
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

INFORMAÇÃO N° 121/2019 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

Informo que, em 10 de setembro de 2019, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do RIO DE

JANEIRO, o Peritos Criminais Federais IVAN RBOERTO FERREIRA PINTO e ALDEMAR

MAIA NETO, elaboraram a presente informação técnica, a fim de atender as solicitações do

Delegado de Polícia Federal THIAGO GIAVAROTTI, no intuito de descrever as obras de arte

encontradas no apartamento 501 da Avenida Atlântica n° 270, Leme, Rio de Janeiro.

I - OBJETIVO

O objetivo desta informação é caracterizar as obras de arte encontradas no

apartamento 501, da Avenida Atlântica n° 270, Leme, Rio de Janeiro, habitado por MÁRCIO

LOBÃO.

II - EXAMES

As obras de arte foram fotografadas, em cada cômodo do apartamento,

enumerando-as e descrevendo-as.

As obras de arte encontradas no citado apartamento foram no total de 105 e

estão enumeradas a seguir por cômodo, com as dimensões de altura x largura (em cm) e

respectivas descrições:



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

II.1- Na Sala de Estar

1- 156x275, abstrato colorido, canto inferior esquerdo azul - Jorge Guinle

2- 74 xlO4, composição em madeira com textos escritos, nas cores preto, branco e azul - de

Solange Escosteguy



INFORMAÇÃO N° 121 /2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

3- 63 x 83 desenho sobre papel, de Anna Belle Geiger.78 (escrito "Sobre Arte Diga Conosco

Burocracia")

I

4- 124x123, quadro com fundo azul e flores azuis, vermelhas e douradas, de Beatriz Milhazes



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

5- 119x119. quadro abstraio colorido com flores de Beatriz Milhazes de título "A Serpente e o

pássaro'"

6- 43 x 17 escultura de bronze, mulher deitada Alfredo Ceschiatti



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

7- 180 x 57, escultura em pérolas (contas) em cores azul e branca - Maria Ncpomuceno

8- 29 x 37 x 22, composição dentro de caixa de acrílico com imagem de escada mesa e

cadeira



43-

INFORMAÇÃO Nu 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

9- 100 x 100 x 50, composição metálica com quadrado vermelho e sete "flores" da série

Amazônia, de Ligia Pape

10- 62 x 30, composição abstrata geométrica em níveis com cores predominantes preto,

branca, azul e cinza, de Solange Escosteguy



INFORMAÇÃO Nu 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

11 - 61 x 63, composição de fitas méiricas. simulando jogo das velhas Cildo Mcirelles

X X

12 - 56 x 73, quadro predominando cores bege e marrom com figura de pilão, assinado Clark

51,deLigiaClark



INFORMAÇÃO N" 121 /2019-N UCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

13- 60 x 81, quadro com imagem de plantas e lago predominando branco e cinza de Marina

Heígantz

14- 74 x 105, quadro negro com outro quadrado no meio. "The Absent Momnumenf. de

Antônio Dias



INFORMAÇÃO NM21/2019-NUCRIM/SETEC7SR/PF/RJ

15 -72 x 10, quadro abstrato "Enviroment for the Prisioner.". nas cores verde e amarelo, de

Antônio Dias

16- 41 x 63, foto de mulher com Cristo Redentor no peito, de Rosângela Reno



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

17-100 x 80, composição com losangos coloridos. Zcrbini

18 - 100 x 80 Composição com quadrados coloridos, Zerbini

10



INFORMAÇÃO N° 121 /2019-N UCR1M/SETEC/SR/PF/RJ

19- 140x 210, painel com figuras com ondas predominante Sandra Cinto

20- 35x35, quadro predominantemente a cor cinza com detalhes em azul horizontal c vertical,

Renê Machado

i
I

!

II



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

21 -- 114x 80, escultura em pedestal de madeira com esfera surgindo na base, cor preta e

esfera na cor amarela, Jarbas Lopes

i V ll&L

22 - 110x46, escultura de madeira com dois planos nas cores vermelha, preta e tijolo, de

Solange Escosteguy

12



INFORMAÇÃO N° 121 /20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

23 - 49x49 composição em papel marrom e azul dentro de caixa acrílica

24- Diâmetro 80cm, dois planos em 90 graus escultura em aço circular, oxidada de Amilcar de

Castro

13



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

25- peça de mármore branco de carrara esférico, 50cm diâmetro, vazado, sobre cubo de

granito preto 37 x 37 x 37, Bruno Jorge

^ •«

26- 49 x 35 x 22, cabeça de urso panda em tecido, sobre uniforme de policia em porcelana,

Nelson Lerner

14



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRlM/SETEC/SR/PhVRJ

11.2 -Corredor

27 - 140x106, quadro vermelho e preto com imagem abstrata. Cabelo

28- 96x60 quadro com inscritos SSEERRPPAA com imagem de um homem, de Ivan Serpa

15



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

29 - 82x60 cores predominante branca com traços azuis e vermelhos, abstrato.. Marina

Rheingantz

30 - 104 xl 47, composição preta marrom e azul, abstrato com relevo, de Ibere Camargo

16



INFORMAÇÃO Nn 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

31 -71x150 madeira cores preta com quadrado marrom em relevo, de Wanda Pimentel

32 - 65x56 assinatura de Vicente Monteiro, com imagem de um livro aberto com faca e

prato.

17



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

33 - 78x54quadro vazado de cor amarela com duas imagens de figura feminina

34 - 72x52 - tela com figuras geométrica com cores predominantes preto, branca e tijolo

Rubem Valentim

18



INFORMAÇÃO N° 12t/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

35 - 31x46 cada: composição em relevo com cores azul laranja e marrom, considerado como

dupla. Ferreira Goulart

36 - 34x 87, Etiquetas de Museu dentro de caixa acrílico, Jaques Lerner

19



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

11,3 - Quarto

37 - 71x92 iturria, OST imagens humanas dentro de quadrados

38 - 90x74 paisagem de escadas, de Parreiras

Fai

20



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC7SR/PF/RJ

39 - 71 x57 noivo e noiva, Juarez Machado

40 - 82x67 figura feminina de chapéu tocando flauta de pan, de Aurélio Figueiredo

21



INFORMAÇÃO Nu 121/20I9-NUCRIM/SETEC/SR7PF/RJ

41 - 77x64 gravura masculina tronco Sérgio Ferro

42 - 58x 49, ave em desenho em aquarela Tarsila

22



INFORMAÇÃO N-121/2019-NUCRÍM/SETEC/SR7PF/RJ

43 - 168x108 figura humana com fundo roxo, de Rosângela Reno

1

44 - 120x135 cada quadro: Cristiano Lehinhsardt dupla abstrata branco preto e marrom

23



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCR1M/SETEC/SR/PF/RJ

45 - 150x130 abstrato com rosto humano e óculos, de Siron Franco

II.4- Corredor 2

46 - 57x57, paisagem futurista em círculo de madeira

24



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

47 - 53x47 figura humana montada em cavalo aquarela, de Rugendas

48 - 54x47 aquarela cavalheiro entre rochas, de Aurélio de Figueiredo

25



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

49 - 58x48 figura de mulher de preto, OSt de Aurélio de Figueiredo

7

50 - 44x33 cinco patinhos, de Aurélio de Figueiredo

26



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

51 -60x43 Castagneto 77, OSM, barco a vela

52 - 70x71 seis quadros com figuras humanas com máscaras de animais, Mignone

27



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

53 - 92x72 imagem com pesos metálicos, de Waltercio Caldas

54 - 57 x 77. Placa de metal com inscrições "'do it yourself freedom territory" de Antônio

Dias

28



INFORMAÇÃO NM21/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

55 - 117 x 90 quadro abstrato geométrico preto e branco

56 - 56 x74 quadro abstrato predominante amarelo de Gilles

29



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

57 - 64x52 composição em madeira em relevo preto e branca

58 - 70x56 rosto humano nas cores ocre e laranja

30



INFORMAÇÃO N" 121 /2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

59 - 67x65 aquarela mulher duas crianças e um homem

II.5- Quarto de TV

60-119x158 Painel preto e branco abstrato, com quadrado branco

1

61 - 160x130 abstrato colorido predominando a cor vinho

■■i
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62- 180x110 dois pinos de boliche com círculos

63 - 109x170 abstrato verde com linhas brancas em paralelo

32



INFORMAÇÃO N°I21/2O19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

64 - 72x72 cada - duplo de molduras de vidro com mascaras em relevo

II.ó - Escritório de criança

65 -88x117 carro sob dois prédios "Cena Urbana", de Roberto Magalhães

33



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

66 - 89x 119 "Abóbora Voadora", de Roberto Magalhães

67 - 47x62 avião com cauda de peixe "7-u". de Roberto Magalhães

34
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68 - 122x91 "doits chinotl" figura feminina com folhas e flores

69 - 70x50 - dupla de quadros geométricos, um nas cores preto, branco e rosa e outro, nas

cores preto, branco e mostarda.

35



INFORMAÇÃO N" 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

II.7 - Quarto criança feminino

70 - 99x170 painel com folhas e flores

71 - 88x120 composição com rosto humano preto e azul com mãos

36
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72 - 74x105 fotografia com dunas

73 - 100x80 Zé Carioca, de Sérgio Alevatto

74 - 100x80 Pato Donald, de Sérgio Alevatto

37
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75 - 80 x 81. galho de planta verde e marrom e branco. "11 B"

76 - 76 x 59 gravura marrom com linha rosa 82/100
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77 - 46 x 41 gravura colorida com corações concêntricos

78 -50x41 gravura com três "oitos" e um círculo 28/100

39
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79 - 36x56 composição de papel dobrado dentro de caixa acrílica

II.8 - Lavabo

80 - 97x99 borboleta com corpo de cartucho de munição

40



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

81 - 80x60 abstrato geométrico verde e branco

82 - 33x33 cada: três quadros de composição de cilindros de madeira brancos.

1

1 li1
41
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83 - 101x36 cada duas gravuras abstrato dentro de moldura de vidro com linhas paralelas

brancas, um azul branco e preto e branco.

84 - 35x43 fotografia de fundo de piscina

85 -40x51 fotografia de mão riscado com linha equador.

42



INFORMAÇÃO N° 121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

86 - 38x46 gravura com filas de humanos entre duas arvores

|[.9-SaladeJantar

87 - 210x90, escultura na cor preta, aparentemente madeira em formato vegetal Frans

Krajcberg

43
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88 - 200x95 escultura de porta com imagem de uma pessoa com pássaro na mão mem relevo,

imagem de dois anjos nos cantos superiores. Os gêmeos.

89 - 79x 100 quadro "Bela Lugosi", cor chocolate. Vik Muniz

4-1



\
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90 - 52x101, quadro abstrato, azul com três pontos escuros e oito pontos vermelhos. Antônio

Bandeira

91 -66x165 quadro cor negra abstrato com pontos vermelhos próximos ao centro. Antônio

Bandeira

45
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■ 50x50 quadro na cor branca, marrom vermelha preto e vermelho, número 75 no canto

inferior. Raimundo Colares

93 - 50x50 quadro de cor verde e rosa abstrato geométrico. Raimundo Colares

46



INFORMAÇÃO N°121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

94 - 178x 170. composição mista cores verde e dourado, com cruz no centro. Adriana Varejão

r

•

95 - 47x21 escultura em bronze, base cm alabastro, camponesa com cesta de frutas - August

Moureau

47
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96 - 75x14, escultura em bronze com base mármore, figura humana com braços para irás.

Carlos Araújo.

97 - 46x46x46 dois cubos com azulejo em azul e branco com imagem de plantas. Adriana

Varejão

48
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98 - 100x100 quadro predominando cores azul e branco, craquelado. Canto inferior direito

predominando branco. Adriana Varejão

99 - 100x100 quadro predominando cores azul e branco com bordas assimétricas marrons.

Adriana Varejão
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100 - 68x36, escultura em branco com dois obeliscos, um reto e outro sinuoso. Sérgio

Camargo.

101 - 29x20 cada - dois vasos estilo chineses, em porcelana com peanha em madeira e tampa

em madeira, cor azul e branca.

50
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102- 138x110 quadro com mulher e lenço, duas crianças, fundo lixão. Vik Muniz

103 - 151x217 pano pintado, emoldurado, abstrato com padrões primitivos, cores roxo,

amarelo e verde, vermelho. Leonilson



INFORMAÇÃO NM 21 /2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ

104 - .08x110 - quadro predominando azul e branco, argi,a como base, craquelado. Adriana
Varejào

105 - 72x72 - quadro com montagem em cartão e i

no centro. Maiolino.
isopor, cores preta, branca e verde com x

Era o que tinha a informar.

IVAN ROBERTO FERREIRA PINTO
PERITO CRIMINAL FEDERAL ALDEMAR MAIA NETO

PERITO CRIMINAL FEDERAL
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