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EDUARDO SCHMITZ, brasileiro, casado, Leiloeiro 

Oficial matriculado na JUCESC sob n. AARC/159, portador do RG n. 

2032584704 (SJS/RS), inscrito no CPF sob o n. 945.659.100-04, com 

endereço à Rua Jordânia n. 507, Sala 02, Bairro das Nações, na 

cidade de Balneário Camboriú/SC, vem, respeitosamente, com 

fundamento no Art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93, bem como Art. 12, do 

Decreto 3.555/00, interpor IMPUGNAÇÃO ao edital de Credenciamento 

Nº 003/2021, pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Como o Edital de Credenciamento n. 003/2021 foi omisso na 

fixação de prazo de impugnação e previsão de legitimados, os 

requisitos de admissibilidade decorrem de aplicação da legislação, 

devendo ser protocoladas as impugnações por cidadão brasileiro 

e/ou licitante até dia 24.05.2021. 

Nesse sentido, prevê o art. 41, § 2º, da Lei 8.666/1993:  

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação em concorrência, a 



abertura dos envelopes com as propostas em convite, 

tomada de preços ou concurso, ou a realização de 

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 

edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. (grifo nosso) 

Logo, o ora impugnante, que é cidadão brasileiro no gozo 

dos seus direitos civis e políticos, bem como, licitante 

interessado no objeto do credenciamento em epígrafe, não só é 

parte legítima para o ato, como também o pratica tempestivamente.  

Razão pela qual, a impugnação deve ser admitida, conhecida 

e ao final julgada procedente nos termos da fundamentação. 

 

2. DOS FATOS 

No dia 27 de abril do corrente ano, o Município de Santa 

Cecília/SC tornou público para os interessados, através do Diário 

Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 3483, 

a realização de credenciamento para cadastramento de Leiloeiro 

Oficial. 

No entanto, da leitura do edital, fora possível verificar 

que houveram, com a devida vênia e s.m.j., irregularidades e 

equívocos na confecção do mesmo, conforme ficará demonstrado a 

seguir. 

Registra-se, que se busca a padronização do procedimento de 

seleção de forma equânime e justa a todos os profissionais 

leiloeiros, com vistas a atender não apenas aos interesses desses 

profissionais, mas também ao interesse público (economicidade e 

eficiência), vedadas quaisquer espécies de exigências desmedidas, 

favorecimentos ou direcionamentos que firam a impessoalidade que 

se exige da Administração Pública.  

 



3. DO DIREITO 

Sabidamente, o processo licitatório tem entre suas 

finalidades procurar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e proporcionar um elevado nível de competitividade e 

igualdade de tratamento entre os participantes do certame, de 

forma a garantir o cumprimento dos princípios constitucionais da 

eficiência e isonomia, consoante art. 37 da Constituição Federal 

de 1988. 

DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO de 1932, a qual 

regulamenta a profissão do leiloeiro, que assim dispõe: 

Art. 24. A taxa de comissão dos leiloeiros será 

regulada por convenção escrita que, sobre todos ou 

alguns dos efeitos a vender, eles estabelecerem com os 

comitentes. Em falta de estipulação prévia, regulará a 

taxa de 5% (cinco por cento), sobre móveis, 

mercadorias, jóias e outros efeitos e a de 3% (três por 

cento), sobre bens imóveis de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Os compradores pagarão 

obrigatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens 

arrematados. 

Da leitura do dispositivo acima transcrito, infere-se que 

taxa de comissão da qual se refere o caput do art. 24, acima 

colacionado, não será suportada pelo arrematante, mas sim, pelo 

comitente, haja vista que, conforme o Parágrafo Único do referido 

artigo, a taxa de comissão paga pelos compradores será 

obrigatoriamente de 5% (cinco por cento). 

Como citado, o leiloeiro possui duas formas de remuneração 

cumulativas: a primeira já mencionada (recebimento pelo 

arrematante) e a segunda, mediante convenção com seu contratante, 

no caso, a própria Administração Pública.  

Nesta segunda forma remuneratória (comissão a ser 

estabelecida entre a Administração/Comitente e o leiloeiro), o 

profissional tem a liberdade de fixá-la com seu contratante, seja 



a Administração Pública, seja o particular, levando em 

consideração as despesas por ele desembolsadas. 

Acerca da comissão devida ao leiloeiro estipulam os itens 

“3.1” e “3.1.1.1” do Edital de Credenciamento 003/2021: 

3. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA CADASTRAMENTO  

[...] 

3.1.1 Renunciar a comissão, que seria de 

responsabilidade da Administração Municipal, conforme 

prevê o art. 24 do Decreto 21.981, de 19.10.32;  

3.1.1.1 A comissão pelos serviços prestados pelo 

leiloeiro deverá ser paga pelo arrematante do bem no 

leilão oficial, na proporção máxima de 5% (cinco por 

cento) do lance vencedor sobre bens móveis e a de 3% 

(três por cento) sobre bens imóveis de qualquer 

natureza. (grifo nosso) 

Giza-se que, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento de que a comissão paga pelos arrematantes nos leilões 

não pode ser inferior a 5% (cinco por cento), em face da expressão 

“obrigatoriamente” disposta no parágrafo único do artigo 24 do 

Decreto 21.981, por revelar que a intenção do legislador foi a de 

estabelecer um parâmetro mínimo (REsp. 680.140/RS, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, QUINTATURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 

429). 

Ante o exposto, verifica-se que há procaz e evidente 

violação ao direito do impugnante, haja vista que edital em 

comento está negociando o que é inegociável, pois somente a taxa 

devida pela Administração é que enseja convenções. 

 

3.1 Do Inoportuno Acontecimento de Leilão Presencial  

Consta do edital, a previsão de realização de Leilão nas 

modalidades online e presencial simultaneamente.  



Contudo, frisa-se que em tempos de Pandemia Mundial, 

provocada pelo acometimento dos efeitos da Covid-19, o Leilão 

presencial não é a modalidade mais adequada, haja vista que 

envolve deslocamento dos profissionais e dos interessados até o 

local da sessão pública, gerando aglomeração e contatos físicos 

desnecessários, onde os lances são efetuados a “viva voz” (ação 

dificultada pelo uso de máscaras), comprometendo a saúde pública. 

Ademais, hoje vivenciamos o ápice da Era Digital, razão 

pela qual se tornou desnecessária a realização de Leilão na 

modalidade presencial. Até mesmo porque, neste período de 

pandemia, com as pessoas em casa acessando a internet durante todo 

o dia, o aumento no número de participantes nos leilões online 

chegaram a 70%, preservando as medidas sanitárias e orientações de 

isolamento social. 

Ante todo o exposto, constata-se que o Leilão presencial é 

forma menos adequada, sendo necessária a retificação do presente 

edital para que passe a prever a possibilidade de realização de 

Leilão apenas na modalidade eletrônica. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Em suma, por todas as razões expostas, REQUER-SE seja 

publicada retificação do Edital de Chamada Pública para 

Credenciamento nº 003/2021, dispensada a reabertura de prazo, com 

base no art. 21, §4º da Lei n. 8.666/93, com o fim de: 

a) Retificar o item “3.1.1.1” para que seja fixado percentual 

de comissão a ser pago ao leiloeiro pelo arrematante, 

obrigatoriamente, em 5% (cinco por cento), de acordo com a 

legislação;  



b) Por fim, seja deferida a realização exclusiva 

de leiloes na modalidade online, respeitando todas 

as medidas sanitárias de prevenção ao contágio pela 

Sars-Cov-2, causador da Covid-19. 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Balneário Camboriú, 13 de maio de 2021. 
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