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Ofício Circular n° 57/2016/DREI/SEMPE/SG-PR
Brasília, 1º de março de 2016.

A TODOS OS PRESIDENTES DE JUNTAS COMERCIAIS

Assunto: Orientação - Caução Leiloeiro.

Senhor Presidente,

1.
Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Senhoria devido o recebimento de mensagem
eletrônica com expediente do Sindicato dos Leiloeiros Oficiais dos Estados do Norte e Nordeste
(em anexo) comunicando que não há padronização no que tange ao atendimento do art. 28 da
Instrução Normativa DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013.
2.
Assim, informamos que não há impedimento legal para a substituição do depósito em
conta caução já existente pela apresentação de seguro garantia, uma vez que o art. 28 da Instrução
Normativa DREI nº 17, de 2013, dispõe que o leiloeiro deve prestar caução em dinheiro, caderneta
de poupança, fiança bancária ou seguro garantia, in verbis:
Art. 28. A caução somente em dinheiro, caderneta de poupança, fiança bancária e
seguro garantia.
§ 1º A garantia de que trata este artigo deverá ser depositada na Caixa Econômica
Federal, ou outro banco oficial, em conta poupança à disposição da Junta Comercial e
o seu levantamento será efetuado, sempre, a requerimento da Junta Comercial que
houver matriculado o leiloeiro.
...
§ 4º A fiança bancária e o seguro garantia podem ser contratados junto a seguradoras
privadas e, apenas no que couber, obedecerão, os mesmos critérios aplicáveis da
caução em dinheiro, devendo ser renovados ou atualizados anualmente.
§ 5º No caso de seguro garantia, a junta comercial deverá figurar na apólice como
segurada e o leiloeiro como tomador.

3.
Desta forma, como compete a este Departamento a solução interpretativa das leis,
regulamentos e demais normas relacionadas com o registro mercantil e atividades afins e tendo em
vista a subordinação técnica das Juntas Comerciais, consoante disposição do art. 4º da Lei nº 8.934,
de 1994, solicitamos a Vossa Senhoria especial atenção para que o disposto na mencionada
Instrução Normativa seja cumprido.
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4.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

FERNANDO ALMEIDA

Diretor

