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Parecer n.º 41/10.

Sisprot 39.979.

Leiloeiro. Pretensão de exercer as
respectivas funções mediante pessoa jurídica por
ele integrada ou administrada. Impossibilidade.
Entendimento dos artigos 3º e 12 da IN/DNRC
110/09 e dos artigos 12 e 36 do Decreto 21981/32.

Trata-se de consulta, realizada pelo leiloeiro Eduardo
Abreu Alves Barbosa, questionando a possibilidade de participar de
sociedade empresária com objeto voltado para atividades de leilão – ou,
alternativamente, de exercer a administração de uma tal sociedade. Ressalta
que a criação de uma pessoa jurídica, com o respectivo CNPJ, auxiliaria no
desempenho das atividades. Exemplifica este argumento citando o acesso aos
órgãos de proteção ao crédito e a possibilidade de registro de marcas como
faculdades exclusivas às pessoas jurídicas. Finalmente requer parecer formal
desta Junta Comercial sobre a consulta realizada.
A matrícula de leiloeiro só pode ser concedida a pessoas
físicas. Tal conclusão é depreendida, de forma evidente, do art. 3º da
IN/DNRC 110/09, que arrola os requisitos indispensáveis à sua obtenção.
Tais requisitos só podem ser observados por pessoas naturais.
Note-se, demais, que segundo o art. 12 do Decreto
21.981/32, “o leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções”. Ou seja: o
exercício da função não pode ser delegado a outra pessoa – ainda que esta,
sendo uma sociedade, seja integrada ou administrada pelo leiloeiro.
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Por outro lado, é vedado aos leiloeiros o exercício de
atividade empresarial. Neste sentido, o art. 12, I, a, da IN/DNRC 110/09:
“É proibido ao leiloeiro:
a) exercer atividade empresária, ou exercer
a administração e/ou a fiscalização em sociedade de qualquer
espécie, em seu ou em alheio nome”.
Na mesma linha, o art. 36 do Decreto 21.081/32:
“É proibido ao leiloeiro:
(...)
2º, constituir sociedade de qualquer espécie
ou denominação”.
Logo, é clara a conclusão: nem pode a matrícula de
leiloeiro ser concedida a pessoa jurídica, nem podem suas funções ser
exercidas senão pessoalmente por ele, nem tampouco pode o leiloeiro
matriculado integrar ou administrar sociedade empresária.
Ainda que sensibilizem os argumentos do requerente,
este é o comando – que me parece induvidoso – das normas regentes. E só
resta à Junta Comercial acatá-las.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que, em
conformidade com os artigos 3º e 12 da IN/DNRC 110/09 e com os artigos
12 e 36 do Decreto 21981/32, não é possível o exercício das atividades de
leiloeiro mediante pessoa jurídica por ele integrada ou administrada, nem
tampouco é permitido ao leiloeiro exercer atividade empresarial ou
participar/administrar qualquer tipo de sociedade empresária.
Florianópolis, 2 de março de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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