
Assunto: Re: Impugnação ao Edital de Credenciamento 002/2020 - Referente a forma de ordenar
os leiloeiros
De: Neila Mota <licitacao@crefito7.gov.br>
Data: 06/10/2020 14:48
Para: Rudival Júnior - Leiloeiro Oficial <rudival@rjleiloes.com.br>, LUANA - COORDENAÇÃO
<coordenacao@crefito7.gov.br>, ASJUR - CREFITO 7 <asjur@crefito7.gov.br>, FÁTIMA -
CONTABILIDADE <ASCONT@CREFITO7.GOV.BR>, Gustavo Fernandes
<presidencia@crefito7.gov.br>

Boa Tarde!

Segue resposta a Impugnação.

Att,

Neila Mota

Em 05/10/2020 11:09, Rudival Júnior - Leiloeiro Oficial escreveu:

AO ILMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO CREFITO-7

REF: Impossibilidade de a Administração Pública classificar leiloeiro pela
ordem de antiguidade.

O presente Edital tem por objeto o credenciamento de Leiloeiros Oficiais,
pessoas físicas, regularmente matriculados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA
BAHIA, com a finalidade de avaliar, preparar, organizar, divulgar e
intermediar a venda, por meio de LEILÕES PÚBLICOS eventuais, de acordo com a
necessidade do Crefito 7, de bens móveis inservíveis e bens automotivos,
pertencentes ao Crefito 7, localizados no município de Aracaju/SE,
Salvador/BA ou Vitória da Conquista/BA, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores e com o Decreto nº 21.981, de 19/10/1932, e
modificações posteriores, conforme condições a seguir transcritas;

RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob n°
606.650.765-68, Matricula JUCEB nº. 07/065773-4, com endereço profissional
na Av. Luís Viana Filho, Edifício Wall Street East, Torre A, sala 509,
Patamares, Cep.: 41730-101 Salvador/BA, vem, com o devido respeito e o
costumeiro acatamento, apresentar a devida IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO em epígrafe, o que faz com base nos fundamentos que ora passa a
listar:

I – DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, imperioso se faz demonstrarmos a tempestividade do presente
ato.

Dispõe o art. 41, §2º, da Lei n° 8.666/93 que “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
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dos envelopes de habilitação”.

O edital de credenciamento n.º 02/2020, por sua vez, assim estabelece no
Item 8.1 “A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois)
dias úteis antes da data limite para o recebimento da documentação, e será
encaminhada exclusivamente pela via digital, para o e-mail:
licitacao@crefito7.gov.br <mailto:licitacao@crefito7.gov.br>  ”.

Desta forma, sendo o dia 08/10/2020 a data fixada para o término do
recebimento da documentação/credenciamento, devem ser consideradas
tempestivas as manifestações que ocorrerem até este dia, 06/10/2020.

II – DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA PRESENTE DEMANDA

O referido edital apresenta irregularidades no que tange à fase de
classificação dos licitantes, acabando por fulminar com as arquitraves ampla
competição, isonomia e impessoalidade, balizadora inextricáveis de qualquer
certame licitatório.

III – DO ITEM 7 – DO CREDENCIAMENTO E DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO – DA
CONTRARIEDADE À IN DREI 17/2013.

A ilegalidade acima retratada está estampada no item 7 do referido edital de
leilão onde a CREFITO7, informa que o Leiloeiro será classificado conforme a
Lista sequencial da Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, verbis:

“7. Do Credenciamento e do Critério de Classificação

7.1. Em até 30 dias após o término do prazo para recebimento da
documentação, a Comissão elaborará listagem contendo os leiloeiros
credenciados que atenderam aos requisitos exigidos neste edital, sendo que a
ordem de seleção da lista obedecerá ao critério de antiguidade, considerado
o tempo de inscrição na Junta Comercial do Estado da Bahia, nos termos do
artigo 42 do Decreto Federal nº 21.981, de 19/10/1932;

7.1.1. No caso de empate, será considerado como critério de desempate a
idade dos leiloeiros, sendo o mais idoso considerado vencedor;

7.2. O resultado será publicado na página eletrônica do Crefito 7, e seu
link será publicado na imprensa oficial;

Analisando o exposto, percebe-se que a Nobre Comissão está incorrendo em
flagrante descumprimento da Lei n.º 8.666/93 e da IN DREI 72 2019 pela
JUCEB, ao classificar leiloeiro pela malfadada e superada ordem de
antiguidade.

Tal fato, de forma clara e robusta, acabou fulminando um dos principais
princípios que regem os procedimentos licitatórios, qual seja, o da ampla
competição, gerando uma restrição grave para a participação no prélio
licitatório, inclusive na própria lei federal que norteia o presente edital,
no seu art. 45, §2º da Lei 8.666/1993, in verbis:
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Art. 45 (...) § 2° No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após
obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, A CLASSIFICAÇÃO SE FARÁ,
OBRIGATORIAMENTE, POR SORTEIO, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

Não há razões técnicas ou até mesmo legais para se justificar uma
classificação e o ordenamento dos leiloeiros com base na lista de
antiguidade da JUCEB. Uma porque a própria JUCEB apenas deverá informar aos
entes interessados a relação dos leiloeiros cadastrados cabendo ao comitente
utilizar-se dos critérios legais para escolha do leiloeiro, senão vejamos o
que rege a IN DREI Nº 17/2013, in verbis:

Seção VI

Da Escolha do Leiloeiro

Art. 66. A Junta Comercial, quando solicitada para informar nome de
leiloeiro por interessado na realização de leilões, sejam estes pessoas de
direito público ou privado, informará a relação completa dos leiloeiros
oficiais devidamente matriculados.

§ 1º A relação de leiloeiros, referida no caput deste artigo, tem finalidade
meramente informativa do contingente de profissionais matriculados na Junta
Comercial.

§ 2º A forma de contratação do leiloeiro, seja por meio de procedimento
licitatório ou outro critério, caberá aos entes interessados.

Fica claro que a relação de leiloeiros é meramente informativa e órgãos
públicos deve se valer das regras previstas na Lei n.º 8.666/93 para
escolha, classificação e contratação do leiloeiro.

Em última analise acreditamos que a douta comissão entende por ser justa o
ordenamento por antiguidade, pois afirmamos que não é, se todos os
leiloeiros credenciados cumpriram igualmente todas as condições do edital de
credenciamento, todos demonstram ter capacidade jurídica, fiscal e técnica,
todos têm a mesma condição de prestar o serviço desejado, afirmamos que o
critério para ordenar e classificar o leiloeiro de forma justa, sensata e
principalmente isonômica seria por sorteio. Ao determinar que a escolha e
ordem de classificação será por antiguidade acaba sendo uma exigência
limitadora e com claro direcionamento, diversos leiloeiros já estariam sem
qualquer chance de ser contratado. É inconcebível que o tempo de matrícula
de um profissional seja um fator de tratamento diferenciado e excludente.

Em anexo (ANEXO I) segue o edital do Conselho de Química que definiu o
critério de sorteio:

Conforme orientação do Tribunal de Contas da União, a licitação não é mera
formalidade burocrática, visto que fundada em princípios maiores, quais
sejam a isonomia e a impessoalidade. Veja-se:

ACÓRDÃO Nº 34/2011 – PLENÁRIO – REL. MIN. AROLDO CEDRAZ:
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12. A obrigação de licitar não é mera formalidade burocrática, decorrente
apenas de preceitos legais. Ela se funda em dois princípios maiores: os da
isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos os que desejam contratar
com a administração a possibilidade de competir com outros interessados em
fazê-lo, e da eficiência, que exige a busca da proposta mais vantajosa para
a administração.

13. Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas apresentadas, a
licitação, além de ser exigência legal, quando bem conduzida, visa - e
permite - a obtenção de ganhos para a administração. E quando a
possibilidade de prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no
princípio da eficiência, prevê os casos em que o certame licitatório pode
ser dispensado.

DE FATO, A CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL, COM FULCRO NO ART. 42 DO
DECRETO Nº 21.981/32, NÃO APRESENTA QUALQUER ELEMENTO OU CARACTERÍSTICA
ESPECIAL QUE POSSA EXCEPCIONAR O DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E
REGRAS PREVISTOS NA LEI 8.666/93. Pelo contrário, quando o dispositivo
define uma ordem cronológica para a escolha do leiloeiro oficial,
impossibilita juridicamente iguais condições, entre os possíveis
interessados na contratação.

Nesse sentido, mostra-se pertinente trazer à baila o entendimento firmado
pela Consultoria Geral da União, órgão da Advocacia Geral da União, no
Parecer nº 048/2012/DECOR/CGU/AGU, pelo qual, partindo do contexto histórico
da edição do Decreto nº 21.981/1932, conclui-se, vigente NÃO TER SIDO O ART.
42 RECEPCIONADO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL a partir de 1988. Observe-se:

Reconheça-se que o Decreto nº 21.981/1932 foi editado durante o Governo
Provisório de Getúlio Vargas, sendo resultante do exercício do poder
legislativo pelo Executivo. Forçoso reconhecer, contudo, que legislação deve
sucumbir diante de norma constitucional que lhe diga o contrário, tal como
ocorre no ponto específico pertinente ao modo de escolha, pela administração
pública, do leiloeiro oficial a ser contratado.

(...)

Quando o artigo 42 do Decreto nº 21.981/1932 manda a administração pública
proceder à contratação de leiloeiro oficial por meio de critério da
antiguidade o faz inspirado em valores bem diversos daqueles homenageados
pela Corte Constitucional de 1988. A norma em estudo cria uma reserva de
mercado e procura afastar o regime de concorrência dos negócios públicos.
Tais objetivos discrepam totalmente do regime jurídico inaugurado em 1988, o
qual, nos termos mencionados alhures, busca permitir a ampla participação de
todos os interessados nos negócios a serem celebrados pelos entes
governamentais ao tempo em que estabelece critérios voltados à contratação
mais vantajosa para a administração. A regra do artigo 42 do Decreto nº
21.891/1932 contrapõe-se veementemente a esses dois objetivos, não trazendo
consigo justificativas capazes de mitigar o princípio da licitação pública.

Com essas considerações, para a contratação de leiloeiro oficial pela
Administração Pública, afasta-se a incidência do art. 42 do Decreto nº
21.891/1932, por não ter sido recepcionado pela atual sistemática jurídica
vigente, devendo ser observado o necessário procedimento de licitação, como
está sendo feito neste ato, com todas as regras vigente na lei 8.666/93, em
especial, a do §2º do Art. 45.

Oportunamente, consigna-se que a IN DREI 72 2019 apresenta-se como normativo
válido para disciplinar a contratação dos leiloeiros, visto que prestigia a
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realização do certame licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da
Constituição Federal.

Desta forma resta claro que o artigo 41 e 42 do Decreto nº 21.981/32 enuncia
uma regra contrastante com as normas constitucionais (art. 37, XXI, CF/88) e
legais (Lei 8.666/93) que norteiam o modo como a Administração Pública deve
se portar ao contratar com o ente privado, certo é que não deve a mesma
prevalecer.

Nessa senda, por via de consequência, conclui-se que o item 7 e seus
subitens do Instrumento Convocatório encontram-se eivados de NULIDADE, por
não atenderem os preceitos legais no que diz respeito ao critério para
classificação do leiloeiro.

IV– DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se a IMPUGNAÇÃO do EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º
02/2020, para que se modifiquem e suprimam o item 7 e seus subitens, e se
estabeleça outro critério para classificação dos licitantes, que sugerimos
ser por sorteio de forma a possibilitar que qualquer leiloeiro credenciado
tenha possibilidade de ser classificado em primeiro lugar, na forma da
fundamentação supra.

Nestes termos, aguarda deferimento.

Salvador (BA) 5 de outubro de 2020.

RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR

CPF n° 606.650.765-68

Matricula JUCEB nº. 07/065773-4,

Anexos:

35. DECISÃO IMPUGNAÇÃO.pdf 907KB
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