados técnicos completos de cada obra ao COMITENTE, bem como os dados pessoais 
para catalogação do lote dentro do prazo estabelecido. Caso contrário, estará fora do lote (checar 
cronograma com prazos de envios); 

e. Realizar de forma efetiva a divulgação do catálogo, da plataforma e da data do leilão para seus 
contatos particulares e profissionais, inclusive com a comunicação periódica em suas redes sociais; 

f. Em hipótese alguma o artista irá distorcer os dados de consulta do catálogo, forjando visualizações 
das próprias obras, ou colocar a própria obra em vigia ou colocar outra pessoa da família ou amigos 
para fazer isso, e manipular as estatísticas. Se isso ocorrer, o artista do lote poderá ser 
responsabilizado por crime de fraude conforme lei citada do código penal brasileiro. 

g. Assumir o compromisso indeclinável e irretratável de honrar o envio da obra para o lance vencedor 
no prazo estabelecido pela plataforma (até cinco dias úteis após a confirmação do pagamento pelo 
vencedor), bem como nas condições e prazos estipulados oficial e previamente (transporte pago 
pelo vencedor do lance); 

h. Cadastrar-se na plataforma para acompanhamento do catálogo e lote, bem como instruir clientes 
e investidores ao mesmo procedimento para que possam acessar e comprar o lote. 

i. Ter ciência de que, em caso de venda, receberá o valor líquido de 20% da comissão paga à 
plataforma. 
 
A interrupção deste Termo deverá observar o interesse das partes compromissadas, por escrito. E 

por estarem assim justos e contratados para dirimir dúvidas que porventura venham a ocorrer na 
execução deste Termo. 

 

São José do Rio Preto, __ de ______________________ de __________  
 
 
___________________________________                                 _______________________________       

                     Comitente                                                                                    Artista 
 



ANEXO II 
 
 

CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO 
conta PESSOA JURÍDICA MEI 
 
BANCO INTER: 077 
Agência: 0001-9 
Conta corrente: 7951366-2 
CNPJ: 37.766.429/0001-02 
Edna Carla Stradioto 

 
 
 

® Trata-se de conta corrente pessoa jurídica: o envio do comprovante de pagamento deverá ser 
feito para o e-mail: editora@artrilha.com.br 
 
 
 
 


