
 

RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – GAB/PRES/JUCISRS 

Considerando a necessidade de estabelecer rotina para a fiscalização dos leiloeiros matriculados neste 

Órgão;  

considerando o disposto na Instrução Normativa do DREI nº 72/2019 sobre a matrícula, seu 

cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial;  

considerando o disposto na Instrução Normativa DREI nº 70/2019, que determina o fiel cumprimento das 

Instruções Normativas do DREI;  

 

A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, 

consoante disposto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c o art. 25, inciso 

VIII, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e art. 20, inciso IV, do Regimento Interno, faz saber 

que o Plenário, em Sessão realizada em 12 de novembro de 2020, APROVOU a seguinte 

  

R E S O L U Ç Ã O 

 

Art. 1º Compete à Junta Comercial, Industrial e Serviços – JUCISRS as atribuições de disciplinar e 

fiscalizar as atividades dos Leiloeiros Públicos Oficiais matriculados no Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único. Aos Leiloeiros Públicos Oficiais que cometerem irregularidades no exercício de suas 

atividades serão imputadas, de acordo com o grau de gravidade, as seguintes sanções: 

a) multa; 

b) suspensão; e 

c) destituição. 

Art. 2º Estão sujeitos à pena de multa, variável entre 5% (cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do valor 

da caução, os leiloeiros que: 

I - não arquivarem anualmente certidão específica de livros, comprovando o atendimento do disposto no 

inciso I, do artigo 69, da Instrução Normativa DREI nº 72/2019; e 

II – adquirirem para si ou para pessoas de sua família, coisa de cuja venda tenha sido incumbido, ainda 

que a pretexto de destinar-se a seu consumo particular. 

Art. 3º A multa de que trata o artigo 2º desta Resolução deverá ser recolhida por meio de guia de 

arrecadação emitida pela própria Junta Comercial e com prazo máximo de 10 (dez) dias para que o 

leiloeiro comprove o seu pagamento. 

 

Art. 4º Para arbitrar o valor da multa será levado em consideração a reincidência do leiloeiro no 

descumprimento das obrigações estabelecidas pela Instrução Normativa DREI nº 72/2019. 

 

Art. 5º Estão sujeitos à pena de suspensão os leiloeiros que: 

 

I – deixarem de comunicar, por escrito, à Junta comercial os impedimentos e os afastamentos para 

tratamento de saúde, devendo anexar atestado médico;  

 

II - deixarem de apresentar: 

 

a) até o dia 10 (dez) de março de cada ano, cópia do extrato da conta poupança relativa à caução; 

b) até um dia antes da data do seu vencimento, cópia da apólice relativa à renovação do seguro 

garantia/fiança. 

 

III – deixarem de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à Junta Comercial, depois 

de regularmente cientificados a fazê-lo; e  

 

IV – deixarem de arquivar na Junta Comercial, dentro dos 15 (quinze) dias seguintes aos do respectivo 

vencimento, os documentos comprobatórios do pagamento dos impostos incidentes sobre a atividade.  



 

Art. 6º As penas previstas nesta Resolução serão aplicadas ex-officio, nos termos do artigo 17 do Decreto 

nº 21.981/32 c/c o artigo 92 da Instrução Normativa DREI 72/2019 e obedecerão ao seguinte 

procedimento: 

 

a) identificada a irregularidade praticada pelo leiloeiro, falta de exação no cumprimento dos seus deveres 

ou infração a disposições do Decreto de nº 21.981/1932 e IN DREI nº 72/2019, dará a Junta Comercial 

início ao processo administrativo, juntando à denúncia os documentos recebidos; 

b) o leiloeiro deverá ser intimado, preferencialmente por e-mail, com confirmação de recebimento e 
leitura, a apresentar defesa, com vista do processo na própria Junta, pelo prazo de dez dias, que poderá 
ser prorrogado, a requerimento do interessado, por igual tempo, mediante termo que lhe for deferido; 
 
c) vencido o prazo e a prorrogação, se a houver, sem que o leiloeiro apresente defesa, será o processo 
apreciado em conformidade com a documentação existente;  
 
d) após, a Divisão de Agentes Auxiliares do Comércio elaborará relatório com os resumos dos fatos 
apresentados indicando, pelo que for possível apurar, em qual das hipóteses de sanções previstas na IN 
DREI nº 72/2019 a irregularidade se enquadra;  
 
e) a Assessoria Jurídica ou quem suas vezes fizer, emitirá parecer sobre o procedimento e o fará 
concluso à Presidente da Junta Comercial para que este autorize a pena a ser aplicada; 
 
f) com a dosagem da pena definida e autorizada pela Presidente, serão adotadas as medidas necessárias 
para o cumprimento da mesma; 
 
g) a decisão da Junta Comercial, que cominar penalidade ao leiloeiro, será sempre fundamentada.  
 
Parágrafo primeiro. Todos os atos de cominação de penas aos leiloeiros far-se-ão públicos por edital 
publicado no sítio da Junta Comercial. 
 
Parágrafo segundo. A imposição da pena de multa importa concomitantemente na suspensão do leiloeiro 
até que satisfaça o pagamento da respectiva importância. 

 
Parágrafo terceiro. Suspenso o leiloeiro, também o estará, tacitamente o seu preposto. 
 
Parágrafo quarto: Das decisões que cominarem a pena de multa e/ou suspensão aos leiloeiros, cabe 
Recurso ao Plenário dirigido à Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
e, das que cominarem pena de destituição, cabe Recurso ao Departamento Nacional de Registro 
Empresarial, ambos no prazo de 10(dez) dias. 
 

Art. 7º Até o dia 10 (dez) de março de cada ano, os leiloeiros deverão protocolizar como documentos de 

interesse, no balcão de protocolo da JUCISRS ou em qualquer uma de suas unidades desconcentradas, 

os seguintes documentos: ficha cadastral atualizada; certidões negativas expedidas pela Justiça Federal 

em matéria cível e criminal; certidões negativas expedidas pela Justiça Estadual em matéria cível, 

criminal, fiscal, falimentar e patrimonial; certidões negativas de débitos fiscais do Estado, Município, INSS, 

FGTS; e as certidões negativas de cartório de registro de protesto.  

 

Parágrafo primeiro.  As certidões do INSS e FGTS são obrigatórias apenas para os leiloeiros que 

possuem empregados. Os que não possuem devem fazer uma declaração, atestando os motivos pelos 

quais deixam de apresentar as certidões. 

 

Parágrafo segundo. A cópia do extrato da conta poupança relativa à caução ou apólice, prevista no inciso 

II, do artigo 5º, deverá ser apresentada juntamente com as certidões. 

 

Art. 8º O não atendimento ao disposto no artigo 7º ensejará a abertura de procedimento administrativo em 

face do leiloeiro. 

 

Art. 9º As obrigações cujo cumprimento deva ser observado durante a realização do leilão serão 

fiscalizadas por amostragem, in loco, por fiscal da Junta Comercial. 

 

Art. 10. O fiscal, em detectando alguma irregularidade, fará relatório do leilão e o enviará para o leiloeiro, 

por e-mail, informando acerca da: 

 

a) irregularidade detectada; 



b) instauração de procedimento para apuração da irregularidade detectada; 

c) prazo para defesa; e 

d) possibilidade de aplicação de pena  à espécie. 

 

Art. 11. Todos os documentos citados nesta Resolução e que devam ser arquivados na Junta Comercial 

serão protocolizados como documentos de interesses, mediante pagamento do preço devido, em 

processo físico. 

 

Art. 12. As notificações, intimações ou qualquer tipo de contato com o leiloeiro se dará, preferencialmente, 

por e-mail estando o leiloeiro obrigado a manter seu cadastro atualizado. 

 

Art. 13. A pena de destituição obedecerá ao rito estabelecido na IN DREI nº 72/2019, Seção XIV. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala de Sessões “Raul Bastian”, Porto Alegre, RS, 12 de novembro de 2020.  

 

 

 

Lauren de Vargas Momback,  

Presidente da JucisRS.  

 

Registre-se e publique-se. 

 


