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RESUMO

O presente artigo objetiva propiciar conhecimentos básicos da modalidade de licitação leilão,
disposta atualmente no art. 6º, inc. XL, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos –
NLLC), que trata da modalidade obrigatória, salvo exceções (art. 76 da NLLC), para alienação de bens
imóveis ou móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance à
Administração Pública. No entanto, observamos que, no dia a dia, sob a égide da Lei nº 8.666/1993,
raros foram os leilões conduzidos por servidor designado pela autoridade competente – leiloeiro
administrativo. Ademais, é relevante frisar que, a doutrina jurídica não tem esmiuçado o tema com
profundidade. Por isso, tornou-se uma praxe administrativa a contratação de leiloeiro oficial para
conduzir os leilões da Administração. Acreditamos que, mesmo que a NLLC ainda permita a
contratação de leiloeiro oficial, é crucial capacitamos nossos servidores para conduzir os leilões
administrativos, visto que, quando o procedimento é conduzido, por um terceiro, no caso o oficial, o
valor do bem arrematado é elevado, em razão da obrigatoriedade de o arrematante pagar comissão e
taxa administrativa a esses profissionais. Assim, buscamos escrever um artigo sobre a atual realidade
dos leilões administrativos, que hoje, salvo exceções, são conduzidos por leiloeiros oficiais, o que
acarretou um grande monopólio em detrimento do servidor público.

Inicialmente, cumpre consignar que o leilão é a modalidade de licitação que versa sobre a
alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o
maior lance à Administração Pública.

O festejado Justen Filho (2021, p. 450) conceitua essa modalidade da seguinte forma: “O leilão é a
modalidade adequada para alienação de bens e direitos de titularidade da Administração, mediante o
critério de maior lance”.

Convém ressaltar a grande carência de autores e cursos que tratam o tema – leilão – de modo
aprofundado, sobretudo com o objetivo de formar leiloeiros administrativos.

Observamos que, há tempos, falta um regulamento sobre o leilão, bem como não há um sistema
on-line para a realização dos procedimentos, o que corrobora para praxe administrativa de contratar
leiloeiros oficiais para efetivar as alienações públicas, praticamente, em todo território nacional.

Nóbrega (2013, p. 11) aduz que: “Os leilões são muito comuns, no entanto, seus mecanismos
básicos são ainda pouco conhecidos pela doutrina jurídica”.

Assiste razão o ilustre professor, haja vista que o leilão é muito difundido na doutrina econômica.
Assim, não por acaso, Motta (2011, p. 15), com base em Klemperer (1999), argumenta:
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A Teoria dos Leilões tem se mostrado importante por razões empíricas e teóricas. O autor define os
leilões como um ambiente econômico simples e bem definido, que fornecem uma boa base de teste
para a teoria econômica, especialmente para teoria dos jogos com informação incompleta. Além disso,
a Teoria dos Leilões tem servido de base para muitos trabalhos teóricos e tem sido importante para
desenvolver a compreensão sobre outros métodos de formação de preço, em sua maioria, com preços
fixados e negociações, nas quais tanto o comprador quanto o vendedor estão envolvidos na
determinação do preço.

Compreendemos a importância da teoria dos leilões na formação dos preços iniciais e, ainda, nas
negociações no decorrer de outras modalidades de licitação, já que se trata mesmo de um jogo, no
qual o licitante busca vender seu bem pelo maior valor, e, por outro lado, a Administração busca
adquirir pelo menor preço o melhor bem ofertado.

Evidentemente que a lógica do leilão é inversa (e.g. pregão), uma vez que a Administração
buscará alienar seu bem pelo maior lance nos termos exatos do art. 6º, inc. XL, da Lei nº 14.133/2021.
Nesse caminho, verificamos, na teoria dos leilões, que a dinâmica (maior lance), isto é, a demanda
ascendente conhecida na doutrina econômica como leilão inglês ou leilão aberto é exatamente a
disposta na NLLC. Nesse tipo de leilão, os lances são realizados pelos interessados de maneira
crescente. O leilão só chega ao fim quando nenhum interessado tencione dar um lance maior e ganha
o objeto quem efetuou o maior lance.

Não obstante o leilão ser uma modalidade de extrema importância prevista na Lei nº 8.666/1993
durante esses 29 anos de existência da norma, e agora na atualidade com abrangência maior,
veremos, no decorrer do presente artigo, que o leilão nunca despertou inspiração para os gestores
públicos.

Contudo, toda essa falta de interesse no leilão por parte dos gestores parece está com seus dias
contados, haja vista que o art. 31 da NLLC assim dispõe:

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade
competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos
operacionais. (Grifamos)

Assim, o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Economia, realizou consulta pública
entre os dias 08/06/2021 a 22/06/2021, sobre a futura Instrução Normativa que regulamentará o leilão
e instituirá o Sistema Operacional da modalidade em âmbito Federal, veja:

Regulamenta a licitação, na modalidade leilão, na forma eletrônica, para a alienação de bens imóveis
ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, e institui o Sistema de Leilão Eletrônico, no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional.

Art. 2° O Sistema de Leilão Eletrônico constitui ferramenta informatizada integrante do Sistema
de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponibilizada pela Secretaria de Gestão da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para
a realização da licitação, na modalidade leilão, para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis
inservíveis ou legalmente apreendidos. (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021, grifamos)

Vale destacar que, apesar da regulamentação ser em âmbito federal, não é demais relembrar o
disposto no art. 187 da NLLC: “Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar
os regulamentos editados pela União para execução desta Lei”.

É crucial entender que a NLLC trouxe novidades, no que tange a supramencionada modalidade,
pois ao contrário do que ocorre na Lei nº 8.666/1993, na qual o leilão, em muitos casos, é uma opção,
como podemos depreender do art. 24, § 5º:

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor
da avaliação. (Grifamos)

O citado art. 19 no inciso III aduz que nos casos de aquisição de imóveis oriundos de
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procedimentos judiciais ou dação em pagamento, poderá ser utilizada a modalidade concorrência ou
leilão.

Igualmente, o art. 17, § 6º, do mesmo diploma estabelece que a venda, isolada ou globalmente,
dos móveis avaliados abaixo do limite previsto no art. 23, inc. II, alínea “b” (R$ 1.430.000,00), poderá
ser concorrência ou leilão.

Por outro lado, a NLLC n° 14.133/2021 tornou obrigatória e, não mais uma opção dos gestores, a
utilização da modalidade leilão para todas as hipóteses de alienação de bens móveis e imóveis, salvo
os casos de dispensa na forma do art. 76 da mesma lei. Assim, vejamos o disposto no art. 6º, inc. XL:
“XL - Leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou
legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance”.

Portanto, evidencia-se, que a modalidade será, em um futuro bem próximo, muito mais utilizada do
que no passado, atraindo mais agentes públicos interessados em conhecer os procedimentos básicos
do leilão em todas as esferas de governo.

Todavia, é sabido que a maior parte dos leilões é conduzida por leiloeiros oficiais – particulares –
que tem a profissão regulamentada no Brasil pelo Decreto nº 21.981/1932, por isso é fundamental
conhecermos um pouco dessa figura – leiloeiro oficial.

Para aclarar, traremos, de modo resumido, conceitos, bem como um passo a passo da profissão,
que se efetiva mediante matrícula e nomeação por meio das Juntas Comerciais, do Distrito Federal ou
dos estados, depois de cumpridas todas as exigências, prestar caução (a Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro fixou valor de R$ 40.000,00 – JUCERJA nº 29/2009) e assinar termo de
compromisso.

No Estado do Rio de Janeiro, o processo de habilitação de leiloeiro oficial observa o trâmite a
seguir delineado.

Primeiramente, inicia-se com a apresentação de requerimento de matrícula pelo interessado, por
meio do processo de registro de matrícula de leiloeiro, ato 405, mediante o pagamento do preço de R$
402,00, por intermédio do serviço de protocolo web do site da JUCERJA, pelas opções. “Área de
Controle e Fiscalização - ACF e Leiloeiro". Esse processo deverá ser acompanhado da documentação
que comprove os seguintes requisitos:

I - ser cidadão brasileiro;

II - encontrar-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos;

III - estar reabilitado, se falido ou condenado por crime falimentar;

IV - não estar condenado por crime, cuja pena vede o exercício da atividade mercantil;

V - não integrar sociedade de qualquer espécie ou denominação;

VI - não exercer o comércio, direta ou indiretamente, no seu ou alheio nome;

VII - não ter sido punido com pena de destituição da profissão de leiloeiro, ressalvado o disposto no
art. 92-A; e (Redação dada pela Instrução Normativa DREI nº 80, de 16 de abril de 2020);

VIII - ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de identidade e certidões negativas
expedidas pelas Justiças Federal, Estadual e do Distrito Federal, no foro cível e criminal,
correspondentes à circunscrição em que o candidato tiver o seu domicílio, relativas ao último
quinquênio.

Os documentos exigidos no processo de matrícula estão descritos no seguinte link:
https://www.jucerja.rj.gov.br/Content/Documentos/AuxiliaresComercio/Leiloeiro/DOCUMENTOS_PARA_HABILITACAO_LEILOEIRO_PUBLICO.pdf.

Os leiloeiros oficiais são remunerados, por comissão sobre o valor da venda dos bens, pagas
pelos compradores segundo os arts. 24 e 42, § 2º, do Decreto nº 21.981/1932:
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Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção escrita que estabelecerem
com os comitentes, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender. Não havendo estipulação prévia,
regulará a taxa de cinco por cento sobre móveis, semoventes, mercadorias, joias e outros efeitos
e a de três por cento sobre bens imóveis de qualquer natureza. Parágrafo único. Os compradores
pagarão obrigatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens arrematados.

[...]

Art. 42. Nas vendas de bens móveis ou imóveis pertencentes à União e aos Estados e municípios, os
leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa de escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo.

[...]

§ 2º Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos compradores a comissão
estabelecida no parágrafo único do art. 24, correndo as despesas de anúncios, reclamos e
propaganda dos leilões por conta da parte vendedora. (Grifamos)

Oportuno mencionar que, como a legislação que regulamenta a matéria é da década de 1930,
esta vem, no decorrer do tempo, passando por adaptações como a da Lei nº 13.138/2015, que
possibilitou a utilização da rede mundial de computadores (leilão on-line) e, por meio de instruções
normativas do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração: DREI nº 17/2013, DREI
nº 39/2017, DREI nº 44/2018, DREI nº 72/2019, DREI nº 74/2020, DREI nº 80/2020.

Vale frisar que esses profissionais contam com sindicatos em suas bases territoriais. No Rio de
Janeiro, por exemplo, o sindicato fornece grande suporte, cujo endereço eletrônico é:
https://sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Assim, caso haja interesse do leiloeiro em se associar, é necessário estar com a matricular ativa
na Junta Comercial, preencher cadastro no site, aguardar análise da Diretoria e, após deferimento,
pagar taxa de adesão de R$ 1.500,00 e, por fim, uma taxa mensal de contribuição no valor de R$
150,00.

Para atuar como leiloeiro oficial, observamos que o investimento é bem alto, haja vista os custos
com pagamentos de taxas, certidões, calção fiança, estrutura (escritório, site/plataforma de operação
dos leilões online e etc.) e, caso o profissional tenha interesse em se filiar ao sindicado a anuidade
sairá por R$ 1.800,00, valor bem acima do cobrado por muitos conselhos de classe como, por
exemplo, OAB. Todavia, tudo isso parece compensar, visto que há um mercado vasto e bem rendoso
nesse segmento para os leiloeiros oficiais.

Em âmbito judicial, a Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC) disciplina muito bem
a matéria na Subseção II da Alienação, na qual resta claro que os leiloeiros oficiais têm campo de
atuação exclusivo nos leilões judiciais, nos termos do art. 883, bem como de acordo com o art. 884,
parágrafo único, fazem jus às devidas comissões estabelecidas em lei ou arbitradas pelo juiz.

Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) dispõe
sobre o leiloeiro no art. 888, § 3º. Convém frisar que a Resolução nº 236, de 13/07/2016, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) regulamenta a matéria no âmbito do Poder Judiciário.

Em âmbito extrajudicial, a venda pode ser promovida por interesse do próprio proprietário, por
intermédio de um leiloeiro oficial (bancos, seguradoras etc.) ou como meio de quitação de uma dívida
no caso de alienação fiduciária de imóveis, conforme prevê a Lei nº 9.514/1997, que institui a
alienação fiduciária de coisa imóvel. Exemplos clássicos de leilões extras são os da Caixa Econômica
Federal e os da Secretaria da Receita Federal do Brasil, este último disciplinado pela Portaria RFB nº
2.206/2010 e posteriores alterações.

É oportuno ainda trazer ao conhecimento que, apesar de o Decreto nº 21.981/1932 regulamentar
a profissão de leiloeiro público oficial no Brasil, houve recentemente grande discussão a respeito do
Projeto de Lei nº 175 de 2017 (PL nº 2.524 de 2011 na origem) em tramitação, que versa sobre a
regulamentação da profissão de leiloeiro público oficial, cuja última atualização data de 27/10/2020,
com rejeição do Projeto na íntegra pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal.
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Entre os motivos da rejeição, destaca-se um breve resumo:

O Projeto outorga ao leiloeiro o monopólio da venda em hasta pública ou pregão, mesmo que com
o uso da internet e sempre por solicitação do proprietário do bem ou do juiz. Aqui, o PLC se afasta
da jurisprudência que dispensa a nomeação, pelo Juiz, de leiloeiro para a prática de atos
processuais de alienação de bens, os quais podem ser levados a cabo por serventuários da Justiça. E,
enquanto as normas jurídicas em vigor não fixam as comissões devidas ao leiloeiro, o Projeto,
protetivo da categoria, fixa em 5% a comissão mínima do leiloeiro, para bens imóveis, e em 10% a
comissão mínima para bens móveis, nos leilões particulares, judiciais, extrajudiciais e de órgãos
da administração pública; e nos leilões de bens particulares, a pedido de seus proprietários, a
comissão é livre, mas será de 5% para bens móveis e de 3% para bens imóveis, se não for
convencionada. E o Projeto, a despeito de autorizar a administração pública a contratar leiloeiros
por licitação ou outro critério, veda que seja utilizado como critério licitatório a “redução” da
comissão prevista em lei [...]. (Grifamos)

Como já mencionado alhures, o mercado é bem vasto e rendoso nesse segmento para os
leiloeiros oficiais e, ademais, nos moldes do PL nº 175 de 2017, rejeitada pela CCJ, caminhava para
torná-lo ainda mais fértil.

A NLLC seguiu o mesmo entendimento da CCJ/Senado Federal, na oportunidade do voto que
rejeitou o PL nº 175/2017, uma vez que permite a contratação de leiloeiro oficial por pregão, bem como
definiu o critério de julgamento de maior desconto para as comissões, ou seja, ao contrário da
proposta do PL que buscava vedar como critério de julgamento para seleção a “redução” da
comissão prevista em lei.

Todavia, apesar da NLLC pôr fim ao debate sobre a possiblidade da Administração contratar
leiloeiro oficial por intermédio de credenciamento ou pregão, na prática isso não é nenhuma novidade,
visto que as contratações já ocorrem há tempos, ou seja, conforme aduz Oliveira (2020), a NLLC,
embora tenha avanços, por outro lado, em muitos aspectos é um museu de novidades.

Não por acaso, Torres (2021, p. 200-201) menciona duas posições antagônicas e bem antigas
sobre a contratação de leiloeiro oficial para conduzir os leilões administrativos: uma do TCU, externada
no Acordão nº 3.469/2006 da 2ª Câmara, no qual consignou que deveria ser utilizada a licitação
pública na escolha de leiloeiros; outra da AGU, que entendia pela inviabilidade da competição, logo,
caracterizaria hipótese de inexigibilidade, por serem os leiloeiros nomeados e indicados pelas Juntas
Comerciais.

Percebemos que esse fator contribuiu muito para falta de expertise da própria Administração, por
meio de seus agentes, para conduzir essa modalidade. Para termos noção da falta de experiência dos
agentes, elaboramos gráficos com base em pesquisa realizada pela Central de Compras do Ministério
da Economia (2021) com vários órgãos da Administração Federal, a qual constatou que 81% dos
órgãos não conta com leiloeiro administrativo ou não há contrato com um leiloeiro oficial. Apenas 19%
responderam que sim.

Fonte: Autor com base em Ministério da Economia, 2021.
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Fonte: Autor com base em Ministério da Economia, 2021.

Baseado na pesquisa realizada, foi visto que o principal motivo (29,3%) é a falta de pessoal
capacitado e, logo após (23%), é a dificuldade na identificação de interessados em receber o bem.

O restante das respostas não foi contabilizado em razão do baixo índice de porcentagem (abaixo
de 5%).

Por isso, é fundamental formamos leiloeiros administrativos, objetivando deixar no passado o
monopólio dos leiloeiros oficiais na condução dessa tão importante modalidade de licitação.

É certo que os leiloeiros oficiais são importantes e, em muitos casos, haverá necessidade da
contratação, no entanto, isso não pode ser uma regra, já que tal praxe da Administração acarreta falta
de experiência para nossos agentes e eleva os custos finais dos bens pagos pelos arrematantes,
diante da obrigação de pagar comissão e taxa administrativa aos leiloeiros oficiais que conduzirem os
leilões.

Uma grande celeuma tratada pelos poucos autores que discorrem sobre o assunto reside na
remuneração do leiloeiro administrativo. Medeiros (2021, p. 523 ) aduz: “Muito embora a nova lei fale
em pagamento de comissão para o leiloeiro designado, por certo que quando se tratar de servidor
público, este não fará jus [...] em vista do art. 18 da Lei nº 18.898/2019”. Trata-se da Lei de Diretrizes
para elaboração e execução da Lei Orçamentária em âmbito Federal.

Por outro lado, Carvalho (2022) afirma: “o leilão prevê a possibilidade de remuneração para o
leiloeiro a encargo do licitante vencedor, não visualizamos qualquer obstáculo quanto à remuneração
do servidor público designado pela Administração [...]”.

Vejamos o que dispõe o art. 31, § 2º, inc. II, da Lei nº 14.133/2019:

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade
competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.

[...]

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá:

[...]

II – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições
de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. (Grifamos)

Corroboramos com o entendimento no que se refere ao direito de o leiloeiro administrativo,
designado nos autos, receber incentivo financeiro como forma de estimular o servidor, haja vista as
responsabilidades assumidas, contudo, data maxima venia, acreditamos que esse ônus não deve ser
repassado ao arrematante para não elevar os custos dos bens alienados.

Há outras formas de dar abono financeiro ao servidor sem elevar os custos dos bens, por
exemplo, nomeação para função gratificada até o término do certame, como ocorre em muitos
municípios e estados. No Rio de Janeiro, os pregoeiros estaduais fazem jus à gratificação por
exercerem função de confiança na forma do Decreto nº 31.863/2002. Ou, se for o caso, regulamentar a
carreira em âmbito administrativo (autonomia político-administrativa – CF/1988).

Nesse sentido, no que se refere à regulamentação da carreira do cargo de leiloeiro administrativo,
com grande propriedade, Torres (2021, p. 199) aduz:

A regulamentação da carreira especifica estaria abrangida pela autonomia administrativa do ente, que
pode conceber cargo e regime jurídico próprio a seus servidores, com as peculiaridades necessárias
ao exercício do encargo como faz no caso dos médicos, advogados, contadores entre outros que
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participam de seu quadro efetivo.

Assim, acreditamos que os exemplos citados seriam, sem dúvidas, excelentes caminhos para
valorizar o servidor, objetivando minimizar o monopólio dos leiloeiros oficiais na condução dos leilões.

Alias, é bom que se diga que a pretensão da minuta da Instrução Normativa que esteve em
consulta pública entre os dias 08/06/2021 a 22/06/2021, que regulamenta a modalidade de licitação
leilão e cria o Sistema de Leilão Eletrônico na esfera federal, é clara no art. 3º:

Art. 3º O leilão poderá ser, preferencialmente, cometido a servidor designado pela autoridade
competente ou, excepcionalmente, a leiloeiro oficial, desde que na entidade não existam pelo
menos dois servidores públicos efetivos com formação compatível em licitações, preferencialmente
habilitados em realização de pregões eletrônicos, que deverão ser selecionados ou pela autoridade
competente em sistema de rodízio. (Grifamos)

Vale ressaltar que, mesmo que a Lei nº 14.133/2019 permita a contratação de leiloeiro oficial por
pregão ou credenciamento, é dever do gestor considerar os prazos e os valores de tais contratações.

Estudos realizados pelo Instituto Negócios Públicos constataram que o custo médio gasto,
somando todas as fases de um processo, ficou em R$ 14.351,50 no ano de 2015 e em R$ 16.171,96
no ano de 2018.

Portanto, qual é a vantagem para diversas entidades públicas em realizar procedimento licitatório,
como o pregão, com várias fases – publicação, classificação das propostas, lances, habilitação
(análise vasta de documentação), recurso, adjudicação e homologação para realizar outra licitação
posteriormente (no caso o leilão)?

Ora, os procedimentos do leilão são bem mais simplificados em sua fase interna, que requer
observação aos art. 76 e 77 e, acima de tudo, seguir o passo a passo do contido no art. 31, § 2º, da
NLLC:

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá:

I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas,
com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições
de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado
sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração,
hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem
leiloados.

Quanto à fase externa, após a publicação do edital e já no andamento do certame, vejamos as
disposições do art. 31, § 4º, da NLLC:

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser
homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento
pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Desse modo, não entendemos por que motivo a Administração Pública desperdiça dinheiro e
tempo com todo o procedimento interno de um pregão ou credenciamento, bem como com toda a fase
externa, sobretudo quando há possíveis recursos dos concorrentes para, posteriormente, entregar
seus bens, móveis ou imóveis para um terceiro negociar?

Para ilustrar o montante arrecadado para os cofres públicos nos leilões conduzidos por leiloeiros
administrativos na Receita Federal, segue quadro com arrecadação em leilão entre janeiro a dezembro
de 2021:
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Fonte: Receita Federal do Brasil

Devemos considerar, ainda, os ganhos para Administração no que tange ao uso dos leilões,
principalmente, os ocorridos no âmbito das desestatizações, regrados por normas específicas, como a
Lei nº 9.491/1997 e o Decreto nº 2.594/1998, por exemplo, da recente concessão (Dutra/ Rio-Santos),
cujo Grupo Vencedor foi a CCR SA. O resultado garantiu investimentos na casa dos R$ 14,8 bilhões e
redução de 35% no valor da tarifa de pedágio para os motoristas.

Portanto, concluímos que é de conhecimento de todos que um dos pilares da licitação é assegurar
a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública, somados
à eficiência o interesse público, a eficácia, a celeridade e a economicidade, que são de tamanha
envergadura.

Logo, no caso do leiloeiro oficial, muito embora sua remuneração não seja direta, é certo que o
comprador, ao ofertar seu lance, estará computando no preço final o valor da comissão e as taxas
administrativas a serem pagas.

Assim, há esses custos para os arrematantes e, acima de tudo, quanto maior forem esses custos,
menor será o valor ofertado pelo licitante. Portanto, é fácil perceber que o leilão conduzido por leiloeiro
administrativo será sempre mais atrativo, uma vez que o bem arrematado sairá por preço inferior (sem
a comissão e taxa administrativa), logo, a Administração não correrá riscos de o bem ser depreciado
ou restar o certame deserto, pois, quanto mais candidatos, maiores serão as chances de as propostas
vencedoras terem seus valores mais elevados.

Dessa forma, acreditamos que não basta simplesmente contratar um terceiro para negociar em
nome da Administração para atender a todos os objetivos e princípios licitatórios, sobretudo porque, se
fosse esse o único objetivo do legislador (Congresso Nacional), teria ele expressado que o leilão
deverá ser cometido a leiloeiro oficial no art. 31 da Lei 14.133/2021. Entretanto, não o fez!

Não diferente, a minuta da Instrução Normativa que esteve em consulta pública entre os dias
08/06/2021 a 22/06/2021 para regulamentar o leilão e instituir o sistema, dispõe, em seu art. 3°, que o
leilão poderá ser conduzido preferencialmente por servidor designado ou, excepcionalmente,
por leiloeiro oficial. Ou seja, o leiloeiro oficial será exceção!
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