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JUÍZO FEDERAL DA SEGUNDA VARA FEDERAL DE NITERÓI 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com 

prazo de 10 dias, extraído dos autos da ação penal proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL em face de LUCIANO CHARLES NONATO (Processo nº 0003325-
59.2010.4.02.5102 – antigo 2010.51.02.003325-7), na forma abaixo: 
 O Dr. FABRÍCIO ANTONIO SOARES, Juiz Federal na Segunda Vara Federal de 
Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a LUCIANO CHARLES NONATO, de que no dia 
23/03/2020, às 12:00 horas, será apregoado e vendido por valor superior ao da avaliação, 
através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente, no auditório do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, Castelo – 
Rio de Janeiro – RJ, ou no dia 26/03/2020, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, os objetos descritos e avaliados às fls. 1452. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: 30 (trinta) teclados da marca Bright, em 02 (duas) caixas, com etiquetas 
com inscrição NF34125263-1, vol 45/99, cod. Barras 25263-1 da Casa & Video RJ LTDA, 
valor da avaliação unidade R$ 24,00 (vinte e quatro reais), valor da avaliação R$ 720,00 
(setecentos e vinte reais). Localização do bem: Depósito da Delegacia de Polícia Federal 
em Niterói, situado na Praça Fonseca Ramos, s/n, Centro – Niterói/RJ. Os interessados 
em participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, através do site 
www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições dos participantes 
presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e habilitados para 
participar deste leilão. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que 
impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente 
ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, 
incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do Código 
Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do 
preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de 
cartório de 1% até o máximo permitido.– Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 
aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. – Eu, Andreia Azevedo, Diretora 
de secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Fabrício Antonio Soares – Juiz Federal. 
 


