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Secretaria Executiva

Ofício Circular n° /2014-SEC

iânia, VQ de nÜAÇO de 2014.Goiânia

Processo n° 4791525/2014

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Informação acerca da notícia de desabilitação do quadro de leiloeiros da empresa

AD. Augusta Per Augusta Ltda - Leilões Judiciais Serrado, e seu fundador, Fernando

Martins Serrano

Senhor(a) Juiz(a)

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 569/2014, do

Parecer n° 45/2014-2°JA e das peças de fs. 14/17, para conhecimento próprio e de seus pares.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

ofcir039 RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMABRANC0 FERRiílkA IMiRlí.o
Corregedora-Oeral\da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tjqo. jus.br
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Processo n°

Nome

Assunto

4791525/2014 - Cianorte

Anésio José Alves Ferreira

Solicita Providências

DESPACHO/OFlCIO N° l
') /2014

Cuida-se de pedido de providências formulado por Anésio

José Alves Ferreira, no qual informa que a empresa AD. Augusta Per Augusta Ltda -

Leilões Judiciais Serrano, e seu fundador, Fernando Martins Serrano, participam de

leilões públicos nas comarcas do Estado de Goiás, mesmo após o

descredenciamento do quadro de habilitados na Junta Comercial do Paraná (fs.

04/05). Anexa cópia de documentos (fs. 06/23).

No Parecer n° 45/2014, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio

Cézar P Meneses, ressalta a atribuição do Juiz de Direito como Corregedor natural

da vara em que é titular e sugere a expedição de ofício circular aos magistrados do

Estado de Goiás, para ciência do noticiado nos presentes autos, arquivando-os, em

seguida (f. 26).

É o breve relato.

Como bem asseverado pelo parecerista, compete ao

Magistrado titular da Vara proceder a fiscalização necessária e adotar as

providências que entender cabíveis em relação aos fatos noticiados nestes autos.

Destarte, acolho o parecer de f. 26 e determino a

expedição de ofício circular a todo os Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás,

para ciência própria e de seus pares, infófrnando-lhes acerca da notícia de

desabilitação do quadro de leiloeiros da en/presa-AD. Augusta Per Augusta Ltda -

Rua 10, n°150. 11°andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEPV\4.\l/>0-02 ê(6213216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Leilões Judiciais Serrano, e seu fundador, Fernando Martins Serrano. Anexem ao

expediente coletivo cópias das peças de fs. 14/17, da peça opinativa e deste

despacho.

Dê-se ciência deste ato ao solicitante, Sr. Anésio José

Alves Ferreira.

Após, arquivem-se os presentes autos, à míngua de

outras medidas no âmbito de atuação desta Corregedoria.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, \> de fevereiro/áe 2014.

Desembargadora NELMA^B ERREIRAPERILO

Corregedora-(3enaKla Justiça

JCRE

Rua 10. n°150. 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Processo n°: 4791525

Nome: Anésio José Alves Ferreira

Assunto: Solicita Providências

Parecer n°: 45/2014 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Trata-se de pedido de providências formulado por Anésio José

Alves Ferreira, por meio do qual alega que a empresa AD. Augusta Per

Augusta Ltda - Leilões Judiciais Serrano, e seu fundador, Fernando Martins

Serrano, estão participando de leilões públicos nas Unidades Judiciárias do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mesmo após o seu

descredenciamento do quadro de habilitados na Junta Comercial do Paraná

(fls. 04/05).

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06/23.

É o suficiente relato.

Passo à manifestação.

De início, cumpre ressaltar que o Juiz de Direito é o Corregedor

natural da Unidade Judiciária em que está lotado.

Assim, entendo, s.m.j., que compete ao Magistrado titular da Vara

proceder a fiscalização necessária e adotar as providências que entender

cabíveis em relação aos fatos noticiados nestes autos.

Desse modo, sugiro, respeitosamente, seja expedido Ofício circu

lar a todos os Magistrados deste Estado, informando-lhes acerca da notícia

de desabilitação do quadro de leiloeiros da empresa AD. Augusta Per Au

gusta Ltda - Leilões Judiciais Serrano, e do seu fundador, Fernando Martins

Serrano.

Sugiro, ainda, o arquivamento destes autos após as cientificações

de estilo, uma vez que não existem outras providências a serem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 24 de janeiro de 2014.

Antônio Cézar P. Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ

MB Rua 10, 150, lis Andar ,St. Oeste, Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
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Autos n^ 2013.0008579-7/000

Qonhnr npgpmbaraador Correaedor-Geral da lustiça

1. Trata-se de solicitação formulada acerca de
irregularidades na atuação do Sr. Fernando Martins Serrano como
leiloeiro público oficial. Esta Corregedoria procedeu à comunicação,
aos juizes Estaduais, quanto ao descredenciamento daquela pessoa
do quadro de habilitados na Junta Comercial do Paraná para atuar em

leilões, conforme decisão de fl. 27.

2. O solicitante informou que, não obstante o

descredenciamento, o Sr. Fernando Martins Serrano continuava a

exercer a função, através da empresa AdAugusta per Angusta LTDA -

EPP, nome fantasia Leilões Judiciais Serrano, pessoa jurídica da qual

são sócias Maria Filomena Planas Serrano e Leonice Fixer. Verificou-

se, contudo, que o Sr. Fernando Martins Serrano renunciou aos

poderes de administração de tal empresa (fl. 51 e fls. 39/50) e que,

desde 31.12.2011, portanto, não possui mais vínculo formal com a

pessoa jurídica mencionada. Por tais razões, deliberou-se pelo

arquivamento do presente, conforme fls. 59/61.

3. O solicitante manifestou-se (fls. 66/67), informando

que o Sr. Fernando Martins Serrano participou de 94 (noventa e

quatro) leilões após a comunicação feita por esta Corregedoria acerca

de seu descredenciamento. Alegou, ainda, que a empresa Leilões

Judiciais Serrano é administrada pela Sra. Maria Filomena Planas

Serrano, casada com o primeiro, de modo que solicitou providências

por parte desta Corregedoria. Juntou documentos (fls. 68/207).

4. Em 10.09.2013, José Eduardo Gonçalves do.Amaral

enviou nova solicitação (fls. 210/214) a esta Corregedoria'. Afirmou

v
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6. Diante do exposto, opino pela expedição de ofícicí-

circular a todos os Juizes do Estado, com ciência aos solicitantes,

informando acerca da inabiíitação do Sr. Fernando Martins Serrano do

quadro de leiloeiros da junta Comercial do Paraná, bem como da

irregularidade do exercício da função através de pessoa jurídica ou

interposta pessoa, de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e,

por conseguinte, a inaptidão para novas designações tanto do Sr.

Fernando Martins Serrano, como da pessoa jurídica Ad Augusta per

Angusta LTDA - EPP, nome fantasia Leilões Judiciais Serrano.

7. Após, aguarde-se pelo prazo de 20 (vinte) dias e, não

havendo ulteriores solicitações, opino pelo arquivamento do presente,

com as comunicações necessárias.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

Antônio Franco Ferreira da Costa Neto

JuizAuxiliar da Corregedoria-Geral daJustiça
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Autos n° 2013.0008579-7/000

1. Acolho a manifestação de fls. 242/243, da lavra

do Dr. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, Juiz Auxiliar desta

Corregedoria-Geral da Justiça.

2. Expeça-se ofício-circular a todos os magistrados

do Estado, comunicando que Fernando Martins Serrano não

está apto ao exercício da função de leiloeiro público oficial,

nem a empresa Ad Augusta per Angusta LTDA - EPP, de nome

fantasia Leilões Judiciais Serrano, em conformidade com os art.

201 e 302 da Resolução n°. 04/2012-JUCEPAR, c/c art. IP,

1 Art. 2.° - A profissão de leiloeiro será exercida pessoalmente mediante

matrícula concedida pela Junta Comercial do Paraná, conforme disposto

nesta Resolução e disposições legais pertinentes.

2 Art. 3.° Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta

pública ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fora delas,

inclusive por meio de rede mundial de computadores, de tudo que, por

autorização de seus donos ou por autorização judicial, forem encarregados,

tais como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e

a de bens "móveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações

judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive de jóias e warrant de
armazéns gerais, e o mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos.

3 Art. 11. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, não podendo

delegá-las, senão por moléstia ou impedimento ocasional em seu preposto.
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Decreto 21.981/32 e art. 7°4, da Instrução Normativa n°.

113/2010, do DNRC, os quais vedam a constituição de empresa

de leiloaria ou o exercício do múnus público por empresa ou,

ainda, por interposta pessoa.

3. De 1ais providências, dê-se ciência aos

solicitantes.

2. Oportunamente, arquive-se o presente, com as

comunicações de estilo.

Curitiba,í/de

DE^S-lAUROAÜjaai^ÀB

/

de 2013.

DE MELO"

CO^REÜEDpR^èERAífDA JUSTIÇA

4Art. 7o Epessoal o exercício das funções de leiloeiro, que não poderá exercê-
las por intermédio de pessoa jurídica e nem delegá-las, senão por moléstia ou
impedimento ocasional, a seu preposto, cabendo ao leiloeiro comunicar o
fato à Junta Comercial.
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