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Parecer nº 62/08

Ref.: Comunicação Interna nº 08/2008, da Secrataria Geral.

Leiloeiros.
Critérios.

Escala

de

antiguidade.

“A escala de antiguidade dos leiloeiros
deve ser organizada segundo a data das
respectivas matrículas – que por sua vez
corresponde, na forma do art. 6o da IN 83/99
do DNRC, àquela da publicação, no órgão
oficial, do ato administrativo que a conceder”
(Parecer 35/08).
Havendo dois ou mais leiloeiros cujas
matrículas remontem a atos publicados no
mesmo dia, a anterioridade na escala deverá
ser determinada em função das datas de
apresentação dos respectivos requerimentos.

A Secretaria Geral da JUCESC encaminhara consulta a
esta procuradoria, indagando se a escala de leiloeiros deve observar as datas
de nomeação, de expedição da carteira ou da posse de cada um deles. Tal
consulta deu origem ao parecer nº 35/08, que concluiu:
“A escala de antiguidade dos leiloeiros deve
ser organizada segundo a data das respectivas matrículas –
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que por sua vez corresponde, na forma do art. 6o da IN 83/99
do DNRC, àquela da publicação, no órgão oficial, do ato
administrativo que a conceder”.
Diante desta resposta, a Secretaria Geral faz nova
consulta, tendo em vista o fato de que dois leiloeiros tiverem suas matrículas
concedidas por atos publicados em mesma data.
Como dito no parecer 35/08, a posição do leiloeiro na
escala de antiguidade decorre da data da concessão da matrícula – que, por
sua vez, corresponde àquela da publicação do ato administrativo que a
conceder. Esta publicação é o evento que conclui o procedimento de
concessão da matrícula, que por sua vez se inicia com o requerimento
devidamente instruído.
No caso em tela, a dúvida é a seguinte: havendo dois ou
mais leiloeiros cujas matrículas remontem a atos publicados no mesmo dia,
como ordená-los na escala de antiguidade?
A legislação regente não dá resposta. Portanto, entende
este procuradoria que cabe o recurso à analogia. No caso, se os atos que
concluem ambos os procedimentos de concessão de matrícula são publicados
num mesmo dia, então resta verificar a anterioridade dos atos que dão início
a esse procedimento. Trata-se de analogia às regras processuais (CPC, art.
219, § 1o) e de registro público (Lei 6015/73, art. 186) que, atribuindo efeitos
jurídicos a determinados marcos temporais, premiam a iniciativa de quem os
persegue.
Em suma: no caso dos autos, a anterioridade na escala
deverá ser determinada em função das datas de apresentação dos respectivos
requerimentos.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que a escala de
antiguidade dos leiloeiros deve ser organizada segundo a data das respectivas
matrículas – que por sua vez corresponde, na forma do art. 6o da IN 83/99 do
DNRC, àquela da publicação do ato administrativo que a conceder. Caso
dois ou mais leiloeiros tenham suas matrículas publicadas em mesma data,
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então a ordem na escala deverá ser determinada em função das datas de
apresentação dos respectivos requerimentos.
Florianópolis, 14 de abril de 2008

Victor Emendörfer Neto
Procuradora da JUCESC

3

