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Rua Capitão Veríssimo, 556 - Bairro: Centro - CEP: 96900000 - Fone: (51) 3742-1254 - Email:
frsobradin2vjud@tjrs.jus.br

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000158-96.2020.8.21.0134/RS

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS FUMICULTORES DO BRASIL
EXECUTADO: DIONATAN SCHAURICH

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

1. A atividade do leiloeiro é regulada pelo Decreto n. 21.981/32, o
qual, no art. 24, assim dispõe acerca da comissão decorrente de arrematação:

Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por
convenção escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender, eles
estabelecerem com os comitentes. Em falta de estipulação prévia,
regulará a taxa de 5%  (cinco por cento), sòbre moveis, mercadorias,
joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sôbre bens imoveis de
qualquer natureza.                   (Redação dada pelo Decreto nº 22.427,
de 1933) Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente
cinco por cento sobre quaisquer bens arrematados.

Necessário consignar que a regra do art. 24, parágrafo único, é
aplicada para o caso de contratação pelo comitente, situação oposta da nomeação do
profissional pelo juízo.

Outrossim, o leiloeiro público é auxiliar da justiça e sua remuneração
em leilão judicial está disposta no Código de Processo Civil, norma posterior ao
supracitado Decreto, assim prevista:

Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público:

(...) Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do
arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.
(grifei)

Dessa forma, tratando-se de ato judicial, impõe-se a fixação da
comissão ao arbítrio do juízo, ponderando a situação posta nos autos. 
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Nesse sentido, exercendo uma avaliação ponderada, entendo como
justa a fixação da comissão no percentual de 7% (sete por cento) para bens móveis e
imóveis, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo leiloeiro e, ao
mesmo tempo, não onera excessivamente o arrematante.

Com base no exposto, fixo a comissão do leiloeiro, em caso de
alienação, no percentual de 7% (sete por cento) para bens móveis e imóveis.

2. Faculta-se ao leiloeiro solicitar diretamente à Brigada Militar o
auxílio policial quando necessário ao cumprimento do ato para o qual foi designado
neste e em outros processos.

3. Por fim, desnecessário submeter ao Juízo a homologação das
datas designadas para o leilão, ficando autorizado o cumprimento das medidas
necessárias à realização do ato tão logo sejam prestadas as informações pelo
leiloeiro, tendo em vista a necessária agilidade a ser empregada na hipótese, a
fim de não frustrar a medida.

Consigno que a providência acima deve ser observada tanto neste
feito, quanto nos demais processos em tramitação na Comarca.

Intimem-se.

Cumpra-se o leilão designado.

Diligências legais.
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