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Goiânia, 11 de julho de 2014.

Processo n°4791525/2014

Aos Juizes de Direito do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação acerca da regularidade das atividades executadas pela Empresa

Leilões Judiciais Serrano (AD Augusta Per Angusta Ltda - EPP) no Estado do Paraná,

pertinentes a gestão de leilões eletrônicos, divulgação e assessoria na organização de leilões

judiciais a todos os leiloeiros que estejam regularmente inscritos na Junta Comercial do

Paraná e nas demais do País.

Senhor(a) Juiz(a)

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2369/2014, do

Parecer n° 242/2014-2°JA-CGJ e da peça de fs. 172/173, extraídas do processo em epígrafe,

para conhecimento próprio e de seus pares.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria, item publicações).

ofcii099/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRAN£í>T]
Corregedora-O^nfy da Justiça

IRAPERILO

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjgo.jus.br ^ ^ _ ^ ^ _
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoría Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4791525/2014 -Cianorte

Anésio José Alves Ferreira

Solicita Providências

ro

DESPACHO/OFÍCIO N° <33 <p ^ /2014

Cuida-se de expediente via do qual Anésio José Alves

Ferreira 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, ressaltou a atribuição do Juiz de Direito como Corregedor natural

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

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

em seguida (f. 26). Às fs. 27/28, Despacho n° 569/2014 em que foi determinada a

expedição de ofício nos termos sugeridos pelo parecerista.

Às fs. 35/44, a empresa Ad Augusta Per Augusta Ltda
protocoliza petição, na qual afirma que não há qualquer impedimento para sua

atuação. Pede, ao final, que seja expedido ofício circular aos Juizes do Estado de

Goiás, informando-lhes que não incorrerão em qualquer irregularidade ao nomearem

os leiloeiros oficiais franqueados a Leilões Judiciais Serrano e não realiza leilões

presenciais, apenas presta serviços de assessoría a Leiloeiros Oficiais..., e quando

há Provimento ou determinação judicial que a autorize, realiza a gestão de leilão

eletrônico para o leiloeiro oficial franqueado. AnéxaNsópia de pedido de providências

protocolado no Tribunal de Justiça do Paraná £ no Conselho Nacional de Justiça (fs.

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74
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45/124).

Instado a se manifestar, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio

Cézar P. Meneses, ressaltou, mais uma vez, ser atribuição do Juiz titular da vara a

fiscalização necessária dos leiloeiros habilitados para conduzir leilões judiciais e

pontuou que o ofício circular expedido apenas noticiou os fatos trazidos ao

conhecimento desta Corregedoria Geral, sem fazer qualquer orientação sobre a

nomeação de leiloeiros, o que, repita-se, é de responsabilidade do presidente do

feito. Ao final, opinou pelo indeferimento do pedido de fs. 35/44 e arquivamento dos

autos.

À f. 128, foi acostado pedido de orientação formulado pela
Secretária da Diretoria do Foro da Comarca de Catalão, Sra. Selma Maria Brito

Santos, sobre o que fazer diante das justificativas apresentadas pela empresa

Leilões Judiciais Serrano (fs. 129/130). Com vista, o 2o Juiz Auxiliar, ratificou a

manifestação anterior e sugeriu fosse a solicitante comunicada de que incumbe ao

magistrado titular da vara proceder às orientações necessárias (f. 134).

Às fs. 135/137, foi proferido o Despacho n° 1085/2014, no

qual o pedido foi indeferido, a juízo de ser atribuição do Juiz titular da vara proceder

a fiscalização necessária dos leiloeiros habilitados para conduzir leilões judiciais e o

fato de que o expediente coletivo expedido por esta Corregedoria apenas noticiou

&» aos magistrados os fatos trazidos na petição inicial, sem, contudo, orientá-los sobre

a nomeação de leiloeiros.

Foram acostadas aos autos as petições de fs. 152/161 e

165/171, acompanhadas de documentos.

Instado, o 2o Juiz Auxiliar, Dr Antônio Cézar P. Meneses,

ressaltou, mais uma vez, a competência do magistradoTitular da Vara para proceder

a fiscalização necessária dos leiloeiros habilitados para conduzir leilões; destacou

que o ofício circular expedido por este órgão correicional apenas noticiou os fatos

trazidos ao conhecimento desta Corregedoria,/seTn fazer qualquer orientação sobre
a nomeação de leiloeiros. Asseverou, outrossim, que, com a recente decisão da
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Corregedoria-Geral do Paraná, o requerimento de fs. 165/171, deve ser atendido,

unicamente para comunicar os magistrados deste Estado sobre a regularidade das

atividades executadas pela Empresa Leilões Judiciais Serrano (Ad Augusta Per

Augusta Ltda -EPP) no Estado do Paraná. Feitas estas considerações, opinou pela

expedição de ofício circular aos Juizes de Direito do Estado de Goiás, e pelo

posterior arquivamento do feito (fs. 175/177).

Nessa ordem, acolho o parecer retro, subscrito pelo 2o

Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, e determino a expedição de ofício

jpn circular a todos os Juizes de Direito do Estado de Goiás, informando-os sobre a

regularidade das atividades executadas pela Empresa Leilões Judiciais Serrano (Ad

Augusta Per Augusta Ltda - EPP) no Estado do Paraná. Junte-se ao expediente

cópia do documento de fs.172/173, da peça opinativa (fs.175/177) e deste

despacho.

Cientifiquem-se os subscritores das petições de fs.

152/161 e 165/171, e a Juíza de Direito da Comarca de Aparecida de Goiânia, Dr3

Viviane Atallah (f. 145v), encaminhando-lhes cópia dos documentos já mencionados.

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

outras medidas a serem implementadas no âmbito desta Corregedoria-Geral da

Justiça.

j^ Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 0^ de julho de

Desembargadora NELMA B^NCO/FERREIRA PERILO
Corregedora\Gferai da Justiça
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aportes de investimentose. quiçá,de melhorestrutura física. Mas.como se observou,
ainda quea estrutura sejaprecária, é visível quea ESEJE temproduzido excelentes
projetos destinados à capacitação e orientação gerencial de servidores do 1' Grau
de Jurisdição, merecendo irrestrito apoio desta Corregedoria-Geral da Justiça. 3.
CONCLUSÕES. 3.1. ISTO POSTO, esta Corregedoria-Geral da Justiça manifesta-
se favoravelmente à realização Imediatada "Proposta de Trabalho" da ESEJEna
21 Vara Cível daComarca de Paranaguá, comvistas à "identificação e demandas
da mesma natureza e queestejam aptas aoarquivamento, inclusive com realização
demutirões para impulsionar o andamento dos feitos urgentes" conforme consta do
relatório de fls. 66/136. observando-se os seguintes pomos: a) quea ESEJE possa
esçolher.os integrantes daequipe, com base em aptidões e talentos específicos que
se façam necessários ao desempenhodas tarefas listadasem sou relatório Esta
prerrogativa melhor atende aos escopos do Projeto: b) que a douta Presidência.
Observada a^spombilldade financeira e orçamentária, autorize aosservidores que
atuarem na equipe da ESEJE a percepção da gratificação pela prestação de
serviçosextraordinários, prevista pelaLei Estadual n» 17.250. de 31.07.2012. e a
Resolução n» 15/2010 do OE. e devida pela prestação de serviços extraordinários
que ultrapassarem a8fhora dia, limitados a2(duas) horas por dia e a50(cinqüenta)
horas semanais: nosmoloestratados o item/V(atuaçào emcontra turno) dorelatório,
fls. 76'78; e c)quea douta Presidência presle todo osuporte material e lécnico que
se faça necessários ao fiel cumprimento das metas estabelecidas no relatório de
fls. 66/136. 3.2. Publlcjue-se e comunique-se, comcópia desta manifestação, via
Mensageiro àdoutora Juíza de Direito da2« Vara Cível daComarca de Paranaguá
eà ESEJE. na pessoa desua Supervisora 3.3. Com ascautelas e homenagens de
praxe,e a urgéncio.quo o caso recomenda, encaminhem-se os autos a elevada
apreciação da douta Presidência Curitiba, 25 de março de 2014. Des. LAURO
AUGUSTO FABRlCIO DE MELO Corregedor-Geral da Justiça

DIVISÃO JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DA
CORREGEDORIA-GERAL DAJUSTIÇA

32/2014

DESPACHO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR LAURO AUGUSTO FABRÍCIO DE MELO. CORREGEDOR-
GERAL DAJUSTIÇA, NOS AUTOS N» 2013.0369353-4/0.
PROTOCOLO N« 369353/2013
SenhorDesembargador Corregedor-Geral da Justiça,
1. O Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Porecatu. doutor Luiz Carlos
Bôer. encaminhou a cópia da Portaria n» 10/2013. que trata do tuncionamento do
plantão judiciário locai (fls. 13/14).
2. Da análise do ato, verifica-se que o seu conteúdo ê semelhanteaoda Portaria n»
05/2013 (fls. 02/03). expedida anteriormente pela própria autoridade judiciária.
Permanecendo as mesmas circunstâncias quanto ao funcionamento da atividade
naquela comarca, reitero as mesmasorientações feitas por ocasião damanifestação
de fls. 05/06.

3.Desse modo. semmais considerações, opino pelo arquivamento daportaria com
as comunicações necessárias.
Curitiba, 02 de dezembro de 2013.
Antônio Franco Ferreira da Costa Neto
JuizAuxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

/^TOCQLO N» 369353/2013
v -olhoa manifestaçãodo fls 17,do doutorAntônio FrancoFerreira da Cosia Neto.
JuizAuxiliar desta Corregedoria-Geral da Justiça
II. Comunicações necessá-ias.
Itl. Publique-se.
Curitiba. 03 de dezembro de 2013

DES. LAURO AUGUSTO FABRÍCIO DE MELO
Corregedor-Geral da Justiça

DIVISÃO JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DA
CORREGEDORIA-GERAL DAJUSTIÇA

33/2014

DESPACHO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR LAURO AUGUSTO FABRÍCIO DE MELO. CORREGEDOR-
GERAL DAJUSTIÇA. NOS AUTOS N»2013.0379973-1/0.
PROTOCOLO N» 379973/2013
SenhorDesembargador Corregedor-Geral da Justiça,
1. O Chefe de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabei do Ivai.
senhor Giuliano deSouza Mazzarino, encaminhou aestaCorregedoria-Geral acópia
do seu requerimento, no qual solicita autorização para usufruir dias de férias e

ibun.tl tlc ,Jitstit.it do Paraná

substituição nassuasatribuições doplantão judiciário, naaludida oportun
servidoraCarolineMourãoViudes (fls. 01/02).
Foram encaminhadas as cópias das lis.01/02ao Departamento Administrai
Tribunal de Justiça
É o relatório.
2. Da análise deste protocolizado, verifica-se que a apreciação do pedido para
usufruir dias de fénas relativas n2013 nãoé de competência destaCorregedoria-
Geral da Justiça, mas do Departamento Administrativo doTribunal de Justiça do
Paraná.

Igualmente, o encaminhamento a este Órgão do referido expediente, a fim de
lograr a substituição de servidor para funcionar no plantão judiciário ó medida
desnecessária

Éque a proposta de substituição deve ser submetida ao próprio juiz da comarca.
nocaso de entrância inicial, o qual poderá analisar o casoconcreto e expedir nova
portaria alterando as escalasde auxtliares para atender ao plantão.
Nessa ocasião, deverá observar os limites impostos pelaResolução rí> 87/2013, do
Colendo Órgão Especial, pelos subitens 1.12.1 e seguintes do Código de Normas
da Corregedoria-Geral da Justiça, bem assim proceder a atualização dos registros
no "sistema Publique-se"
3. Desse modo, sem mais considerações, opino pelo arquivamento deste
protocolizado, com as comunicações ao requerente e à Juíza de Direito, doutora
Marina Lorena Pasqualotto.
Curitiba. 02 de dezembro de 2013.
Antônio Franco Ferreira da Costa Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geralda Justiça
PROTOCOLO H»379973/2013

I.Acolho a manifestação de fls. 14"usque" 15.do doutor Antônio Franco Ferreira da
Costa Neto. Juiz Auxiliar destaCorregedoria-Geral da Justiça.
II.Comunicações necessárias.
III. Publique-se
Curitiba. 04 de dezembro de 2013

DES. LAURO AUGUSTO FABRÍCIO DE MELO
Corregedor-Geral da Justiça
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DIVISÃO JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DA
CORREGEDORIA-GERAL DAJUSTIÇA

34/2014
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DESPACHO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR LAURO AUGUSTO FABRÍCIO DE MELO. CORREGEDOR-
GERAL DA JUSTIÇA. NOSAL/TOS N» 2013.0008579-7/000. S
INTERESSADO: FERNANDO MARTINS SERRANO. //
ADVOGADO: ROMEU FELIPE BACELLAR FILHO
ADVOGADO: RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADO: ANA CLAUDIA FINGER
Autos n«. 2013.0008579-7/000
VISTOS,...

1 No âmbito dos presentes autos, estaCorregedoria procedeu à comunicação, aos
Juizes Estaduais, quanto ao descredenciamento do Sr. Fernando Martins Serrano
como leiloeiro público oficial (fl. 27)
Nada obstante o descredenciamento. aportaram a esta Corregedoria diversas
denúncias afirmando que o Sr Fernando Martins Serrano continuava a exercer a
função de leiloeiro, por intermédio da empresa AdAugusta perAngusta LTDA - EPP,
ora requerente.

Diante da situação tática apresentada e das normas aplicáveis à espécie, esta
Corregedoria expediu, em 26de novembro de 2013. o Oficio-Circular n». 289/2013.
a todos os Juizes do Estado, informando acerca da (habilitação do Sr. Fernando'
Martins Serranodo quadrode leiloeiros da Junta Comercial do Paraná, bem como
da irregularidade do exercício da função através de pessoa jurídica ou Interposta
pessoa, deacordo comas normas jurídicas aplicáveis e. por conseguinte, ainaptidão
para novas designações tanto do Sr. Fernando Martins Serrano, como da pessoa
jurídica Ad Augusta per Angusta LTDA EPP. nome fantasia Leilões Judiciais
Serrano

2 Após decisão determinando o arquivamento do feito (fls. 244/245), sobreveio
petição apresentada por Ad Augusta Per Angusta LTDA EPP (fls. 254/277)
requerendo expedição de nova comunicação aos magistrados deste Estado, na
medida em que estes estariam atribuindo ao Oficio-Circular n«. 289/2013 uma
equivocada interpretação.
3. Em deliberação de fls. 324/332. contudo, entendeu-se que, se de fato ocorria,
porpartedos juizes, análise imprecisaou ambíguado contidono Oficio-Circular n*.
289/2013 incumbia à requerente peticionar junto aos magistrados esclarecendo a
dúvida, não sendo necessáriaa intervenção desta Corregedoria-Geral para clarear
as decisões exaradas

4. Na seqüência, sobreveio aos autos petição apresentada pelo solicitante Anózio
José Alves Ferreira (fls 334/347). naqual argumentou que algumas comarcas não
teriamacatado a recomendação dosta Corregedoria. Afirmouque os fatos teriamse
verificado em Sarandi. Manoel Ribas e Santa Fé
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5. Posteriormente, o Dr. Fernando Paes de Campos. Juiz Auxiliar da Corregedoria
da Justiça de Mato Grosso do Sul consultou esta Conegedoria acerca do
descredenciamento da empresa AdAugusta PerAngusta LTDA.
6.Por fim. a requerente AdAugusta PerAngusta LTDA manifestou-se novamente (fls.
364/367 e 369/418) argumentando que houveo cancelamento de 500 (quinhentos)
leilões noâmbitodeste Estadoemrazãoda interpretação equivocada conferida pelos
magistrados aoOficio-Circular n". 289/2013. Aduziu que nãorealiza leilões, apenas
prestaserviçosde assessoría a leiloeiros oficiais. Ressaltou que existemcentenas de
empresasgestoras de leilõeseletrônicos e que não há impedimento para a atuação
nessa seara. Argumentou que
"o referido Oficio-Circular encontra-se. com o devido respeito divergente com as
próprias determinações desta Corregedoria de Justiça do Estado do Pararvi. posto
ove por meio de seu Código de Nornias. integrou a possibilidade de leilãoatravés
decredenciamento em seus quadros de auxiliares dojuízo de empresas gestoras'.
nos termosdo Provimento n«. 232/2009.desta Corregedoria.
É©rejatórjo.
7. Do examedo contido nos autos, verifica-se que razão não assiste ao solicitante
Anézio José Alves Ferreira na manilestaçáo de fls. 334/347. na qual argumentou
que algumas comarcas não teriam acatado a recomendação desta Corregedoria.
Conforme documentos de fls 337/340. as publicações juntadas pelo solicitante
não se referem ao Sr. Fernando Martins Serrano, mas a outros leiloeiros, quais
sejam.Daniel OliveiraJúnior. Fábio Gonçalves Barbosa e AdrianoMelniski. Quanto
à empresa Ad Augusta Per Angusta. verilica-se que nãohá impedimento para que
preste os serviços auxiliares aos leilões. Veda-se, contudo, o exercício da função
pública de leiloeiro por pessoa jurídica, nos termos do art. 11Art. 11. O leiloeiro
exercerá pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por moléstia
ou impedimento ocasional em seu preposto. , Decreto 21.981/32 e art. 78Art. 7'
Épessoal o exercício das funções de leiloeiro, que não poderá exercê-las por

frmêdio de pessoajurídica e nemdelegá-las, senão pormoléstia ou impedimento
«aonal, a seu preposto.cabendo ao leiloeiro comunicar o fatoà Junta Comercial,
instrução Normativa ns. m'2010, do Departamento Nacional de Registros do

Comércio. Em relação às atividades preparatórias do leilão como, por exemplo,
divulgação, entre outras, não hávedação, de modo que não se verificou desrespeito
ao Oficio-Circular mencionado. Ademais, considerando a realização dos leilões, o
solicitante Anézio José Alves Ferreira, comprovando interesse jurídico na matéria,
deveria apresentar petição ao juiz competente paraanálise do pleito, refugindo a
questão à competência deste Órgão.
8. Em relação à consulta formulada pelo Dr. Fernando Paes de Campos. Juiz
Auxiliar daCorregedoria da Justiça de Mato Grosso do Sul. expeça-se ofício ao
consulente. informando-lhe que esta Corregedoria expediu, em 26 de novembro de
2013. oOficio-Circular n». 289/2013, a todosos Juizes doEstado,informando acerca
da inanilitação do St. Fernando Martins Serrano do quadro de leiloeiros da Junta
Comercial do Paraná, bem como dairregularidade do exercício dafunção deleiloeiro
através depessoa jurídica ouinterposta pessoa, deacordo com as normas jurídicas
aplicáveis, quais sejam. art. 11 Art 11. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas
funções, não podendo delegá-las, senãopormoléstia ouimpedimento ocasional em
seupreposto., Decreto 21.981/32 e art. 7»Art. 7» Épessoal o exercício das lunções
de leiloeiro, que não poderá exercê-las por intermédio de pessoa jurídica e nem
delegá-las. senão por moléstia ou impedimento ocasional, a seuproposto, cabendo
aoleiloeiro comunicarofato àJunta Comercial.. dainstrução Normativa nc. 113/2010.
do Departamento Nacional de Registros do Comércio. Ademais, ressalte-se que não
há impedimento para que pessoas jurídicas prestem serviços de apoio aosleilões.
comoatos preparatórios, divulgação, entre outros. Veda-se, tãosomente, o exercício
do múnuspúblico de leiloeiro por empresas.
9. Quanto aos requerimentos formulados às fls. 364367 e 369/418 pela requerente
Ad Augusta Per Angusta LTDA. depreende-se. do alentado exame dos autos, que
fa há para alterar o contido nadeliberação de fls. 324/332 desta Corregedoria.

tfcio-Circular». 289/2013 táo somente procedeu à orientação aos magistrados,
sentido da necessidade de observância da normativa de regência e da

impossibilidade de atuação do Sr. Fernando Martins Serrano e da empresa
requerente como leiloeiros.

Como ja referido, a orientação expedida encontra respaldo nas leis aplicáveis à
espécie, jáque.com efeito, de acordo com os art.28Art. 2.3 •Aprofissão de leiloeiro
seráexercida pessoalmente mediante matricula concedida pelaJunta Comercial do
Paraná, conformedísposto nesta Resolução edisposições legais pertinentes e3?Art.
3*Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública ou
público pregão, dentro desuas próprias casas ou tora delas, inclusive por meio de
rede mundial decomputadores, detudo que. por autorização deseus donos ou por
autorização judicial, ferem encarregados, tais como imóveis, móveis, mercadorias,
utensílios, semoventes e mais efeitos, e a debens móveis e imóveis pertencentes
às massas falidas, liquidações judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive
de jóias e warrant de armazéns gerais, o o mais que a lei mande, com fé de
oficias públicos, da Resolução n*. 04/2012-JUCEPAR, c/cart nArt. 11 Oleiloeiro
exercerá pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por moléslia
ou impedimento ocasional em seu preposto. . Decreto 21.981/32 e art. 7»Art 7*
t pessoal o exercício das funções de leiloeiro, que não poderá exercê-las por
intermédio depessoa jurídica enem delegá-las. senão por moléstia ouimpedimento
ocasional, a seu preposto. cabendo ao leiloeiro comunicar o fato a JuntaComercial,
da Instrução Normativa n*. 113/2010. do Departamento Nacional de Registros do
Comércio, évedada aconstituição deempresa deleiloaria ou seuexercício por
empresa ou, alTOlg.pjjr Interposta pessoa.
A requerente AdAugusta perAngusta argumenta que houve o cancelamento de
500 (quinhentos) leilões em razão da expedição do~rrTe"ffctorado Oficio-Circular.
Entretanto, nada comprovou acerca dos cancelamentos. Também não comprovou
a alegaçãodengue os magistrados estariam interpretando incoiretamènlêFOfíciô-

Circular, na medida emque não juntou aos autoseventuaisdeliberaçõ_
contrariedade ou em ambigüidade em relação ao determinado no OlfcL
Verifica-se. por fim. que a requerente não observou decisão exarada
Corregedoria (fls. 324/332). nosentido dequese de falo ocorre, porparte( ,
análise imprecisaou ambígua em relaçãoao Oficio-Circular n*. 289/2013,Incu

í requerente peticlonar juntoaos magistradosesclarecendo a dú^tds
r necessária a intervenção desta Corregedoria-Geral para clarear:
) exaradas.

10. Publique-se.
11. Intime-se a requerente, via DJe.
Curitiba. 07 de fevereiro de 2014.

DES. LAURO AUGUSTO FABRÍCIO DE MELO
CORREGEDOR-GERAL DAJUSTIÇA
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Processo n°: 4791525

Nome: Anésio José Alves Ferreira

Assunto: Solicita Providências

Parecer n°: 242/2014 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Após a emissão do Parecer de fl. 134, o qual foi acolhido por
meio do Despacho/Ofício n°. 1085/2014 (fls. 135/137), os autos

retornaram a este Juiz Auxiliar para exame da petição juntada às

(^ 165/171 e dos documentos de fls. 172/173, conforme se vê da

determinação contida no Despacho n°. 1826/2014, de fl. 174.

Na referida petição, a empresa Leilões Judiciais Serrano (Ad

Augusta Per Angusta Ltda - EPP) informa que a Corregedoria Geral
do Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a sua aptidão e

regularidade para prestar serviços de gestão de leilões eletrônicos,

divulgação e assessoría na organização de leilões judiciais a todos os

leiloeiros que estejam regularmente inscritos na Junta Comercial do

Paraná e nas demais do país (cópia da decisão juntada às fls.
172/173).

Assim, solicita a reconsideração da decisão de fls. 135/137 e

f^ a expedição de Ofício Circular aos Magistrados deste Estado a fim de
comunicar-lhes acerca da regularidade das atividades executadas

pela mencionada empresa, bem assim orientar-lhes no sentido de que
quando da nomeação da empresa em questão, o façam por meio dos
leiloeiros oficiais Álvaro Sérgio Fuzo (JUCEG n°. 035) e Maria
Aparecida de Freitas Fuzo (JUCEG n°. 046), a fim de evitar eventuais
nulidades.

É o suficiente relatório.

Passo à manifestação.

Em proêmio, observo da decisão do Corregedor-Geral da
Justiça do Estado do Paraná (fls. 172/173) que este verificou

í
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existir impedimento para que a empresa Ad Augusta Per Angusta
preste os serviços auxiliares aos leilões, ressaltando apenas a

vedação ao exercício da função pública de leiloeiro por pessoa
jurídica (artigo 11 do Decreto 21.981/19321 e artigo 7o, da Instrução
Normativa n°. 113/2010, do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC2).

Ressaltou que, se ocorre, por parte dos Juizes, análise

imprecisa ou ambígua em relação ao Ofício Circular n°. 289/2013,

daquele Órgão Correcional, incumbe à referida empresa peticionar
junto aos Magistrados para esclarecer dúvidas, não sendo necessária

a intervenção daquela Corregedoria para clarear as decisões
^ exaradas.

Excelência, no presente caso, como já destacado nos Pare-

ceres anteriormente emitidos, compete ao Magistrado titular da Vara,

Corregedor natural da Unidade Judiciária, proceder a fiscalização ne
cessária dos leiloeiros habilitados para conduzir leilões judiciais.

Sublinhe-se que o Ofício Circular expedido por este Órgão
Correcional apenas noticiou os fatos trazidos ao conhecimento desta

Corregedoria, sem fazer qualquer orientação sobre a nomeação de
leiloeiros, o que, repita-se, é de responsabilidade do presidente do
feito.

f^ Todavia, com a recente decisão da Corregedoria Geral do
Paraná, entendo, s.m.j, que o requerimento de fls. 165/171 deve ser

atendido apenas no que se refere a comunicar os Magistrados deste

Estado sobre a regularidade das atividades executadas pela
requerente no Paraná.

Outrossim, considero desnecessário orientá-los a, quando for

o caso, nomearem os profissionais leiloeiros indicados à fl. 71, pois a

empresa poderá peticionar diretamente aos Magistrados para

fornecer-lhes os seus nomes.

1 Art. 11. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por moléstia ou impedimento
ocasional em seu preposto.

2 Art. 7o É pessoal o exercício das funções de leiloeiro, que não poderá exercê-las por intermédio de pessoa jurídica
nem delegá-las, senão por moléstia ouimpedimento ocasional, a seu preposto, cabendo ao leiloeiro comunicar o fgto a />
Junta Comercial. \ 17 l l! \J
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&
Desse modo, sugiro, respeitosamente, seja expedido Ofício

Circular aos Juizes de Direito do Estado de Goiás, a fim de
comunicar-lhes acerca da regularidade das atividades executadas
pela empresa Leilões Judiciais Serrano (Ad Augusta Per Angusta Ltda
- EPP) no Estado do Paraná.

Manifesto-me, ainda, pelo arquivamento do feito após as ci-
entificações de estilo, uma vez que não existem outras providências a
serem adotadas.

Outrossim, caso sejam formulados outros requerimentos
nesta Corregedoria sobre a mesma matéria tratada neste procedi
mento, sugiro que sejam protocolados em autos apartados, pois os
presentes tramitam nesta Corregedoria desde o dia 16/01/2014, o que
dificulta o atendimento das metas 10 e 15 do Plano de Gestão da Cor

regedoria Geral da Justiça.

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

Goiânia, 12 de junta? de 2014.

Antônio Cézar P. Meneses

2o Jui£ Auxiliar -CGJ
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