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PARECER JURÍDICO 

 

 

Ref.: Edital de Credenciamento de Leiloeiros 

Objeto: Impugnação 

 

 

Trata-se de impugnação apresentada pelos leiloeiros PAULO 

ROBERTO WORM, MARCUS ROGÉRIO ARAÚJO SAMOEL, ROGER 

WENNING, DIORGENES VALÉRIO JORGE, ARIDINA MARIA DO AMARAL, 

OSMAR SÉRGIO COSTA e MICHELE PACHECO DA ROSA SANDOR. 

 

Anunciam que estão denunciando o edital de credenciamento ao 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina e ao Tribunal de Contas de Santa 

Catarina. 

 

Alegam que o item 7.1.2 do edital, que exige certidão emitida pela 

JUCESC há, no máximo, trinta dias de antecedência, seria ilegal, e conteria o objetivo de 

reduzir a quantidade de participantes e direcionar a licitação. 

 

Com todo o respeito aos impugnantes, a alegação não possui qualquer 

fundamento real. 

 

Ora, o Município está exigindo prova da regular condição do registro 

do leiloeiro perante a JUCESC, a fim de não credenciar leiloeiros cuja matrícula tenha 

sido cancelada ou, por qualquer razão, estejam impedidos de desempenhar a função. 
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Não se acredita que a obtenção de tal certidão importe em dificuldade 

de participação no certame, mesmo porque é exigida de todos os participantes. 

 

Chega a causar estranheza a busca pela eliminação da exigência, o que 

poderá ser avaliado pelas autoridades competentes no âmbito das denúncias 

supostamente apresentadas ao MPSC e ao TCE-SC, sugerindo-se que, ao se prestar 

informações àqueles órgãos, seja solicitada a comprovação da condição dos 

denunciantes que, nesta impugnação, sequer indicaram seus endereços de localização. 

 

Assim, não se vê fundamento para o acolhimento da impugnação sob 

esse aspecto. 

 

Prosseguem os impugnantes, questionando a exigência de apresentação 

do cadastro de contribuinte municipal. Novamente, alegam que se estaria direcionando o 

credenciamento de leiloeiros. 

 

Parte o Município do pressuposto que, como prestador de serviços, os 

leiloeiros possuem a inscrição municipal de sua atividade ou alvará de localização de seu 

escritório, documentos que proporcionarão o conhecimento acerca do local do 

estabelecimento dos leiloeiros credenciados (que são responsáveis por seus atos e, 

precisam poder ser localizados). 

 

Os impugnantes não apresentaram qualquer dispositivo legal que os 

isente dessa inscrição, mas caso a mesma não seja exigida pelo Município onde se 

localize o leiloeiro, a certidão ou declaração do Município informando que não exige tal 

cadastro nem o alvará de localização para essa atividade certamente atenderão ao 

disposto no edital. 

 

Assim, de igual forma não merece acolhida a impugnação sob esse 

aspecto. 

 



  

  

 
    

 ZOÉGA COELHO & ADVOGADOS 
 

 

3 

 

Por fim, voltam-se os impugnantes contra o item 9.1 do edital, que 

prevê o critério de antiguidade para o credenciamento. 

 

Sustentam que o critério adequado seria o menor preço, o que não é 

cabível ao presente processo, que é de credenciamento. 

 

O critério de antiguidade é o previsto no art. 42 do Decreto n.º 

29.981/32, e vem sendo reconhecido como válido pelo TCE: 

 

A contratação de leiloeiro oficial para promover 

leilão de bens da administração pública direta e da indireta 

prestadora de serviço público, ou cujo patrimônio público tenha 

sido destinado a atender objetivo de interesse público relevante, 

deve obedecer à escala de antiguidade prevista no art. 42, 

obrigatoriamente organizada pela Junta Comercial, conforme 

dispõe o at. 41, ambos do Decreto Federal n.º21.981/32. (PARECER 

nº: MPTC/1156/2011. PROCESSO nº: CON-11/00024589     

 

Não há direcionamento na utilização do critério legal, até porque não se 

conhece quem serão os leiloeiros que se credenciarão. 

 

Assim, s.m.j., opina-se pela rejeição da impugnação. 

 

Florianópolis, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

Marcos Vinícius de Souza 

OAB/SC nº 15.192 
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