
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

DECISÃO – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

CREDENCIAMENTO Nº 002/2020

Impugnante: RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR

RUDIVAL  ALMEIDA  GOMES  JUNIOR,  devidamente  qualificado,  ofereceu  impugnação  ao

edital referente ao Processo de Credenciamento de Leiloeiro nº 02/2020, alegando, em síntese, que

o  referido  edital  apresenta  irregularidades  no  que  tange  à  fase  de  classificação  dos  licitantes,

acabando  por  fulminar  com  “as   arquitraves  ampla   compe ção,  isonomia  e  impessoalidade,

balizadora inextricáveis de  qualquer certame licitatório”.

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O aviso  de credenciamento foi  publicado no dia 08/09/2020,  com a data fixada para  o

término do recebimento da documentação/credenciamento, prevista para dia 08/10/2020.

Nos  termos  do  disposto  no  art.  18  do  Decreto  5.450  de  30/05/2005,  é  cabível  a

impugnação, por qualquer pessoa, do ato convocatório do pregão na forma eletrônica, até dois dias

antes da data fixada para abertura da sessão pública.

Desse  modo,  observa-se  que  a  Impugnante  encaminhou  sua  pe ção,  via  e-mail

licitacao@crefito7.gov.br no  dia  05/10/2020  às  11h:09min,  contudo,  resta  configurada  a  sua

TEMPESTIVIDADE.

2 – DAS ALEGAÇÕES

O Impugnante, interessado em par cipar do credenciamento em comento, teve acesso ao

edital de licitação, porém, após a leitura deste, constatou-se a informação que, de acordo com o

item 7,  “o Leiloeiro será classificado conforme a Lista sequencial da Junta Comercial do Estado da

Bahia - JUCEB”, sendo que a ordem de seleção da lista obedecerá ao critério de an guidade, ferindo

assim o princípio da ampla compe ção, gerando uma restrição grave para a par cipação na licitação.
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Sustenta que se incorre em flagrante descumprimento da Lei n.º 8.666/93 e da IN DREI 72

2019 da JUCEB, ao ter como critério de classificação do leiloeiro a malfadada e superada ordem de

an guidade, restringindo assim a ampla compe ção no certame.

3 – DO PEDIDO

A  Impugnante  requer  que  se  modifiquem  e  suprimam  o  item  7  e  seus  subitens,  e  

se estabeleça outro critério para classificação dos licitantes, que sugere ser por sorteio de forma a

possibilitar que qualquer leiloeiro credenciado tenha possibilidade de ser classificado em primeiro

lugar.

4 – DA ANÁLISE

Cinge-se a impugnação a ques onamento quanto ao critério de classificação de Leiloeiro a

ser  credenciado  pelo  CREFITO-7,  sendo  que  o  Edital  impugnado  indica  que  a  Comissão  do

Credenciamento  elaborará  listagem  contendo  os  leiloeiros  credenciados  que  atenderam  aos

requisitos  exigidos  no  edital,  sendo  que  a  ordem  de  seleção da  lista  obedecerá  ao  critério  de

an guidade, considerado o tempo de inscrição na Junta Comercial do Estado da Bahia, nos termos

do ar go 42, caput, do Decreto Federal nº 21.982/32.

Acerca do critério de escolha de leiloeiro oficial o ar go 42 do Decreto n.º 21.981/32 disciplina: 

Art.  42.  Nas  vendas  de  bens  moveis  ou  imóveis  pertencentes  à  União  e  aos  Estados  e
municípios,  os  leiloeiros  funcionarão  por  distribuição  rigorosa de  escala  de  an guidade,  a
começar pelo mais an go.
(...)
 

A aplicabilidade  do critério  de  an guidade  fixado pelo  ar go  42 do Decreto  Federal  nº

21.981, de 19/10/1932 tem ocasionado inúmeros ques onamentos no cenário pátrio, lastreado no

fato de que tal disposi vo não fora recepcionado pela Cons tuição Federal,   fato inclusive, que,

como ressaltado pelo Impugnante, ensejou o Parecer n.º 048/2012/DECOR/CGU/AGU proferido pela

Consultoria  Geral  da  União –  CGU,  unidade  da Advocacia  Geral  da  União –  AGU nos seguintes

termos:
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12.  Reconheça-se  que  o  Decreto  nº  21.981/1932  foi  editado  durante  o  Governo
Provisório  de  Getúlio  Vargas,  sendo  resultante  do  exercício  do  poder
legisla vo  pelo  Execu vo.  Forçoso  reconhecer,  contudo,  que  legislação  deve
sucumbir  diante  de  norma  cons tucional  que  lhe  diga  o  contrário,  tal  como
ocorre  no  ponto  específico  per nente  ao  modo  de  escolha,  pela  administração
pública, do leiloeiro oficial a ser contratado.

(...)
16.  Quando  o  ar go  42  do  Decreto  nº  21.981/1932  manda  a  administração  pública
proceder  à  contratação  de  leiloeiro  oficial  por  meio  de  critério  da
an guidade  o  faz  inspirado  em  valores  bem  diversos  daqueles  homenageados
pela  Corte  Cons tucional  de  1988.  A  norma  em  estudo  cria  uma  reserva  de
mercado  e  procura  afastar  o  regime  de  concorrência  dos  negócios  públicos.
Tais  obje vos  discrepam  totalmente  do  regime  jurídico  inaugurado  em  1988,  o
qual,  nos  termos  mencionados  alhures,  busca  permi r  a  ampla  par cipação  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  ar go  42  do  Decreto  nº
21.891/1932  contrapõe-se  veementemente  a  esses  dois  obje vos,  não  trazendo
consigo jus fica vas capazes de mi gar o princípio da licitação pública.

É imperioso ressaltar que, justamente em atenção aos princípios e regras vigentes para a contratação

pública, o presente processo de Credenciamento foi antecedido do  Processo Administra vo nº 1782019/2019,

Certame nº 08/2019, na modalidade Pregão, via Comprasnet, com o mesmo objeto, obje vando-se a contratação

de leiloeiros, sendo que o mesmo restou DESERTO, por falta de propostas. Assim é que, em 17/10/2019 haveria o

novo  Certame  nº  10/2019,  também  via  Comprasnet,  porém  a  Licitação  foi  revogada  por  ter  sido  acolhida

impugnação na qual ques onou-se a forma de remuneração do leiloeiro, visto que determinada por legislação

específica, decidindo-se a par r daí proceder o Credenciamento.

Sabe-se que o Credenciamento é uma forma de contratação direta adotada pela Administração Pública,

e possui como fundamento o caput do ar go 25 da Lei n. 8.666/93, que prevê a possibilidade de contratação sem

licitação prévia nos casos em que exista inviabilidade de compe ção. Ainda que não possua previsão expressa em

nenhum disposi vo da Lei n. 8.666/93, sendo uma construção da doutrina e jurisprudência, tal procedimento

deve assegurar a todos os par cipantes a efe va observância dos princípios que norteiam o processo licitatório,

tais como a isonomia, a legalidade, a impessoalidade e igualdade no julgamento que se obje va.

Pois bem. Ante a controvérsia, tem-se que em casos similares ao presente, a Administração tem u lizado

como  critério  o  sorteio  público  para  definir  a  lista  ordenada  de  leiloeiros  habilitados  em  processo  de

Credenciamento, senão vejamos, o caso do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO:
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6. DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO CHAMAMENTO 
6.1. O processamento da Chamada Pública irá contratar Leiloeiro Oficial para realização
de leilões online ou presencial a critério do leiloeiro, de bens de propriedade do Conselho
Regional de Química da 7ª Região - Bahia, de acordo com a Portaria CRQ7 nº 08/2020. 
6.2.  Os  Leiloeiros  credenciados  formarão  lista  ordenada,  cuja  ordem  será  definida
mediante  sorteio,  e,  cujo  resultado  será  devidamente  publicado  no  si o  eletrônico
www.crq7.gov.br. 
6.3.  Os  trabalhos  iniciarão  pela  abertura  dos  envelopes  de  todos  os  Leiloeiros  que
houverem protocolado requerimento, inclusive aqueles que não es verem presentes. 
6.4. O Sorteio Público, para definir a lista ordenada, será realizado pela Sr. Pregoeiro, na
Sede do CRQ7, situada à Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Centro Empresarial Iguatemi,
Sala  614,  Salvador-BA,  na  data  e  horário  fixados  neste  Edital,  onde  os  Leiloeiros
habilitados  serão  classificados  na  ordem  subsequente  do  escru nio,  sendo  lavrados
todos os acontecimentos em Ata de Sessão Pública. 
6.5. Serão credenciados todos aqueles cuja documentação exigida esteja presente no
envelope e auten cada por cartório ou pela comissão. 
6.6.  Em  acordo  com  as  partes  presentes,  será  realizado  sorteio  para  definição  do
Leiloeiro que irá realizar o(s) Leilão(ões) de bens de propriedade do CRQ7. 
6.7.  O Leiloeiro vencedor  será convocado para atuar imediatamente em processo de
Leilão de bens móveis do CRQ7, nos termos da Portaria CRQ7 nº 08/2020. 
6.8. Quando o leiloeiro credenciado, convocado não comparecer para firmar o contrato
de prestação de serviços em 05 (cinco) dias da no ficação, a Administração chamará o
leiloeiro credenciado seguinte na lista resultante deste procedimento.
(Disponível  em:  h p://www.crq7.gov.br/public/site/public/arquivos/edital-leilao-dos-
carros-re ficado.pdf).

Nesta  senda,  com  fundamento  na  Súmula  473  do  Supremo  Tribunal  Federal,  segundo  a  qual  a

Administração pode rever seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, faz-se necessário

reconhecer que, embora haja previsão legal de contratação de leiloeiro pelo critério de an guidade, expressa no

Decreto n. 21.981/32, tal disposi vo não foi recepcionado em sua integralidade pela Cons tuição Federal de 1988.

Assim,  diante  das  razões  acima,  externa-se  o  entendimento  que  o  critério  de  seleção  adotado  no

Credenciamento em cartaz, a saber, ordem de classificação por an guidade, pode ser considerado contrário à

isonomia, pois o leiloeiro mais an go, como alega o Impugnante, necessariamente, não quer significar que seja o

mais capaz de servir à Administração, mesmo porque tal profissional, se lhe tocar a vez em efetuar o leilão, pode

recusar atuação, nos termos do ar go 42 do Decreto n.º 21.981/32.

Desta forma, razão assiste ao Impugnante no sen do de que o critério mais razoável para classificação

dos leiloeiros no Credenciamento sob análise, em obediência ao princípio da isonomia, é o sorteio. Acolhe-se as

razões do impugnante para que se promova a alteração do referido Edital impugnado, rela vamente ao item 7,
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garan ndo a  par cipação de todos os interessados,  atendendo as  necessidades do CREFITO-7,  sem qualquer

direcionamento.

5 – DECISÃO:

Diante do exposto, DEFIRO TOTALMENTE a impugnação ao Edital nº 02/2020, oferecida pelo

Sr.   RUDIVAL  ALMEIDA  GOMES  JÚNIOR,  para  determinar  a  re ficação do  referido  instrumento

convocatório, especificamente no Item 7, procedendo-se após sua devida publicação, na forma da

legislação vigente.

Tendo em vista a demanda de tempo para a efe vação das alterações determinadas, fixa

desde já suspensa o credenciamento programado para o finalizar dia 08/10/2020, sendo que a nova

data será oportunamente divulgada pelos meios usuais.

Salvador/BA, 06 de outubro de 2020.

NEILA MASCARENHAS MOTA
Pregoeira – CREFITO-7
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