
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005980-97.2015.4.04.7005/PR
RELATOR : FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
APELADO : HELCIO KRONBERG
ADVOGADO : LEANDRO RICARDO ZENI
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA  OFICIAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL. COMISSÃO. ART. 24
DO  DECRETO  21.891/92.  REDUÇÃO  DO  PERCENTUAL  PELA
ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A  atividade  de  Leiloeiro  Público  Oficial  é  regulamentada  pelo  Decreto  nº

21.981/32  que,  em seu  art.  19 (com redação dada pela Lei 13.138/15),  define  suas  funções.
Trata-se  de  atividade  profissional  de  natureza  econômica,  cuja  forma  de  remuneração  é
disciplinada pelo art. 24 do citado Decreto.

2. O referido regulamento dispõe que, quando prestarem os seus serviços à União,
aos  Estados  ou  aos  Municípios,  os  profissionais  leiloeiros  somente  receberão  a  comissão
estabelecida no parágrafo único do art. 24. Trata-se da comissão paga pelos compradores, que,
nos termos explícitos do dispositivo, deve ser de 5%, nem mais nem menos.

3. Não é facultada à Administração Pública a redução do referido percentual, ainda
que  por  via  indireta,  como  a  imposição  da  redução  do  valor  cobrado  pelo  percentual  para
competir no certame público com chances de êxito.

ACÓRDÃO

Vistos  e  relatados  estes  autos  em  que  são  partes  as  acima  indicadas,  decide  a
Egrégia  3a.  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  por  unanimidade,  negar
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 14 de junho de 2016.
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Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8305619v12 e, se solicitado, do código CRC C255299.
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