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À BB Tecnologia e Serviços SA 

Gerência de Logística de Materiais. 

  

SINDICATO DOS LEILOEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.241.771/0001-02, com sede na Avenida Graça Aranha, nº 416, 4º
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, representado por seu presidente, Sr. Luiz Tenorio de Paula, vem,
à presença de V.Sa., apresentar impugnação com relação ao conteúdo dos itens 5.11.2 e 5.12.2, e
outros, do anexo I do projeto básico/especificações técnicas do edital de chamamento público nº
61-2018-07-25, para contratação de leiloeiro oficial, tendo em vista o critério de seleção escolhido
limitar-se a antiguidade do leiloeiro, obedecendo a ordem de matrícula da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro, e a transferência da responsabilidade - da BB Tecnologia e Serviços SA
para o leiloeiro - no que tange as despesas relacionadas à divulgação do leilão, exceto a publicação
do Diário Oficial, constituir-se evidente afronta ao artigo 42, §2º do Decreto nº 21.981 de 1932 e
Constituição Federal de 1988. 

Ressalta-se que é cediço que os profissionais da leiloaria ao prestarem serviços à União, aos Estados e aos
Municípios, percebem apenas a comissão estabelecida no ar�go 24, parágrafo único do Decreto 21.981 de 1932,
paga pelo comprador, sendo inaplicada a comissão imposta ao “comitente”, pelo caput do referido disposi�vo
legal, quando se trata de ente público. 

Entretanto, tal limitação consagrada na lei é suavizada pela obrigação capitulada no ar�go 42, §2º do Decreto nº
21.981 de 1932, pela qual caberá à administração pública arcar com todas as despesas aptas a proceder à
divulgação dos bens a serem leiloados. 

Desta feita, inabalada deverá permanecer a responsabilidade da administração pública de custear as despesas
a�nentes a toda e qualquer forma de divulgação, a fim de resguardar a finalidade precípua da norma
cons�tucional que se atem a promover remuneração digna ao trabalho. 

Sendo assim, não é aceitável a mi�gação das normas insculpidas no Decreto 21.981 de 1932 para atender
interesses da administração pública em detrimento dos direitos e garan�as cons�tucionais dos leiloeiros
públicos, conforme preconizado em julgado emanado pela Jus�ça Federal do Paraná acerca do tema (doc.
anexo). 
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[...] No mais, noto que o Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2015 ainda é contraditório e afronta o Decreto
21.981/32 em outro ponto. O § 2° de seu art. 42 não se limita à re�rar do profissional leiloeiro a taxa de
comissão paga pelo comitente. Em sua parte final, referido disposi�vo evidencia a razão de tal supressão, qual
seja: ao contrário dos leilões contratados por par�culares, nos serviços prestados à União, aos Estados e aos
Municípios, as despesas com anúncios e propaganda não são obrigações do leiloeiro, mas sim do vendedor, no
caso, o 15º Batalhão Logís�co do Exército. [...] (Mandado de Segurança nº 5005980-97.2015.4.04.7005, da 1ª
Vara Federal de Cascável, Seção Judiciária do Paraná, julgado em 28/01/2016) - grifo nosso. 

Destarte a jurisprudência também já se solidificou no sentido de que o critério de escolha dos
leiloeiros ser determinado pela antiguidade, ofende a garantia fundamental do livre exercício da
profissão e não se coaduna com a atual sistemática jurídica vigente, eis que a escala de antiguidade
definida no artigo 42, caput e §1º do Decreto 21.981 de 1932 NÃO foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. 

  

Por tal razão, alicerçado nos princípios constitucionais da legalidade e dignidade do trabalho, pugna
a esta Comissão de Licitação que seja vedada a aplicação das cláusulas 5.11.2 e 5.12.2, e outros,
do anexo I do projeto básico/especificações técnicas do edital de chamamento público nº 61-2018-
07-25, abolindo in totum o critério de seleção escolhido limitar-se a antiguidade do leiloeiro
e a transferência da responsabilidade - da BB Tecnologia e Serviços SA para o leiloeiro - no que
tange as despesas relacionadas à divulgação do leilão, exceto a publicação do Diário Oficial;
devendo, para tanto, ser expedindo novo documento para contratação de leiloeiros oficiais em
consonância com artigo 42, §2º do Decreto nº 21.981 de 1932 e Constituição Federal de 1988. 

  

Atenciosamente, 

  

SINDICATO DOS LEILOEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  

LUIZ TENORIO DE PAULA 

Presidente 
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