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CERT I Dis40 

CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE REVENDO OS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, DELES VERIFIQUEI QUE NO 
SISTEMA DE ANOTACOES DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS, CONSTA 0 REGISTRO DE N°221 DA SOCIEDADE 

Il
LHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, COM 0 ENDERECO EM  AV.  SAMBAQUIS QD.18 N°14, CALHAU, 65.000-00_,  SAO  

IS-MA, COMPOSTA PELOS ADVOGADOS SOCIOS: SONIA MARIA LOPES COELHO (3811), FRANCISCO DE ASSIS 

eZA COELHO FILHO (3810). CERTIFICO, AINDA, QUE A REFERIDA SOCIEDADE FOI REGISTRADA EM 04/07/2008. 

São Luis/MA, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. 

THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ 
Presidente OAB/MA 

HELENO MOTA E SILVA 
Vice Presidente  

AMANDA  TERESA FARIAS DE SOUSA 
Secretario(a) Geral da OAB/MA 

Data de Emissão: 18/01/2021 As 17:01:22 
Certidão válida até o dia 17/02/2021 - Emissão gratuita. 

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em 
http://www.oabma.org.br/validar  

Validação Digital: 412D4F5D-2ACE-4D1D-97ED-5727B548EDB6 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO  

Página I de 1. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO 
CPF: 251.060.313-20 
Certidão n°: 28274375/2020 
Expedição: 30/10/2020, As 15:28:22 
Validade: 27/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO, inscrito(a) no 
CPF sob o n° 251.060.313-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

• • 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO 

CPF: 251.060.313-20 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/01/2021, às 18h47 

CERTIFICA-SE, de acordo com és informações registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforms  artigo 5 único da  ports'''.  1421/2014 do  PATE,  a certidão ora instituída refletirá 
*more a diem* situação ocorrida em cadastros administrativos polo emitente, de modo  quo,  
havendo processes enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a  setae,  podia 
ser obtida certidão perante aquole 6rgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos 
mesmos. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos  utilizando o código 3up1vha. 

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

Pagina 1 de 1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SONIA MARIA LOPES COELHO 
CPF: 251.034.823-04 
Certidão n°: 28274314/2020 
Expedição: 30/10/2020, as 15:27:39 
Validade: 27/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SONIA MARIA LOPES COELHO, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 251.034.823-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Davidas e sugestes: crldt@tst..jue;.br 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

• EMPREGADOR:  SON  IA MARIA LOPES COELHO 

CPF: 251.034.823-04 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/01/2021, As 18h49 

CERTIFICA-SE, de acordo com As informações registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforms  artigo único da portada 1421/2014 do NITE, a certhillo ora Instituída refietini 
sempre a última situacio ocorrida em cadastros administrativos polo smitente, do  mode quo,  
havendo  process**  enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes„ poderá 
ser obtida certidlo perante  tumble (WWI%  visando a demonstrar a situado atualizada dos 
mesmos. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos  utilizando o código 3upjQD1. 

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

Pagina 1 de 1 



PODER JUDICIÁRIO 

PAgina 1 de 1.  

FOLHA ..55- 
I  PROCESSO  N)006/ .20A 

W100ALID4DE  

• 

• 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.254.932/0001-14 
Certidão n°: 28272156/2020 
Expedição: 30/10/2020, As 15:07:25 
Validade: 27/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.254.932/0001-14, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Davidas e sugestdes: cndt@tst.jus 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ: 10.254.932/0001-14 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/01/2021, As 18h38 

CERTIFICA-SE, de acordo com As informações registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforme artigo único da portaria 1421/2014 do  PATE,  a cortidilo ora Instituída refletirá 
sempre a última situaçlo ocorrida em cadastros administrativos polo emItente, do modo  quo,  
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a  sates,  poderá 
ser obtida cortidio porante aquele 6,110,  visando a demonstrar a situação atualizada dos 
mesmos. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos  utilizando o código 3upgIFx. 

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

Pagina 1 de 1 
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FORMA DE ATUAO o 
Estabelecimento Fixo 

LISTA DE ATIVIDADES 

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL 
691170100 SERVICOS ADVOCATICIOS SIM 

ig 

REPRESENTANTES DA EMPRESA 

RESPONSABILIDADE CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL 

Legal 25106031320 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COELHO FILHO 

Contábil NÃO DEFINIDO NA() DEFINIDO 

QUADRO SOCIETARIO/INTEGRANTES 
CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

5106031320 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COELHO SOCIO-ADMINISTRADOR 50% 

5103482304 

IDENTIFICAÇÃO DO 

SONIA MARIA LOPES COELHO 

SOLO E DA ATIVIDADE  

SOCIO-ADMINISTRADOR 50% 

AREA  FÍSICA OCUPADA: 0,00m2 QUANTIDADE: 0 

QUADRAS E CINEMAS 
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0 
QUANTIDADE DE CINEMAS: o 

Local: SAO LUIS / MA, 13/03/2019 

CPF/CNPJ: 10254932000114 
Nome/Razão: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Contribuinte  

 

null  

Servidor • 



- 
PREFEITURA DE  SAO  LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
-v.- 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE 

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66067009 CNPJ: 10254932000114 
NOME EMPRESARIAL: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
NOME FANTASIA: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
SrTuagdo CADASTRAL: ATIVO 
NATUREZA JURÍDICA: 2240 - Sociedade Simples Limitada 
CBO: - 
DOC. CONSTITUIÇÃO: CARTEIRA DE ÓRGA0 DE CLASSE ALT.  ATUAL. CONTR. SOC.: 04/07/2008 
ORGA0 DE REGISTRO: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL NIRE: 221 
CAPITAL SOCIAL: 50.000,00 INscRigdo ESTADUAL: 
REG. TRIBUTÁRIO: Sociedade de Profissionais TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ 
SUBSTITUTO TRIBUTARIO: N?0 REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA 
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LIDA 

ik
IVRO: B-03 FOLHA: 165 DATA DO REGISTRO: 04/07/2008 
TV. UCENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Médio Porte  

APO  POBTE: MÈDIO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL 

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO 

TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA 

CIDADE/UF: SAO LUIS  / MA NÚMERO: 14 

ENDEREÇO: AV  DOS SAMBAQUIS CEP: 65071390 

COMPLEMENTO: QUADRA 18 BAIRRO: CALHAU 

POVOADO: ZONA RURAL: 

CCIR: NIRF:  

DATUM  REFERAtNCIA: LATITUDE: 

LONGITUDE: 

OINDEREPO CORRESPONDÊNCIA 

CIDADE/UF: SAO LUIS  / 

1104DEREÇ0: AV  DOS SAMBAQUIS 

COMPLEMENTO: QUADRA 18 

TIPO DE CONTATO 

MA NÚMERO: 14 

CEP:65071390 

BAIRRO: CALHAU 
':- 

DESCRIÇÃO 

TELEFONE (098) 32684053 

- FM/1 /2  Nü 
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PREFEITURA DE  SAO LUIS  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005791372021 

Validade: 17/02/2021 

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 
CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRICAO DA PESSOA 
JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME 0 
DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, 
RESSALVADO 0 DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS 
AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.  

CNII: 10.254.932/0001-14 Inscrição municipal: 66067009  

Ratio  Social: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS 

Logradouro: AVENIDA DOS SAMBAQUIS 

Número: 14 Complemento: QUADRA 18 

Bairro: CALHAU 

Municipio:  SAO LUIS  - MA CEP: 65071390 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em São Luis (MA), em 18 de Janeiro de 2021 ?s 17:26, sob o código de 
autenticidade  rig  E35F7892553BE65AB72CB4D9E2BF7F79. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na  Internet,  em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.brAralidacaocertidao. 

"NÃO t VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ: 10.254.932/0001-14 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:48:19 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/04/2021. 
Código de controle da certidão: 6413.83BF.2668.9652 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• • 
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Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 10.254.932/0001-14 

Razão Social: COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Endereço: AV  DOS SAMBAQUIS 14 QDA 18 / CALHAU /  SAO LUIS  / MA / 65071-390 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade:27/01/2021 a 25/02/2021  

Certificação Número: 2021012703413766765682 

Informação obtida em 05/02/2021 18:29:23 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

• 
• 

05/02/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 
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Instrumento particular de constituição da 
sociedade de advogados COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, na forma 
abaixo declarada. 

Pelo presente instrumento particular, de uma parte, FRANCISCO DE 
ASSIS SOUZA COELHO FILHO, Brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB, Seção do 
Maranhão, sob n.° 3810,  CI  n° 665.557 SSP/MA, CPF sob n.° 251.060.313-
20, residente e domiciliado Na Rua 02, Quadra "b", casa n° 07, Jardim 
Coelho Neto, Bairro Calhau; e SOMA MARIA LOPES COELHO, 
brasileira, solteira, advogada, inscrito na OAB, Seção do  Maranhao,  sob n.° 
3811, e no CPF sob n.° 251.034.823-04,  CI  n° 665.556 SSP/MA., residente 
e domiciliada na Rua Maria Firmina dos Reis, Quadra I, casa n° 06, Bairro 
São Francisco nesta capital, têm entre si ajustado e contratado constituir, 
como fato de constituem, uma sociedade de advogados, de conformidade 
com as disposições constantes dos  arts.  15 a 17 da Lei n.° 8.906, de 04 de 
julho de 1994; 37 a 42 do Regulamento Geral do OAB, e pelo Provimento 
n.°112/2006 do Conselho Federal da OAB, que se regerá pelas condições 
constantes das clausulas adiante lançadas, que mutuamente outorgam e 
aceitam: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade ora constituída  sera  identificada 
pela razão social COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

'\. 
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CLÁUSULA SEXTA: A gerência da sociedade  sera  exercida por ambos 
os sócios FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO e 

2 

• 

Parágrafo Único: A razão social  sera  mantida inalterada durante toda a 
existência da sociedade, .:nesmo ocorrendo o falecimento dos sócios que 
cederam o seu nome para compô-la. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá a sua sede na cidade de  Sao  
Luis, capital do Estado do  Maranhao,  na Avenida Sambaquis, quadra 18, n° 
14, Bairro Calhau. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá duração por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: 0 objeto da sociedade é o exercício da 
advocacia, que  sera  desempenhado pelos sócios. 

CLÁUSULA QUINTA: 

0 capital social, inteiramente subscrito e integralizado em dinheiro, é de R$ 
50.000,00 ( Cinqüenta mil reais), dividido em 50 (Cinqüenta) quotas no 
valor nominal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada uma, distribuído entre 
os sócios da seguinte forma: 

Sócios Quotas Valor (R$) 
Francisco de Assis 
Souza Coelho Filho 

25 (Vinte e cinco 
quotas)  

R$ 25.000,00 

Sonia  Maria Lopes 
Coelho 

25 (Vinte e cinco 
quotas) 

R$ 25.000,00 

TOTAL RS 50.000,00 

• FOLHA  ° 
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SOMA MARIA LOPES COELHO, os quais ficam autorizados a 
praticar, em conjunto ou isoladamente, todos os atos necessários e úteis ao 
cumprimento do objeto social. 

§10; A sociedade  sera'  obrigatoriamente representada pelos seus dois sócios, 
em conjunto, nas seguintes operações: 

a. Atos estranhos ao objeto social; 

b. Alienação de bens imóveis e constituição de direitos reais sobre ales; 

e. Prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

d. Nomeação de procurador  ad  negotia; 

e. Assunção de obrigação pecuniária que exceda de cinqüenta por cento 
(50%) do valor do capital social. 

§2°: Os atos praticados com violação do disposto nesta clausula não 
obrigarão a sociedade. 

§30  - Pelo exercício da gerência, poderá ser atribuida aos sócios uma 
remuneração mensal, cujo valor deverá ser por ales fixada de comum 
acordo. 

CLÁUSULA SÉTIMA — Dos honorários recebidos pela sociedade, vinte 
por canto (20%) serão destinados A. constituição de um fundo para 
pagamento das despesas sociais. O restante será distribuído aos sócios, de 
acordo com a sua participação na prestação dos serviços pagos e outros 
critérios que ales venham a adotar. 

Parágrafo Único: Os eventuais prejuízos sofridos pela sociedade serão 
suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social. 

CLÁUSULA MANTA: Os sócios respondem pessoal e ilimitadamente 
pelas obrigações assumidas pela sociedade, na proporção de alas 

participaç6es no capital social. 



Parágrafo Único: Nos termos do  art.  17 da Lei n.° 8.906/94, a 
responsabilidade pelos danos causados ao cliente por ação ou omissão no 
exercício da advocacia é pessoal do sócio que os causar, em solidariedade 
com a sociedade. 

CLÁUSULA NONA: É vedado o exercício da advocacia autônoma pelos 
sócios integrantes da sociedade, bem assim a associação de terceiro is 
quotas de qualquer deles. 

Parágrafo único: Nas pncurações outorgadas pelos clientes à Sociedade, 
os sócios serão nomeados individualmente. Os respectivos instrumentos de 
mandato deverão conter o número de inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil de cada advogado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de retirada, incapacidade, 
incompatibilidade permanente para a advocacia ou falecimento de qualquer 
dos sócios, a sociedade  sera  reputada dissolvida ao término do prazo de 
cento e oitenta (180) dias a contar da data em que ocorrer qualquer dessas 
hipóteses, caso o outro sócio não reconstitua a pluralidade societária nesse 
prazo. 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta 
cláusula, a apuração dos haveres será procedida com observância das 
seguintes normas: 

I. Realizar-se-á um balanço especial para determinação dos valores 
contábeis líquidos existentes na sociedade à época em que o fato 
ocorrer; 

2. Proceder-se-á à avaliação dos bens móveis e imóveis integrantes do 
patrimônio da sociedade, mediante laudo elaborado por pessoa 
habilitada para tanto; 
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3. Levantar-se-6, ainda, o valor das receitas pendentes e devidas 
sociedade, da seguhte forma: 

3.1 As receitas mensais provenientes da advocacia de partido, do 
atendimento a clientes por meio de consultas ou hora técnica 
devem ser consideradas nessa apuração até a data em que 
ocorrer o desligamento do sócio, não lhe sendo devidas as que 
se vencerem dal por diante, ainda que se refiram a um  client:  
pessoal seu; 

3.2 As receitas decorrentes de honorários judiciais, inclusive os de 
sucumbência, e os contratos em que forem ajustados honorários 
com cláusula de êxito deverão ser incluidos no cálculo dos 
haveres como direito a crédito eventual, só ocorrendo o seu 
pagamento quando a sociedade efetivamente os receber 

§20: Salvo o disposto no subitem 3.2 do parágrafo anterior, os haveres, urna 
vez apurados, deverão ser pagos a quem de direito em três (3) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizadas por índice que 
represente a perda do poder aquisitivo da moeda no período. 

§30: 0 sócio que se retirar ou renunciar, conforme permitido nos  arts.  1.374 
e 1.399, inciso V, do Código Civil, não terá direito ao recebimento de 
honorários de êxito e, quanto aos pendentes, só fará jus Aqueles devidos 
sociedade por conta dos serviços já prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA,: As controvérsias que possam surgir 
nos casos de dissolução total ou parcial da sociedade e nos demais casos de 
desligamento de sócios serão dirimidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina 
do Conselho Seccional da OAB do Estado do Maranhão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios declaram que não 
exercem nenhum cargo ou função incompatível com a advocacia ou que 

1111 
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gere impedimento para o seu exercício na consecução dos objetivos sociais; 
que não participam de outras sociedades registradas no Conselho Seccional 
da OAB do  Maranhao,  e que não estão incurso em nenhum dos crimes que 
os impediriam de participar de Sociedades. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de 
São Luis para dirimir quaisquer conflitos judiciais relativos a este contrato. 

E para firmeza e prova de assim haverem ajustado, contratado e se 
obrigado, os sócios nomeados no preâmbulo assinam o presente 
instrumento em cinco (5) vias de igual teor e forma, na presença das 

1 3, OrIa!:' 3v  
i IVA: NEPIOUF 11:,. :--:: • CE.. )  
I NO L.2:3 • '.. 1  
I NNE! 98) 221-41;'  I - 

São Luis (MA), 06 de maio de 2008RECOMECO A 1RNA ';!P‘ l'si•-.. t• '. , 7 -4 
fEgthE4F11-FROCIE 2

f
-i --:.1 .3 -LtA,. 

IlEgi*::if  Ds  I J-iGNir !jes.::::1-t ti ;: 1 )ELO, .,, 
I RO  LUIS,  Francisco de Coelho Filhoi 

n°3810 I 'LI!  test,  f--- 5?  I 
251.060.313-20 

I itt J;44147r 

Lopes oelho 
if 3810 

CPF n° 251.060.313-20 

Testerturnhas• 

IN)eaeLl LAvvvor 
Weslley  lbw  Maciel, Braskeiro, solteiro, Bacharel em Direito,  CI  n° 2 
SSPIMA, CPF n° 650.162.383-91, residente e domiciliado na Rua 12, casa 04, 
Cohatrac  IL  nesta capital 

-4(414 ...á;frfeefiri‘  
Luis Fernando Diniz Ferreira, 'Brasileiro, solteiro, universitdrio,  CI  n° 52258196-0 
SSP/MA., CPF n° 819.193.013-72, residente e domiciliado na Rua 45-A, Quadra 33, 
casa n°09, Bairro Vinhas. 

6 

rammo.oreumer.......e....331..awrowimmorre.smowas..aur- testemunhas que também o assinam. 
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COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS DIARIO N *12 FOLHA  Of  

TERMODEABERTURA 

Cantem este Livro, 'Mario n° 12,57 (cinquentae  sett)  folhas numerada eletronicamente, de 

01 a 57 que servira pium os lançamentos das operações preprias do estabelecimento do 

contribuinte abaixa descrito:  
tie 

Name  da Empresa Comm  ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Endereço AV.  DO SAMBAQUIS N°14 - CALHAU 
Cl 65.071-390 

Cidade Sji,3  LUIS  
Estada MARANHAO  
Rag  na OAB N° 221, LIVRO B-03, FOLHA 165 
Em: 04 DE JULHO DE 2008 
Inscriçio Municipal 0006606700-9  
CNN' (AF) 10254.932/0001-14 

Sgto Luis -MA, 02 de janeiro de 2019_ 
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ATIVO CIRCULANTE 

Cilemas 

•  

- 0c,rfluz a Reoeto-ar 

Outrao Criletitos 

BALANÇO PATRIMONIAL EM: 

AT 
31_122013 3ti2201e  

1146 .TZ 11,15 1_085.321,41T  

103.201,05 

1.14311300 381113,10 

1.141719 10 981.719,1i) 

45.03 

1M,88 
Ossossa do Exersiclo Saguints 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 101.032,38 100.508,70 

AT1V0 REALIZAVEL A L PRAZO 87.037,14 87.037,14 

Valores a  Baas 87.037,14 87.037,14 

ATIVO PE  ROAN  E TE 73.335,84 73.471,56 

_ Imobilizado Tectilco 113J10,40 118.580,40 

Difolido 
ilBsprac e AmortIz Azisimilado (45.714,3% f37.108,84s, 

TOTAL DO ATIVO 1.408.013,13 1.252.403f 

PASSIVO 

= 
ut.:07)..T4!clz .71 

140.033.87 

COELHO  Pa/N7QUIA,Ui. t AbbUtstfiuu.,  

CNN N' 10254.93210001-14  

PASSIVO CIRCULANTE 

For/mulattos-es 

_ ObrIg. Sociais o Impoaios a Recoillls 
-P:o*IsAo 1 CSLL 
-Prov fs20 pi1RPJ 
-PG/CC:FINS 

. Receita do E  weld°  Segutrrta 

• Ins01ulp0o IFtnancsira 

PASSIVO  MAO  CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGIVEL A I PRAZO 

_CiC Pooasa Ligada 
f;g1 
12; d 

PATRIA101410 LIGUIDO 

_ Capfta1  
- Frani5co de Assis S  Galen°  Pilho 

2 -0 0 E1 - soma Maria Lopes Galena 

.Reservai gl 11.361;:4 
- De Capitai .  

ZEII .. 3_, 
- Lucre eiou  Pe  l Amuados ;£ 

1411  

TOTAL GO PASSIVO • 62- 
‘. 

—t2 
E 

31.122013 31.12.2)1.8 
1207 314.00 1.068.412,17 

I 697,51 

124.134,36 84.336.06 
.55171 20.113,64 

69.915,59 49.032,16 
26.595,56 15.850,26 

1.143.713.18 381.713,10 

50.000,00 58_000.0'0 
25.000,05 
25_000,00 25.07.C.X 

38.033.07 131.078,67 

90.099,07 133.07957 

1408.813,0 1162.438.15 
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COELHO ADVOGADOS E ASSOCIADOS  

CNN  P 10254.932/0001-14 

tDEMONSTRA00 DAS MUTAViES DO PATRIM61110  LIQUIDO 

CAPTFAL SOciAt. GE8CRIOAO 

ISALOO Ell 31.12.2013 

1AJU0TE OE %/ARNOW PATROIONIAL 

IMEITRIE DE WORDS EXERCACIO ANTERIOR 

TIN1TRIBUIÇÃO OE LIICROS 3!)-01 

Matil TROD DO E XERCIC10 

SALDO E 31_12.2013  

&Imo 

50.00osio  

„—....4 

ACUmILILAIDC43 

LISCRince E .0u 1 , 
PREJLao8 PATRIIIILANIO LNittsrul i  

133_079,37 iss.ars.o : 

I 

- 1 
8450050 WroGW1  

2_113.721.33 2.116.721,08 i 
2.157.741,23 2.157.741,M i 

36.095,07 140_035,07 

DEMONSTRA00 CO RESULTADO 00 EXERCICIO EM: 

Ai  
V 

..0:. 

i3.  
Galilee  Geraie :4 
OFinancerras 
(-)Depreolaslo 

Z-4 
(-)Outras Adminigrativas  
(mpostoe e Taxis Orrersas 4 i  tail:  1-.. i  

. r 
Lucre operacionai j3. NO.3,ri 

;.  
tsHitkIR: .: 

i„-i-)R.eceas 

i 
i Financeiras. 

 5gr 0 
Lucro Ante° I Ronda e Cordrtb  Sochi 

rrlt4 ehe', il  

OPP:Wad C Social 
.•1:r: -s2 -2-:-' 

-'rProviskiRenda -f.:,',i ; fi.1.;Iiill 
07.- (37- Vilini 

Lucia LIqUrkitI 

31.12.2013 3112.2018 

2.088.180.20 1_372.776,41 

96.1)8,09 72.C435 

2.580.048,13 1580.757,51 

2.590.84819 1_900.707S1 

103.8340 1S0.028.08 

3.15252 20232,00 

5.5,72 S.021,8 

141.82256 116.795,75 

10.438450 175-' 

2.420213,55 1.740.739,43 

157,38 

2.426.213.55 1148400,81 

77.41910 50.8-22 ,Crg. 
151.053.30 153.859,1.5 

2.157.741,5€ 1.550.245,53  

Recede Operacionsi 

roeto  Fatorados  

Recede  Liquida  

(-)Costos do z Seri Vs  Vendidos  

Lticro Bmto 

importa e corlere o  presents  BALANÇO PATRIMONIAL em seu ATIVO e PASSIVO em R5 1.408.01313  (Urn mink,  quatrocer.n-s 
e oito rnii, treze reais e treze. centavos). E esta transonto as  roams  55 e 56  co  ilyro piano n-12. 

sao Luis - MA, Si de dezembro 2019. 

Gelello Germano de &tic 
CRC/M.A 0022650-8  
CP?  037.994.053:00  
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COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS DARIO N *12 FOLHA 57 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este Livro,  Marion'  12,57 (cincieentae sete)  follies  immerada eletr-  onicanente, de 
01 a 57,  coin  escrituração de 02 de 'Janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, cie serviu 

para os lançamentos das oper4Efes próprias do astabelecisnimIro do contribuinte abaixo 
descrito; 

Nome da Empresa COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
adereço AV.  DO SAMBAQUISW 14- CALHAU 

65.071-390 
Cidade SÃO  LUIS 
Eta& MARANHÃO 
Reg. na OAB N 221, LIVRO B-03, FOLHA. 165 
Em: 04 DE  MUM  DE 2008 
Inseri (*Municipal 0006606700-9  
CNN' OM 10254.932/0001-14  

Sip Luis -MA, 31 de dezembro de 2019. 

O GSRMANO DE  BRITO  
CRC-Mk 0022586-8 

CI** 037994093-00 

T IL101..TAto.  
1 

Asaoraiv,I• Caa..- 

•7.2..0?::2:.iti7 I 

cortMoo s oou ta  quo  prounte titocopisi roprodsfad 

0 Sal do original  quo  ma tel aprosentads Podar 
- TA% Solo: AUTENTO909113QZYOMAID3UATAS 

Escrovorto: MARIA IZALTINA CARDOSO DA 

. ,Dataltiors:190/2021 11:4305 Ernolumantor Ra 4,11, 

x, FERO: RS0,13, FADEP:  MOMS,  FEMP: Ra  Ole  Valor 

Total R1A1,12.  
Consults  a valklod• dada solo um 
httOoNsolo.tAnaJuo•br 

, FOLHA 

PflOCF3S0  t2()(4  
ii40i)ALifi AC E /Ai 
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COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS DARIO N • 12 FOLHA  Of  

TERMODEABERTURA. 

Contem este Livro, Diário  le  12, 57 (cinquentae sete) folhas numeradeletreeicemenle, de 

01 a 57 que servix-ii para os lançamentos das operg6es próprias do estabelecimento do 

contribuinte abaixo descrito: 

Nome da Empresa COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Endereço AV.  DO SAMBAQUIS N° 14- CALHAU 
CEP 65.071-390 

Cidade SAO LUIS  
Estado MARANHÃO 

Reg. na OAB N° 221, LIVRO B-03, FOLHA 165 
Em: 04 DE JULHO DE 2008 
Inscriçâo Municipal 0006606700-9 

CM* (MF) 10.254.932/0001-14 

Siio Luis -MA, 02 de janeiro de 2019_ 
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Del do ocitomil quo nit Val aprittenadd Paler Judo:Maio  
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Eaaretisida:  NANA  IZALTINA  CARDOSO  MEMO 
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ikluOilliDACE 

COELHO A OV OtiA,L11) 
li..1,1111 tiAbbkik.Amutro 

CNPJ N 10_254.93211001-11  

BALANÇO PATRIMONIAL ENC. 

ATIVO 

PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

Oloponlblilasdo 

. ellernw 

Outv:sa CrWlIcsis 

. espeea do  Exam  Segu 

ATIVO *AO CIRCULANTE 

ATIVO REALIZAVEL A L PRAZO 

Jorge a  Bone  

ATIVO PERMANENTE 

_ imoblilzado Teal'co 

i-infrprait e Arnortiz 

TOTAL DO ATIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

_ Fomecitooree 

_ °brig. Socials is Impostes a Redoing( 
-RtnisSo  i  CSLL  

-Proso  p1 IP.J 
-P/S/C OF  i  $.3 

.  Recede  do Exercido Seguinte 

_ Inentilvsle Financeira 

,71ASSIVO NAO CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGIVEL A L PRAZO 

_C/C Petraoa  ¡Agana  

PATRIMONIO LIQUIDO 

_ Capital Social 

- rancoscQ tie Assii; S Colon° Flina 
- Soma Maria Lopes Coleno 

_ Reserves 

- De Captlai 
-  Lucro  eioU PTV;  ACurnufaclaS 

TOTAL DO PASSIVO  

31.12.2015  

12.46.320,15 1_085.321 

183.201,85 1832855C1 

1.143.713.18 31112.13.18 

1.143.719,10 931.713.18 

06.8S 

IMP 

1C1.032,38 16t.566,7C 

87.037,14 87_037,14 

87.037,14 87.037,14 

73.335,84 73.471,5G 

113_710A 116.680,40 

445_71456) (37 .108,84'.; 

1 408_813.13 1.252 .430 

31_12.2013 

12C7.314,06 J363.412,17 

1.507,01  

124.131.36 84.338.08 

27.562,71 20.113,U 

69.91559 49.832,16, 
25696$6 15.850,26 

1.143113.10 381.713,10 

338,31 

338,31 

338,31 

140_833,07 in _Trsi.ti.7 

30.00050 59.000.20 
25. Do8 

2€ W0,00 

30.833.07 133..873,0 

98.8-XI 07 133.079,67 

1.408_013,13 1.262_430,15 
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DEVIOMSTRAÇAO DAS WrTAÇ S DO PATRI LiQUIDO 

Getalto Germano de Brito 
CRCIMA 0022E6D-8 
CP? 037.994.09300 

•FOJA N' 

*Mtn 

reTneaOloo LI0U8301 

SALDO  Ell 31.121ø1  50.000,80 133_833.87 183.073,57 

AJUSTE  3E VARVKAOPAMMODONAL 

MIND DE LtatiROSIF.XERDICIO MOM% 84.0811.00 841189A 

2.115221AS 2.110121,00 RaÇAØOE Linift08 2Cral 
SULTaix) Do ExEncicio  - 2.187.741X 2.157141.05 

SALDO  EV 31.12203  311.1188A0 18.0113AT 140133,07 

DEIMOIN51RAÇA0 130  RESULTADO  DO EXEROCIO Est 

1 uroicoe woo 
eneaulnais 

enuonnAnOil 

Rcet  Operacional  

mpoetos Faturadr.,s 

Iteeelle 1.100418. 

OCUSIOS 0P6 Serrigos venmos 

Lucre Brute 

Gook* Deride 
OF Mend-ens 
eDepreclapo 
(-)011-as Admtratto as 
(-)irripostos e  Taxas  Orversas 

Lucre Operacionat 

(+)eoettas  Financeiras  

Lucre Antes I Ronda o CORMS SHIN 

(..)PrairlOa0 C Social 
0151'0116g° f P, ernia 

unto  Liquido  

31.122813 31.12.2813 

2.5118.16S28 1.372.175,41 

93.118,09 72:W8X 

2.538.8411,13 1,308.757,31 

2.$38.81813 1.100.75/„S1 

163134.04 150.923.88 
3.1E2,62 20.2MX 
6.6a5,72 9.921 .85 

141 .527 ,80 116 796,75 
10.438/30 13.C75,58 

2.425213:55 1.748.733AS 

167 ,.38 

2.425.21345 1140.305.81 

77.419.19 Et22,09 
lei .063.30 133.639:1,3 

2.157141X 1.650245,53  

Importa e confere o presente BALANÇO PATRIMONIPL em seu ATIvo e PASSIVO em R3 1.408.013,13 (Um MIMI°, qumnicentoS 
e etie mi, treze  feats  e treze centavos). E esta  immerge  ao foirias 55 e 55 do livro piano n12.  

Sic  Lula-  MA, 31 de dezembre 
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COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS DARIO N *12 FOLHA 57 

TERMODE ENCIERRAMENTO 

Contem edeLivro, Difirion' 12,57 (cinquentae sete) falhas munerada eletronicaraente, de 
01 a 57,  coin  escrituração de 02 de Janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, .lue serviu 
para os lanommit-os das operes prOprias do estabelecimento do couttibuinte abaixo 
descrito: 

Nome da Ernprem 
Rnfiereço 

ChtP 

Cidade 

Fstrado 

na OAB 

Em: 

Inscrição Municipal 

CliPJ (ME)  

Comm  ADVOGADOS ASSOCIADOS  
AV.  DO SAMBAQUISN 14- CALHAU 

65.071-390  

SAO LUIS  

MARANHÃO 

221, LIVRO B-03, FOLHA 165 

04 DE JULHO DE 2008 
0006606700-9 

10.254.932/0001-14 

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2019. 

FRA.Nasco DE 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARt-MIRIM 

CNPJ/MF n.2  06.189.344/0001-77 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.189.344/0001-77, com sede na Av. 
Elias Haikel, Centro, Pindaré-Mirim (MA), neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal,  Dr.  HENRIQUE CALDEIRA SALGADO, ATEST A, para os 
devidos fins que a Pessoa Jurídica denominada COELHO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 10.254.932/0001-
14, situada na Avenida Sambaquis, Quadra 10, Lote 14, n.° 14, Bairro Calhau, 
São Luis — MA, CEP: 65.071-390, vem, prestando regularmente seus serviços 
na área de consultoria e assessoramento jurídico pleno em todas as searas de 
interesse do município. 

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas 
satisfatoriamente, com qualidade, eficiência e tempestividade não existindo em 
nossos registros, até a presente data fatos que desabonem a conduta e 
responsabilidade  cam  as obrigações assumidas. 

Pirapemas (MA) 5 de novembro de 2009. 

-MIRIM 

Reconheço por SEMELHANCA a(s) firrna(s) de: 
t0184150]-HENRIQUZ CALDEIRA SALGADO 

Ato: 1117.2 Emoltammtda:FIS 4,40, FERC: RS 010,  
Tote  R$ 460 Em  tort' da  worded* Elm  WM - 
MA, 13/0=020 161/11..SELO: 
RECPROUSESSNEMUTBZIWUKOCD DENNIS DE 
LIMA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO  Consults  
S vaisdado do silo: Ottpo:llsolo t;rnajuo,br 

Av. Elias Haikel, Centro, Pindaré-Mirim / MA — CEP: 6745.Wild 
1 P'ROCE.730 wv-,4 [10,2,f 
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MUNICÍPIO DE PIRAP 
lontar Salvador Mel4W 

Prefeito Munici I 

ESTADO DO MARANHX0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRAPEMAS  Reed=  de 

CNPJ N° 07.623,366/0001-66 PIE REMAS 
GOVERNO DE MUDANÇAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no  CNN  n.° 07.621366/0001-66,  corn  sede na Avenida 
Antonio Ribeiro, no 325, Centro, Pirapemas — MA, CEP. 65.460-000, 
representada pelo Prefeito, Iomar Stdvadorjfelo Martins, onde ATEST A, 
para os devidos fins que a Pessoa Jurídica denominada COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente inscrita no CNFWMF sob o n.° 
10.254.932/0001-14, situada na Avenida Sambaquis, Quadra 10, Lote 14, n.° 14, 
Bairro Calhau,  Sao  Luis — MA, CEP: 65.071-390, vem, prestando regularmente 
seus serviços na área de consultoria e assessoramento jurídico pleno em todas as 
searas de interesse do município. 

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas 
satisfatoriamente, com qualidade, eficiência e tempestividade não existindo em 
nossos registros, até a presente data fatos que desabonem a conduta e 
responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Pirapemas (MA), 05 de novembro de 2015. 

GABINETE DO PREFEITO 
Avenida Antonio Ribeiro, n* 325 - Centro - Pirapemas - MA, ;CEP. 65E4DA000_61_ 

;.:175..)cz-,773so 
.1 mooA1.14,-iókv:E IN* 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA 

GABINE FE DA PREFEITA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA/MA, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CIVPJ n.° 12.511.093/0001-06, com sede na 
Avenida Professor João Moraes de Sousa, n° 355, Prédio Principal, Centro, 
Santa Luzia Do Paruti/MA, representado por sua Prefeita, Sra.  Eunice  Boueres 
Damasceno A T ES TA para os devidos fins que a pessoa juridica 
denominada COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob n.° 10.254.932/0001-14, situada na Avenida Sambaquis, Quadra 
10, Lote 14, n.° 14, Bairro Calhau,  Sao  Luis, Estado do Maranhão, CEP n.° 
65.071-390, vem prestando regularmente seus serviços na área de consultoria 
e assessoramento jurídico pleno em todas as searas de interesse do município. 

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas 
satisfatoriamente, com qualidade, eficiência e tempestividade não existindo em 
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e 
responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Santa Luzia do Paruá, 05 de novembro de 2015. 

/  

MUNICIPI SANTA-LUZIA   DO PARUA 
Eunice Bouéres Damascene  

Prefeita  Municipal 

.Ff.)LHAiv - 
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OPRounsso 
WOWED&  PREITO 
Tun 
OREFEMILIIIE  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICIPIO DE TURIAW-MA, pessoa de direito pisb•  tic°  interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o rt.° 63.451.363/0001-63, sito A Rua  Dr.  Paulo 
Ramos, 143, Centro, Turiagu — MA, representado por seu Prefeito, Sr. 
Joaqtaint Litrbelino Metro ATES TA para os devidos fins  qua  a pessoa  
¡odd=  denominada COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente 
inscrita no CNK1/IVIF sob mo 10 254.932/0001-14, situada na Avenida 
Sambaquis, Quadra  IQ  Lote 14, n.° 14,  Bairn,  Calhau, São WS, Estado do 
Maranhão, CEP a° 65071-390, vem prestando regularmente seus serviços na  
area  de consultaria e assessorarnertto jurídico pleno em todas as searas de 
interesse do MUrliCfpio. 

Atestarnos que tais prestações de serviços foram executadas 
satisfatoriamente, com qualidade, eficiência e tempestividade não existindo em 
nossos registros, até a  presents  data, fatos que desabonem a conduta e 
revonsabilidacle com as obrigações assumidas. 

• • 

Rua Dr. Paulo Ramos,  rio  143, Centro Turiaguil4A 

FoLHA ',!;) ;5  
P.00ES33  voco(ital  

mo..11.).acEi  

 



• • 

• • 



• • 

 

.11 ri 
fi n 
11 I I n 

^44.r. nroxreu lug • 881 1 

 

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE  SAO 

LUIS  DA COMARCA DA ILHA DE  SAO LUIS,  CAPITAL DO ESTADO 

DO MARANHÃO. 7.1 M A 
NUOVA4.ifg UnC COL** C•1888/18wArteVrxr  

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos 

Feitos das Varas Civeis e Comércio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de 

janeiro do ano de dois mil e onze (2011), até o dia 21 de janeiro do ano corrente, 

constatei Nik0 EXISTIR distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou 

Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: 

COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ nci. 

10.254932/0001-14. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição 

a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luis. 0 referido é 

verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de 

Disbibuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade 

de  SA°.  Luis, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus Carvalho, 

secretário Judicial,  mat.  100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 

21 de janeiro de 2021. 

ANSELMO 
Secreti 

JESUS ARVA 
Judicial da Distribuig 

.,..,\TCIA I. ,c---')`,•\_ 
.s."' 

iZE  
... 

São Lufs-M A ,:-., ...., , 
-Selo de Fiscaliz,:z:la 

, , 

 

At. 3.41.1.1 
04à (gri 00 S82 

MUM/AC-AO: 
1- 0 CNP..1 constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade devera ser conferida pelo 
interessado e destinatário. 
2- Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de  Sao  Luis. 
3- Esta certidão  tart  validade de sessenta (60) dias, conforme  Art.  198 do Código de Normas da CGJ. 
4-Esta certidão emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor  (art.  199 CN). 
5-Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por  e-mail  por força da Portaria Conjunta n° 
14/2020 TUNA e estendida a Portaria-conjunta n° 5912020 TJMA em face do  periods,  de Pandemia COVID- 
19, ftcando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do 
solo judicial no  site  do  TAM.  
Pesquisa realizada nos sistemas: THEMISPG e PJE. 
PEFWDO DE PESQUISA: 10 ANOS. 
IMPRESSA As: 2110112021 17:08:02. 

Fórum Desembargador "Samey Costa" 
Avenida  Prof.  Carlos Cunha,  sin,  Calhau,  Sao  Luis/MA - CEP 65076-820 -  Pone  (98) (4/ 5409. 

PftOCESSO  



18/01/2021  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

WIER° DE INSCRIÇÃO 
10254.932/0001-14 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATIE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
...eankte 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
69.11-7-01 - Serviços advocaticios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS  
Hilo  informada 

COMO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
224-0 - Sociedade Simples Limitada 

LOGRADOURO 
AV  DOS SAMBAQUIS 

NÚMERO 
14 

COMPLEMENTO  
QUADRA: 18; 

CEP 
65.071-390 

BAIRROODISTR(TO 
CALHAU  

MUNICIPIO 
SAO LUIS  

UF 
MA 

ENDEREÇO ELErRONico 
COELHOASSOCIADOS@ELO.COM.BR  

TELEFONE 
(98) 3235-5806/ (98) 3235-5806 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ....., 

srruAgdo CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/07/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
ilin.rirl. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
rtfildrerlrtre 

:

provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

mitido no dia 18/01/2021 As 17:52:16 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 
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ESTADO DO MARANHAO 
PODER JUDICIÁRIO 

SLAZO o DIREITO DA 4"-  VARA DA FAZENDA POBLICA 
Municipio no tem competencia para fiscatiar o exerciCio da atividade do 
advogado ott da sociedade de advogados, que e mister da OAB, na forma do 
Estatutp.(4_1_14vocacia (Lei  if  8.906194),..raateria essa já pacidcada  kip  
Sumo Pietõrio e pelo Excelso Superior Tribtnal aistiPi; - 

O requerimento de liminar cleve ser deferido porque,  
akin  de relevante o fundamento invocado, impossive,1 sem a 
liminar, a medida resultará  ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela 
sentença. final. 

Presentes, pois, os pressupostos indispensáveis 
concessão da medidaliminar imardita aitera  pars,  ou seja, a relevimia 
dos motivos em que se assenta o pedido tia uuca1 e a possitAidade da 
ocorrência de  lea°  irreparável ao  (limit°  do lapel:mate, se vier a ser 
reconhecido na decisão de m.aito, como se vê nas exaustivas razdes do 
mesmo, o seu deferiea±é obriv.tdzio não pode depender de qualquer 
condição (RSTJ 15/175, 18/281 e 22/ 169 Weno, astira, ao Sr 

da.. Fazenda de São Luis- Ma„  clue  Faça o 
cancelamento irce&ato de todas as noti5ca9des de lwaçamento da Taxa de 
Licença e Velificação Fiscal .Alvará, para o conzate exercicio„ contra os 
advogados e sociednfies'de advogados. com  u"'critóti°$ 
abstendo-se de sua exação no prdxilmos exeroicics, verificadas as dalais 
condireties de regularidade da questão ari-tsaativa,  pea  autoridade•  
oampetente,(art.. 7°, inciso 11, da Lei  re  1_533/51). 

Notiflque-se, pois, a autoridadi aportada corno 
coatora do conteúdo da exordinl de fis 02, destes aTdos e de todo o teor 
desta decisAo entregando-lhe a segunda via apresmtath pelo impetrante, 
com as copias dos doctimenros para, no prazo de dez (10) diAt1, prestar 
infornnesqiie achar e'ia.S  (art_ inciso L-da tte-  L531'51). 

• • 

A.G.SR 

FOLHA í 2;'& 
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ESTADO DO KARAM/10 
PODER =ICl/WO 

JUZQ DE DIREITO e VARA DA EAZENDA PtiLIGt.  , 
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Vistos,  etc..  

"A liminar no 6. uma liberalidade da it:14a; é 
medida acarteladora do direito do impetrante, que ii10 pode ser ziwtin  
(Wand°  ocorrem os seus pressupostos, como também  ado  deve ser 
concedida quando .ausratr-ç. os reqnisitos da sua adsibili&de ( Hely 
Lopes Meirelles  "in  Mandado de Segurança Ação Popular - Aço CiVil 

bjca Mandado de Inju2940 - `liabeas Data PA Revi= dos 
TribanAis -  Sao  PaUto - 13  Ed.  - 1989). 

Conselho Seccional do Maranh2o, da Ordem dos 
Advogados do Brasil, devisinmetute qualificado na exordial de  -kb.  02, destes 
autos, impetrou perante este Juizo de Direito Mandado de Segurança 
Ctilediis5;b1(triPedid0 de Liminar, contra Ato do-Sr. Secrethrio Maaicipal 

Fat7enda de Sb Luis- Ma., alegando que a autoridade aporitacht corno 
coatora está eligindo dos advogados e rins sociedades de advogados 
estabelecidos com escritórios nesta cidade Ixs . 

A4P•azt.fet4P....4e..-. Li,ce119a e Verthco T*al.  pela Lo1io d, 
rfitatsitgrilMuit atende ser "devida por Oatsigo do li-eenciaraeftto 
baidial*pe/anaific3#70 fiscal do emetcicio de ativid.ade eada  period°  
anual subieciamte e toda vez que se Verirttlir TIO ramo ia 
atiVaade, nos termos do  art  220, §, inciso UI, do Código Trilittrio do 
Mazaioipio de  Sao,  T t,,s  (Lei n°3 .758/_98)_ Era razão crisso, aquela autoridade 
catsi 7aCtiftealltdo os advogados e sociedades de advogados do E-rwmverito 
desse tributo para. o exercício de 2001,, sob dziontirta,Ao ds: "Taxa de 
Licença e litzvdficaçao Fiscal — Alvará", no valor de RS 71,70,„ em 
ootaírnica,.  corn  venciaiento para o  di   01/03/2001, co.eorme p,--a-va nos 
autos. 

Dessa forma, o• impetrante pondera . que, aos 
advogados e is sociedades de advolos, o poder de policta e a prestação 
de SerVir,Q3 por parte do Municipiode São Luis* , sc3 se lemain para  
&mite  a 1ocali2:açao do escrit6r2.xr respecrxr,: depois de verificado se o 
local esoaxido atende is eazieucias da Legislação' Municipal ou qoando 

• -.; heum;r_trauszítraucia. dt2 logat * *dade• Ey.  =meta  pant  afinglar (pie o 
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QUARTA-MIA, 11-flLRO-2002 C*  D.O. PODIA RIDICTARTO 
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PROCESSO _  
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O •  

advogados Soniededes de advagailak  desta  capital, ¡also ptacedente 0  
pedida  concede e.segurança &Recede unto  processo,  pare  ordenar  4. 
ankaidede criatont rase. siatenha-se  dessa  cobranea, form nos diapositives 
&art. 3*.  inciso  1.50C, eilecit'b"., Conant:4as Federal., tat, 37  C/c  54, 
incise  XIV, da  Lai a° $106/94  (OAB)  e art. L.  da  Lei o° 1.53301. 
Eatrn.. rafAtealla a atedide embiledida in Kleine Reds, par setts próptioS 
°Pkdranerttaa Ittridicos. Seta. °netts  nem verba  honorkie (Santulli 105 do 
sr.Puldiqueen Riegistroat. Iritirainn-se Sig Luis (Ma), 28 de juntas de 
1002. Iatialgegbel Abelada. Tarots Ferreira - Titular  da  4!` Vue  da  Pam& 
?Wes. 

.02 - Wave -de  Instrumento  a011590499 
&gramme: Munic.iplo de  Sb  Lids 
Adveigadtr. Haterth. quo, Figookodo 
Agravadia: Minksterio  Público  Estadttal 
DeSPards0 de to. 162: VMS, etc. I - Arquivern-se  Sio  Luis (Ma), 0.3 de 
10EM de 200. lab Megbd. Middle Terms Ferreira - Titular  da  4° Vera  da  
Faun* ?Silica. 

03  - rta.aelAgid de. 0Ors No a' 01$999n000 
t.,.,lettotante• bferttelpio de Sb Luis 
Pincirradorr Neider  enkindles  Oliveira 
Nunokattet Idimddo. Luis VilnadaSibra 
DOIritelo de DZ. 23: *dos,  ere  Horsologcr, por septet:ea, pare que 
psoditta  rhos  jieliEtate e 1ass tfrflos, o pedido de desistancie Asillo„ is 
11&•..4 vita dc fies do mt. 1.38. af do Código de Processo Cluil Em. 
conSeq0breia„Pdgermetintri o  presents  precesso,  Coin fundament°  juridi-
tat  'am  dispatitivoS do  it  267. incise' VIII. do aludido Diploma lustro-
meta*.  Sera  custes, ;se= verba  honoraria  Transita Livrensome cm julga-
d antotreratnet  ?oblique-M. Registse4e. Intimem-se, $te Luis (MO, 2$ 
deltas/Oa de.2002. Megbel Abrials Tarms Ferreira - Jitit cla 4° Vera de 
:IrizendlAblice 

04 -rIftraidecio.de  Obra  NOV* n° 014953/2001 
)1634gOlPio',de Sin  1.41s: 
."Di Pinto Helder -Crittrissaies Oliveira 

Nitnciadm Ripd Aye* Iorge 
Dupuis* de ILI. 24; Wm, ere., tionteloge, par statues, pare qua 
;Madam, seas jitridicos olessis ;folios, o paid° de desisteneia de goo, 
fuondadolisda puns raquerente, ,Oomitants as s.22, dos setae, ease sa 

taCt,148„ O.  Código  de  Processo  Crvi EM causraPArmid, Ittlgo 
4241gitoo  presente  processim corn  fundamento jurídico  no art 267.  inciso  
VOL' do Códists de ?melded Civil. Sera -cum.  nem  verbs bowl-S.6i. 
Traub* liVremitatte etti.jolgado,  arquivem-se. Registra-se.  

•nailemLulir 044. 24 iie juishe de 2902. Megbel Abdaile Tagus 
•ragraitt-,,,leia di* Yea  da  Fizedda POE= 

OS - Etecapte Fluid o' 0413632/2001 
likaquenim Runde  Pública  Merildpsi 
t;i0eredstrrDt. Antanio Caries  Ribeiro  

Erteetted*: Frisbee FrigortEco do Maranhao  S/A.  
Dupuis* de  fia.  24: Vistas, Mc.  Homologo,  pen sentence, pars  que  
produiescus Mriskood Levis. efcitosoc  pedido  do desisteneia  da  Acio. its  

para os  .fins do art 158, s/g, do  Código  de  Processo  Civil. Em 
etkaresinenciasXISM Mints o present* aroddeaa. earn 'Armament* joridi- 
en nos dispasitiVU do art 794. basins 1, do aludiclo Diploma Ixistriancotal. 
Sty cusses,  nem verba  lianoreria. TrInsita  livremente  ern  julgado,  arqui-
vent-se  os  practises: autos. Pubfique-se.  Registre-se. Intimem-se  Sao Luis 
*fa/ 27  dejordas de 204 hiciecel Abdula Tams Ferreira -  Juiz da  40  Vera 
dig FigEggiapiljak* 

ISpeptedio Fkical 901961/2000 
Emend* Fiblica Municipal 

Primer** Dr. Madan Carlos Unite 
Execatado: Sieg Duda ibc Murata 
bespedio do De. SS:. VPstos, etc. flomologo, pox sentence., pare  que  

-4:eactime  situa  juddiees e levia eihitos, o  podido  de desistencis  da  Apia, kg  

to. 34, para  cis Ent  do att. 158, si§„ da Código de Processo Civil, Em 
consuplencia, juigo extinto O preserste processes, cem  fundament:,  jurídi-
co nos dispositivos do  art  794, inciso I, do elUdido  Diatom  tistrunterital. 
Sem custas,  neat  verba  honoraria.  Trinsita liorenteine cm jutgado, atqui-
vemee os presentes Lutes, "Publique-se. Registrase. Intiniem-da. Silo Luis 
(Ma), 27 de junho de 2002.  Mabel  Abdaia  Terms  Ferreira - ides da 4° Vara 
da Fazenda  ?tidied  

COMARCAS DO INDERIOR  

CAROLINA  

EDrTA1DE MUDANCA DE ENDEREÇO  
Memel  Mates de Ara* Chaves. Juiz de Direito e  Dirtier  do  %yin  da  
Comma  de Carolina, ne uns de  SUM  atribuitAts legais: TORNA 
CO, pare conhecimento  du  cidades civis, militares e ectesidsticas, 
dos advogados e da sociedade cm  Send, qua,  a  punt  do dia 15 de julho do 
contuss doe todos  ea ems  processusis date Juizo de Direito serão reali-
zados no ,Foren Dentate:us:lore Maria  Madinat*  Alves Sena.,  aimed°  a 
rua 07. quadra 08, Colida, Canalina/MA. (CEP. 659110-000L nova 
enderteo-  pant  a destirtacio das ..lorreationdencias encamialtadas a esta 
Comarca. De-se  rancid.  Puiliqtre-se, Junte-se Cópia aos autos doa  Pro-
cessor. cow  auditncia designada pare etudieSto  =tut*  e Maime-eu 
Dado e passado  neat&  cidadae  Cowered  de Carolina.  Sot  09 tliat de jullati de 
2002. Eu, Maria Nativa Bridge! R.epA Escrevente juramentsda do 2* 
Maio, que digitei e subscrevi. 

MANOEL  MAIDS  DE ARA= CHAVES 
Juiz de Direito 

GOV. WO  BARROS 

CARTÓRIO DO 2° OFICIO 
rRocEsso N' 323/2001 
A(o DE TUTELA 
REQUERENTE: FRANCISCA DA  sax( sous*  
Rtoottrocs:  Jost  IVAN DA SILVA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  3Çí  'TA) D.S. 
O PR. NrwroN PEREIRA RAND'S NETO, JUIZ DE DIREITO DA 
COMARCA DE '0014 EUGENIO BARRO.S - ESTADO DO 
MARAND.ÃO, NA FORMA DA LEL.  ETC.  

FAZ SABER a todos gunboat/a  promote edits!, vireo,  que  pot cam  
meio CITA  deal Fried  de 30 (trhda)  dies  o requeride MEE IVAN DA 
SILVA. brasileiro, assado,  *radix, residents  em 1.egar isearta, para ao  
prams  de quinze (15) dias oferecer  =items°  em Mar"  le vodka  de  
Weld.  do motor  WESLEY  DA.SILVA. SOUSA JÚNIOR,  amid°  AO  di*  
280/2000,  who  de Jose Ivan  di  Silvei da  Faisal&  Maria dos. RISMECHOS 
da Silva SattOs, formulado por FranUiSea. da Silva Sousa, Wasik:4*  mails*  
isneaeora,, midi:Mum e donticiliaria na Rito Gogtvalved Dias a' 271; nesta 
cidade. O prestutte Editai  tea  slIzado no Lugar de  =Dime,  sendo que o 
prezo de  white dies  colutOar4 a fluir a partir de primeira Publitatie 
dandisue  knee  por perfelta a  chug°.  Dado e passado dos alto (08) dias 
de  met  &junto de IMO de etois.ceil  eels  (2002), no Candrio dol*-Oftdo  
Oita  CornAtet Governado: ffnemlo Batais. E, Paze  =Astor,  Eu  i  ?Jeri"  
vIto; de Cartórie do 2*  OEM°,  que igitei e sobscrovi.  

NEWTON  PEREIRA RAMOS NETO 
Juiz ..k Ditaito 

ESPERA3'TM5POLIS 

JUIE0  DS  DIREITO DA COM.-RCA  DE ESPERANIINOPOLIS 
CARTÓRIO DO 2' OFICIO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA. 

PILO PRESENTE EDITAT., FAZSASER a todos  smarten  vinern 
o  prestige  edital ou  dole  tire= conimoimento, rim nos autos n*. 1.367/ 
2001 - AO° de Invutigacio  tie  Paternidade c/c &Entente movida par 
ROdANE DA SILVA contra HEPAOLANDO SILVA SOUSA, INTIMA 
HERIOLA.NDO SILVA SOUSA. eras-Heim  rasado. rrictoristes  resieeete 



• 

• S 

•Proms° N. 004871.12.001 ($399) 
AeSo; Rtiategerugo de Posse 
BECOME/4TE; Wagner do Vale  Caldas  
AdvOgarkaDa.. Glycia dc Akre& Martins Emma 
REQMERIDCP. Evandro de Jesus  Ribeira  
Aciangadra Dr, Joao Fernsaies Fatire Nato 
tiRSPVCII0 tiElfoR SS:  VISTOS  M CORREICAO. Digarn as  partes  
em I. 41.0. PtatiliqUertre, S110 Luis, 27/05/2002. DR.  LUIZ  riObrzAoA 
AL4i4EIDA FUG, kit de  Direto da vara  Civet  da  Capital  

Prof*** N.' OL364912000 (5871) 
Mar Executio  por Título  Extrajudicial 
2.10EQUE3TE: Coimbra & Santiago Ltd*. 
Adv0P40; Drs. Juana TrAre & Rabe° 
EXECITTADO: E. K. T.  Empresa Brasileira da  Terrapieriagem 
Advegadir Or Emmaus Sousa de  Carvalho  
DE8PAcTI1J TIS Sat  VISTOS  EM toRkErcito,  Digam  as lanes 
ern ID  dias.  Ruistidits4e. Sto Luis. 27105/2002, DR. LUTZ 00NZAGA 
ALMRIDA. FILM, Jilin de  Direito da  8" Vera Civel  da  Capital— .... 

PrOcetais 006022/200 (4774) 
Escarelo COntra  Devedor Solvente  

E1 : Cesare de Emilio Gerialpba Ltda. 
Dr. Dratilson Jsase Crania  

EXECUTADO!.. Raimondo None° F. dos Santos e.  seus avalistas  
zusuartso rut:56  vIsTos EM •CORZEICAo.  Fica  suspense o  
cursa  do proems* atd nova provocasdo. Aguawde-se no  arquivo. Publique-
se  Si  Lula,  2,3/042202. DR. LUTZ  GONZAGA ALMEIDA  FILM, Jinx 
de Diretild;-411, Mara Civet  da 

Processa Ni' 00410.0/2004) (4771)  
Marx puma cApreensio 
REqUERENTE: Banco General Meiors  She  
AtkreadO:- Om. Solarise-C. Figueiredo qs outras 
ItECIDEPZIPO: Rolf:Ledo de Sousa Balsas 
tileSPACRO  DR FL&  27:  VISTOS EMCORREICAo. Fica suspenso 
suem dolleikzsDa  ztd ileVa provocagae. Aga:de-se no arquive. Publique-
se.  Sae  le30; 2311X5i2002.  DR.  LUIZ GONZAGA ALMEIDA  MHO, Adz  
de bireito da CfVel 

Processo tV. 000760P2001 (5251) 
Exemserie por  Tiede  Extrajudicial 

ESCEQUENTS: idetrie Baixa a Alta  Tensile  Luis. 
Advogride: De Ratilene  Belinda Ribero  Pereira 
EXECUTADO: Espied  ,Censtragess Ltda. 
Apzigags .DÇ55  37;  VISTOS CORREIC.3.0. Que a parte 
exequeue, no prime de 10 dias, tme  bras  á penhora. Publieme-se.  Sao 
Lein,  27iPSld2  DR..  LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Juiz de  
%redo  da 8' Vasa Civel da Capital................ 

Process° N.' 0.42. $9/21102 (60'73) 
Amta: Exemmitt  Forçada  
•EXEQUENTE: Sac:trio. Ste SehastiSo Lida. 
Ativeigndo: tik tuts Brawl lvtunteinu 

PrXITI:00' GQ keso Enaenilatta Estrutsua 
gr47.4girt ns vrairis Eld COR.F.EICAO.  Que  a  parte  

210  passo  de ID dim,  indique  bens  penhora. Publique-se.  SDs 
05/&542tX12. DR,  LUIZ GONZAGA. ALMEIDA  ETU710, Asia de 

Ottistte da4r 'Vito Civet Oa Capital .... , . . 

Process° 004213/2001 (5232) 
AV* Beam. e Aproleasito 
RFAVIEMiTE: Enrico de AroAY0 Slelo 
Alkingarke Dr. Jose Arnerice  da  Silva 
REQDBEIDO.: AlestariatO  da.  Sousa Sadder 
Aithrogadm TX Dime° tle  Carvalho Barros  
DEStACTED4.V37S  EM CORBEICAO.  Digam  as pastes  

mu 10 dias. Publique-se.  Sip  Luis, 2711192D02.  OR..  LUTZ GONZAGA 
ALMEIDA  MHO,  Itliz de Direito da 8' Vara Cível de Capital ... 

Processo N.' 01421111000 (5112) 
Aolo: Lemma*  Fervida 
REQUERENTE: Banco Banierindus do Brasil S/A 
Advogado: Or,  Nonato Martins 
REQUERIDO; Aurelian°  Braga da Paz e outros 
DESPACRO DE - 27:  VtSTOS EM COD:MC-AO. Fie' suspenso o 
curse do Prouelso ed nova provocacao. Aguarde-se no arquivo. Publique-
se. Siii Luis, 2/1092.402,  DR.  LII2 GONZAGA ALMEIDA FILHO, Juiz 
de Direito da 8' tiara Cível da Capital  

CRLNVIAL. 

,11.1i20 DE DIREITO DA SEGIINDA VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE SA.0  LUIS,  CAPITAL DO ESTADO DO 
NIAltANS410  
Edital de  airman comprise  de 15 dias 

O  Donuts.  lost Joaquin%  Figueiredo 40 Anjos.  lea  de. Direito 
Titular da  ?Vora  Criminal da Comarca de  Sad  Lida Capital do Esentedo  
Maranhao,  
Fez saber a  ratios qua  o preseme Bete viram ou  dale  cariliticimanos 
tiverem, que  mute  Joiret, corro os ndillites  Ina*  do: processes crime doe 
01/1414/2001, que a  Judea  Publica Move contra o acriminado: 
Mário Irellaberro de Silva Rinior  vulgo "Jinier Blettd0", brasiiei-
m.  natant  de lAtoriVES, dasadik rissabiao, cum 37 n5d  leads,  filho de 
Mario Velierexte de Silva e Maria da Glória POdrigues Sibm, residentt e 
doiniciiiado rta A.vJerestiriso Alburprerque.  sty'  - Dequinatto, 
'testa cidadk  conic ado  tendo  side  tatemseradis4 um eimhecido 0 
seu parade:0,  conform*  certidio do Sr.  °tidal  de  Narks  de  flu.  
91,  saw scud*  possível dt14o. pas:wain/rate, CTTE-SE *crime:aft 
por Edital ceas prazo de LItlias,  EX  VI:do  artiste  $01, da. Lei Adietiva 
Penal, para comparecer na  salt  de auditticias rin  Forum  Desembargador 
Sarney Costa, dette.Juizo, localizado  it  AVertida Professor Carlos  Casaba, 
sin', Saint Callum,  no dia 30 de Juillo do ano em  carsick  as 01:00  
horns,  a  fun  de  Mr  iMerrogado e se ver  processor  nos autos da  -mile  penal 
que a Justiça Pnblina promove em desfavor do mesmo. come incurso nas 
penas. do artigo 171,  "canoe,  180. 4  1° do Código  Penh  Paulo. Para 
conhecimento de todos a passado o  promote Mind  culas 3' via  Zia  
focal& no local de costume, Dada e passado o presente Edital note 
Segunde Cartdrio Criminal, sis  men  cargo, lactilineo na Av. Finfesser 
Carlos Cunha.  err, Callum, nests  cites& do Slo Lida Capital do Evade do.  
Maranhao,  aos 11  (ooze)  diasdo  etas  de julbo do ano de 2602 (dais mil e 
dois). Eu,  Silvana  Riands Escriva que digital e subscrevo.  

Dr.  Jose Joaquim Figireiscria dos Anjos  
Adz dc  Direito Titular  Oa  Segunda 

Vate Crinunal da Capital 

FAZIaNDAESMIDEPÚBLICAS  

Juice de Matto  da  4' Van  da  Pazeuda  Pública  
Join de  Direta:  Dr. Meese Atlanta Turns Ferreira 
Quarto Canaria  doa Feitas da Fazenda  Pablica 
Eserivao: Ortolan Ferreira de Israajo 
Promoter: Naar Paulo Pereira dos Santos  
RESENHAS  

01 — Mandado de Seguraaça ra' 004201./2001 
Impetrenle: Conselho Seccional do MatatthEo di.Ordain dos Advogados 
do Brasil 
Advogado:  Or.  Kleber Moreira. 
impetrado: Ato  Ewe.  Sr Ser4ctiirio Municipal da Fazenda de  SIG  Luís 
Despacho de  Bs.  MSS:  Yams, au.  Por todo o egoosto. tendti em vista  
qua  o impetrante Conselho Seccione da  Maranhao  da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, demonstrando a exaçao  liege  da  Tama  de Reasnatan de 
Licença e Veritczeso Fiscal pela La:m[4**ga dos Estebeiconnentot aos 

- FOLHA 14°  

PROCESSO_ÇUP/ .:b 
MWAL1DADE 

0: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUiS 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CarDiko 

Certifico para os devidos fins. que a Secretaria iviunicipatda 

Fazenda p& forço de decisão judicio l que determina a não 

obvigotoriedade do pagamento do taxo de renovação do atvarõ 

rnIço tarnbém na não concessão do diptorna de Renovação do 

atvan6, 115 que neto pode este órgâo se responsabilizar par otestor a 

situação do mesma  net°  fiscalizoota, UMCI vez que  con-forme o 

posioionarnento do magistrado da ptimeira estando,  basic  a 

fiscatização feito pelo OAB Ordern dos Advogodas do Bfa5ii poro que 

o estabelecknento continue a funcionar, para que a Atividade SeNicos 

Advocaticlos, CNAE 691170100.  

Sao Los; 3•i de Janeiro de 2018. 

7R • 
0413-1w4e itObitiqUE5CAVIQS0 

spalitaalpOrfeDAAEA 1",*1.4.0vAhietilt) AoRrcADAVies 

steirmeA,z 
.SatikaZitii 5112334 
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A• CONSULTA 

• 0  DR.  CLAUDIO PACHECO  PRATES  LAMACHIA, na. 

Conselho Federal da Ordem tio5 AdtittadOS 

de puecet: juiisdicb, expõe  que.:  
C Y. 

Znco 11 Cig• 111 
. . 

hoxtver Irribilidade de cornpetlça.gtomi 

de serviços tictiicos enurnerado& rio  art 

corn  prófissionois sou empresos de no`Orio es 

irlade para serviços de publicidade e divulgaçko': 

"P6t 8tza vez, o  art.  13 . avit e inciso V. do mesmo diplo*;.  

'Art.  11::.14ara os fins  des  to Lei, •consideram-se Seryico,ss.1-40POS'.! 
eSpecializoclos os trabalho relativos a: (...) V - patrodnio>:  

:judiCiaisztu adminiStrativoe.  Pot  conseguinte, previ:SO - 

ctlicitatório aplica-Se aos Serviços advocatic 

categoria ,cle serviço técnico: especiak4A.  

•4:Orie odgidas proftsgiOnal tornartid 

Acresceata oina. aquela entidade atua como assine4 

Antemio $érgio Baptista Advogado' Associados S/C Lt&a::7, 

extraordinário ri,:656.55VSP, de Relatoria do Miniaro  Di  

repercussio geial fora recorthecida. Em tal processo, 4  

con,  raço. de ato de iniprobidacle Administrfitiva, nos  cams  é 
tlisO$ ittivocAtitios por ente público na modalidadedeinexigibilid  

a  

'natureza- 
a 

Coin  essas considerações, consulta-me smedionte apr—emMsAce 
-FOLHA N 

1:PROCqS0 

iAWAL.1(,),CE 
I 

s'oguinzto:.quesitov. 
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o procehg_  
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'4,  1. • 

*.St-4-17) 0A SasiVik. . . 
-7.+6%,-voc, • 

hta-.05.dia.Fltcutdade.awtateit*:401.11tP  

escritos, o  clue;  se por um lado: é a* ¡A visto, par ott. 

inv.ent4n-do tese pata o coo CotIcre.to, mos.:apt/. 

* _ 
- 

r •CoPrente:Pio•C:r 7i lift  

dos pzin1:4:-:.r.,:los 

*-c4/71ento isonenniCo dos even tuai:s  contratantes  ,co-rn o 

-  
'PROCESS°  tat0. 11-Af • 
fula*:(4LID4CE 

! 

Atendida o re4oixitos do ificiso II do  art.  25 da Lei 4' 8,26661-93-, I ine, 'Vvel 

lipil'agrio pata eontrata-ao de vriirds advoatiiios pela A  in'  aalo Plib4ao 
nde da a;YOdade -e a inplarbikasiio otiegva 4.c..444 

R9 -4'-gfroy)  Jo  rej fei.r:do.'0.-kma jekr- 

i't1 a; • 41' •'•''k • 

• -t tiik6 .< .t 

: 

sign! 

•seleçAo 

1 • - ' 
0..• ••••• •-7 v. • U LCJ %,4*,•,&,. 1.4 . 

• t-v -11.;111 .kx • ;•• t,.. 
• 

" 

=`•••••., • • •••• J., ' 

• :1. Na airiha aeNidade juddica, muitas vezes tenho esto. sedaitA0taçO.)...e 

pixibielmas, de  torte  que aqui trio taro se -encontrado.pw 4.10.11s7. 

41-oje princ 

in :yetis: 

corIttirucional,  tot  precitos-termos — .X1\11, 

".assalpadas as rams opeczyieados  na rlaptio,. as obr servips, owyaras e 

.z.ilien-af;e: sago rontratados mediant.epromsso d9 licifairao Parlica extRire ¡Oa.-  Iria  
Lek ec4difiies a ladjs'o forsorre:Ites,, con: eldusulas ,Fte estabderaP 01-Ata.46,1x 

=rails a-  vv4pi.,-;‘-e•3-  ereP.var d rcs mJ tonatts.4.:.44.469...)tílit 
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JOSA: APONNO DA :SNrA... 
:Advótadifi 

, 
:RiOfeistor TifularAposfq-.016*;;U.  

e44wias. eleladOcni7d47 .  tirni er.611-4:mica "enStiPe gatailtia 

çcrto das.6.i9(.6.gayb'es" 

t.r.t. 37, =, corno nele se 1.6, alberga a. princfpio, msafrodas.o:•;....easos • 
oztante, porque, aomestno. tempo mn qce 

P.dpio:d?; previ apossibilicladeflegO. ,g4Vg. , 

e a legislaçao. especifique casos para o quais ppto .fica 

o!fi".40 as hi,t46tes.‘1 de dispertsa e de ineibii  

S toristitucional; a exceção a ele, para.  

tOrmitucional, cliusula excepCionanta 

tucional. as hpLteses,, previstas em lei (Lei 8.666,..3s1e, 

*da d keitab* dispetuipel e as de ihextibilitia* d ficilafein 

aindr, c.onsiderat soutro ponto relevante, 9taal'sela.cr-tia.rela# 

...::.Y.ce5;to.., em face da nomia .constitucional b . que se quer dvSfaaar 

zriodelo-: do .principio C01110 0 .rnodeio das exceçd 

o Mesmo valor juridioo. $e o pikko,ipitr::, 

funclaaervtal,---

de eIev :ia poiltie se revelam ivalmefire...come-.towt: 

çl:k..T:itecisarrf.en-te. porque, ao retirar ou permitir 51:re...pa:,.#fitW.  

oiarina patcela da fealidade :1-iorrnada, 0 consti ntel 

ou casos .excepc:ionatlos ou passíveis de.serem..ex  

elate destatado. 

tiffidade de licitação 

rao:''i‘ntereSsarx. 
az.9'2,9sto 1,7o CrA j.` . 

,:,:g:4114002regAtIgit*..".00itailk0.tt 8 .14 Ambit9.,:k 
1, s  

8,1566,,,)de'2.1.6:1993). Citado -disposo estatui: 

..1- 1, - • ...1.., •' • ••• I `. I • 1 • -I. , ' l'• • i••-• 

fee,4 (7: ,25.. ...'". ''. te'  a lki.14!,-;:iq qfic4,  byr.-2.6-,-.  . ... 
- FOLHA N' ,.. .1. . .. 

1 iviOC:ALif.)40E 

2.01. .9 'way ••• ...... ... ••••  
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• So-St APON;g0 0.4 Sitivit 
Attviiijikdo 

Piatsegor Ap4;ItseiltAdd :..F.adfildiadte •Dir€M6150.:USP 

"If para a oniratapro de sem4ós ile171:09S exlimerados no  ad  13.  desta  Let,  de 
NaAr-P,,v wzgt1/e# orii p7vfi onws -ou elliptesed de notóii4 .eV.6i:a4t4piot  .1*a* a 
:exgjbthihzdpara seriips de publicidade e div4galii4.. 

... . . . . . . Ja,.• 

cftsideiv-,0 projissiottatou .00.-affitoneffito no 
'ramp cJ siIa,e*.0141idad.o, etecomnte de ide.reflenho Vt;ectfld,.006101447, 

:apareib,amv.ita,  equipe  denim, . Om de .0Z110.1t 

.14-iosados.  COM mas  atividida). petán.;td Werir Ike o .seo. 4** f' 
ii•idi,i-ax0ii*elge *air ittlepeidos cïptena sail:Of:do d.0'.0:' 70**47.0.1grates' . . ,..... • 

1, At se que inexigivel a licitaçfto. quando "laolayer in-mi*ilidade de 

coarlyeti#'6!!.. E essa inviabilidade se  di  no apenas .nos  taws  ..!tmdicados 

Ospiessamette tib dispositivo, Rue rao do exaustivos, pois::  apenas,  cannel=  

tetyes espeCiaiS„. decorrentes da cláusula.  "ern  especial!' collstatt#:,441;044t: 

Ai 6 que s6 nserel1  0$ SOt*O.S .i.13iidiCaS ou .de tatuteva. advo**), g,:igrt*s. 

cofio .especialitadoS  pox  incisos do  Art.  13 da Lei 8 664, de 193, como st  yeti  

:.x-rminais  Nagar.  adiante, • 

A4ipaidades.dos serviços advocatfcios 

S. A peculiatidade mais s,aliente dos .Serviços geiVQçatiCii*. 

14,' citam rio princiPio-da Confian5a, que repugna o cer-rarrre btaó  

clue .  stibletiva sirq;  MA'S torn  singulatidades 

. pasOais.. Phrrei±o p-orcirtie decorre d tAturea. 

ifi&  que,  pot  e prender; A CitaltiS:andaS •especiiis que o lrg••• 

sirvlari:dade .especifica,.depoiS porque as 'pessoas.que precisa 6. 

ett .41.1e. sve Vai-resólver VI  problem-a. 

elvv7;2• ,Bern, eiggith̀ emQ irtpouco esse tema, A questão fundamenvi-aiineare 

exigib1idade da licitação, como observa Carlos An Sundfeld, E a da 

Objeto da contrataç.o. As caracteristiCas: do 

si¡iti-ilidgzip  op  .rkp do certame claro a vista 40,44. 
FOL, 

• 
/100( 

• • 

COntrqt0 AdakliStreVQ?  Sao :FAu lo,.444111piros, .1.994, p 43 
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Cw -de Dleeito Cónsi qux:ipn al Pa,sitivo, scit, Vilqtriatitit4t5 
Rp.i.t.cian rie.n4F:det ,44qgudo. Buenos Aires. Dep1nia F51 pp. 11 t  

PROCESSO  
fv100ALIDADE i7vef 

0: 

Ativogra 
peálysstir.T.itotoi;:Aposntoogo*11...-01cr.,14a.tpro;,:cktipire(04.1k • . 

e 

que  re enta: process° licitatário. A lei  da  licitagan ind 

.s'sioaais Qs trabtlhos.  relativos  pareeeri% 

a ott ddresgdeaursa jodieiais admit:1st:rat-1ms •(art.. 13, It 

essas•bpotees  entram  no  conceito  de servicos juridicos, 

atkoca.*.4 Opatroc4iio e: a .defesa de causas judipiais 

..de natureza exclusiviOente advocatiti 

$44atade0-441-reza joedic4, .$6,te, 

0.po4erry.  set  preStadOs.-  pot  advogadol.  

la  0  we  .diferencia .os objetos furidicos de .outros.  

sçgurtOos, como 05. objetos da medicina, da bio10 

55.0  re  os e conhecidas  pox  ciências  exams,  enquanto os"Oinatioask 

conbmidOs par uma ciência cultural, ciência 'Nralotaavai. 

isso,  so  dia1&icos conflitivos, Pois, em torno de 1:1111  

$ advogados em peleja:  urn  pbe, o 'Outro contra-14 

XitaZto contra-argument%  porque esse objeto _6 tainb6rn 

e'a soluçao. do conflito deinteresse  ern  torto-deleid4.44:010.4.::  
tgo.utro tontrapi3e e o juiz compõe, de ,sorte que  :two  

os advogados, te"tri uma dirnensio para rixtx 

60.1tat bem. e torret.Amente sua pro:fissao, porque ct.  

*Amu vts;pilbco, 1)-or  isso estreviz  

kiwis 6 

erpreritfl:W7  

141400 

"A Advocacia não é apenas urna profissão, é tarribi t  
Ardua...%*posta a .serviço da justiça", O advotqcdo-,.,:seor  au au'  
Justiça, é um .dos elementos da administração democrática .dkjUstiO.,.  or  

sempre, inereceu o ódio e a ameaça dos poderoso$:......., B$11-..SAb'61Ti: 
ditadore reais ou potenCiais que os advogados,, COTrio disse C1aúdnei 
são "'as -$upersensfveis antenas da justiça"',. .E esta está. sea'npze do 
PzOitittiod  %Kit  se  sittia 0 autotitatisino...AcreSce,ainda que a advocacia 

41,..fita halAliTaçAo profissional que constitui l p*ssuposto..: 
formação de urn dos Poderes do Estado: o Poder 

r 



O 

• 

VCIVittip. 

. . . 
Adoadok 

rrpresportixmforArxr...ermideie.a,-.F.Aciikiladooe:t:!.  

e 

Dino  tudo, remitA. obloto  

-Antes  at:  tile& ao da ivesrao rglirtilts„ 

tir4sta5:0 d4;serviços advocaticibs, cabe urna discubso prátift.:.  

ihajaitiaç .Q.BAblica remei117ars:enes strgi 

r H  quern;  entenda que; tendo a C 

k pr d. Advsotria-.0et , 

vrio.tstaduais e do Distrito Federal kut. 132) 

0; judiciol t ez14%/Itoria  juridic,  Acaram ir pedd de tceriza. 

Es0a. iittelpteta#Q,, cOntudo, :requet 11-401-or  vzinsidg-t# 
-1porque o gut:kit:dos  nip  etãt contetawlados 

ctnstituCtitOal, se etribargo -de poderem •ter sua procuradOti 

das Capitti dos Estao e Munidiplos 

untipioS que nito as  'am,  porque seque;,.:,  

lutidicas ,conla um serviço,  permanente de ia 

,!Fecorrer ã contraçA6 de urn p.rofissional habilitadO:WW 

litio• as cireu,nstAncias exigern. Detriaissi  
que  t&rn sun  procuradorias  e consultOriasiOdka.0 

,de tontrIc6Lt :arisitOgid6 pars patecMS :01i! 
- 

'Para analisar essas questões; irou me permiliz,  

'pest-Oal.„ ototritto antes. tIA Co/14TM 

ilustra bem a mat4ria. 

A Prefeitura Municipnt de São Bernardo do (anp  en  

demda a pagar vultosa import:And& ao autor de uma 

-0turador muo14a1 responsivel pela defesa dit- 

ediente  intern°  da. Procuradorin juridica nota 

.0" ROCiiSSO 
• ii4OCA,̀...1')AVE 



• 

AtNtigititiq 
Prafee.o "sMai r Atso Eitad Tt PAttetadadeitte. rilreftd ¡id 'LISP' r a Sei Ci a  . _ _  

"seria   o que foi:aproveádo pela •(.Z.CP.refeito, aue 

oeraoiVristi 'T'ito-- Cosv., 40/lie disso;  toTattatouo- advo 

paia. defender a Prefeitura na sea...Linda  *1st  ..,CChtlatado 

apelor-, fez •defest oral e aa 
• condenlçkt., 

cansegulu uma redu0o-S,  'Wow*.  80% da 

Açontece. que :0. adVogado -do au.tor da causa lngressou...c ?to -popolar 

Prefeitura e o cp.ntratado 41egaadio:Reguttia ititestiatar _ . 
pOpque.artumeritava„  rend°  a. sua prólnia•proc14:-.  

1:ittlataradvogacto particular pat.a fazer Yve-g41*.Z. • 
• eid, o Ptefeito cOntratou .0 Professo t Geraldo:Mab 

PrefeitKa.,ea.ele. ria ao popnlr. Diante dissu,. o autor po 

a-0o. poptilar co.nua A Pwleituta, Prefeito e O  Pro  ess a04-WAI.41.1ki: 

E1114ftrate4tOS: Dal é. que o Prefeito contratou  mew,  serviços:1W% &side- 

44:wet:gm.,  Aceitei cootraç.ao porque no tive nenhoma .sua 

1egUidade  Ão  fini1 da contestacio, disse que ficava aguxnd üpøpu1ii 

contra.gigt.- O autor popular ao o fez; poupou-lno, Mag- GOnrity.00:11,  .170470E140' 
rn°tiVosi:poxa-,novas açaes populares que defendi. e  Vend  todas. 

13. Q caso exemplar. Primeiro, porque mostra: q, •• meStito .t.en 

• IaticlIcie SUR procuradoria, pode s:er necessirio contrataf advoggdg:Topik... 

.para sua defesa -- a procuradoria se recusava a interpor recti.O. 

.porque mostra a impossibilidade de fazer Licitação no ei7,401.:•:::::! paf* 

interpOs4o de recurso. Era, pois, um caso tipico de inex',gibthdatje,  

pox:urtila circanstincia geradora de in-viabilida4t de competki6:,  

Ãí  está uth fatot qu.-e 6 típico da atividade advocaticia: ou sejavtangtisr.6 atys 

• prazos tvamo o . C11•011-01 esse fator, sem preoctpglo tégioa.4  dt pit?o da 

preminria), -este que 6 incompativel' com 0 pfiredili 

,que :tOrna inviável o processo. licitax6i'' 

obser*Kilo. de que quí só estamos no. -.campo. do .potrOxii,  e , 
FtUfA.Nõ 

PRocEsso. 

• 
• 



• 
e 

• 

" :As D$1-i-uvA • 
Atikpga-cfq 

;PriOv.ii4sOr Titular/VOSeri34:4# foatfclarfettio:MreWgiti:tiepp 

tefetidoS como servigos técnicas espedializados do  at  13 da 

Leilt66:0,•de 101 De fato, p isoipstitiø. s 

1-fuepr*..„.paregeres juridtcos o uristas de mor..4*, o  Corn  

ins.0,40**.tiriexiKihilitlade de lititaçkó :nos •preciso s terrncts:#4..::: rt Z5 F.. II, 

d 11,0l Lgo1:46, hnectsigla'ae ,de quebrar lanças:eot 4e esdo 

usf0644.11 tcis'Aio expressa da própria lei de licitaço 

:aessa 1-ap6tese de :4ArA e ixerin.' lAdarle'de.:1107:: 
extremo,,de s,erviç'os atlVocatitios rotineiros,  'gut  :naaxidi 

.cabritetittiogm'evexiAll-i.ados, para o fim .da e jbrlrdad heiiçã 4  1,*%) Se 

perIS:attlX00 ::VerlAR em tetrno de espeeia1ir4ão, tridt; mitt$0:,.; • 

•otstFos ia.to. tes •que Arredaxn A apliCaçao•da ço.pora a-i-sr41 
ith ogAcia•  Corn  bern salieftrou, Alice  Gonzalez Bores,  Pøfe. 

Direito A ubglO -tivo da Faculdade de Direito da •Us,liveriad446-

Salvador: 

."Narma e-repetir -cite pode ocarreta .444 
sdizto-Ide:•seriiiçoi4 advntatidos  pot  duas causas beot:4054id:ia 
x)L1  porque se tom  de serviços [de 7*.frriorio. efOgwi. de nitkia 
:especia:l*a-çfloi  ou porque, em muitos outros casos, se .cOnt"4*:. t.xesetto.., 
por..talls'at.diversas- e porenekarnerrte Iela  
verdadeita.-imitabgdade de. ovripe4:0-0..... 

Atélyotvei como ji merMionadO de passagem, o :att. 25 

993.-glie„. egarmia as bxpoteeb de inviabilidade de cotlaperiçip:: 

• exatiotivo, o que. :14e comprava pelo tear do em idci ti , 

inexigibthdade,:pap:Jo irwiável a compedgito,  'err),  espe0a17..K4VE,70 

no ..intiso.$ do dispositiv6,1-14, portanto, .outros.'easm pm1.0.eit- tkitiodigi  &tie  

delicita#-o por:iltviabilidade de c,ompedg:áo fora do tl eiimtrad oi  •••• 

15.:Aii  Gonzalez  Borges, .refletitldo :sobre ovidtate.gattiv 

as cloaras infraconatitalzionais, do Estatuto da OAB e do.-sewC9::tlig-0......„. 

4' Cf. MCe•-OozzaIez j3Ci.r.ST§Y, "•LiCI;a912P rara çanYrgg9A0 serviços j7ParfaXPIIRIO fi.d7DPFlet 
206/114. 

...- 5 •E:ob;.,4iii;- RD" 206/7 

—740  

cama—de 



:.04r4A AS.!.0 
A4*:-.4604.6 . 

rircdeor..7.1ixil:OrAlVe0i.tipti rtfiti;f-Pottp4tditsi*it: de otrio.  

apresenta divetsos  imams.  

inthbiiad de cOn4peti-c-40.- 

trscmver .o essencial do texto.. 
lgAnestio: que antes ela mesma psera, L4:  

:aim  da advocacia  nib  se -compadece tom 2 qlaipetivatT 

e4t.xe seus profissionais, nos moldes das normas de lie-it ,ca¡a pr4pria 
essência:4.0(siile justarnente na competição. ente, :o 
CSdiv: de  ilia  tecomenda no: oferecimento  do's,  set*si 
ottdii,-4104: Arztikat e 3o,briedade  (arts.  2$ e 29' ar 3 do 1 

'0  art,  34, inc. IV;  do Estatuto da OAB, veda  
:cap*  causas, tom o sem a intervericAo..cle terceiros.  

art  SP, estabelece o :princípio da intornpatiOlk 
$FOCa:::cia.Com-proredivesde Mexiewilitdte7.0,. e,  • ,  

re  iir1iquem, direta w..índiretamenle,..,* 
' e 39-N 

qttartro O  am  30, inc. II; da. Lei: _Oita  
re.q.uisitos 'de.. habilitação técnica a indicação das  
.e,it44- a:JiCitante,O  art.  31,  §lo,  do Código de MvQ  
anti.n*s:do.„adv,ogado,-, men56.e.s ao tamanho, 
'wfissiowi.l,,por cOnitinifrem captação de clientela [a 

"Constitui reclui.,Siró de habilitaào técnica dos rn.4,s-
84 1.1$, a coniproacAo, por meio de atcstados 
ptiEl* e privados, do eleSempeniao anterior do: -..4cirqn 
serne14*es av:tela Objetivada. (art:  30,3 50):....0C 
veda, nos  arts.  29,.§ e 33; IV, a disr41gayko .de  'list  

::patOcrtio: 04:.deMandas.anteriores,considetadOs c ; 

.1r • 06 • • • +r,r, :ors, ".• .... r r.r tvir rSeIrrii.reveirr'airenici: 

'Se 4) Estatuto da da  OAR  e a Códigode .StiCa .Vtdirft .4 ttlat.443: :de 
clientela, os procedimentos de .rnercaniili.;a0.6 da .profis.Sio.e. 0: 
de valoreS dos honorários advocaliCios  (arts.  39 e 41. do'. ca. 

.larts.., 2', IX 47, 29,. parágrafo 400, e 44, j! 0° NC:E 
• cip* corn a participação .de advogados, concogess 

th4  so  C. c5digq•Oe Ética 
z. :gyp  int.e.isg a este pare.ggr, nttt) 
•:.45$.0:00tf:i00#0*Oridllt6.1ao.,N;o.v,o Código de ta Itioe•Qa06:0i.-010.$*06-*O*40:irO:**F.)LHA,1,.. 

' 

1;10::P2-.19410E" 

0: 

• 

• 



JOSA CIENS 6.  b.". 

-Prõfessoi VtttittrApt4t .e4-0. 414,FataTilader ittit4.!4, 

:ftiavogados errIttlAajkltaçã:o  Theriot  pr.em nos 

tubti* :restilta mesmos ;p4c0084.. 
ecdtórios de advotacia em Iltit4bes do 1±:tio .*:#0r. tA 
•termos do  art,  46, §. 1°, descamba, afina1, para -0 cot-el  

b*anvente também a. licitação de técnica e preço  11:12. 
grbiva...aqueles dois requisites, 

ptotioma do preço dos sesnrigos: 
•.:319,p.gettece certas peculiaridades. 

corno .6 usual, esse prego tonsta de ima 
'‘,$ticuLnl3 /476ncia,-etes f.thirnos são fixados polo 

uakuetOrevisão ou negociação. 

P.-or  =outro hxdo,  corm  'adverteo  art.  37 do 0$6.  o 
imprevisível o deseavolvimento posterior da dethand, de-Ado-se 

-,na Ax.a94io de hanotArios, a Supervertihmia _de outras. . _ 
solicitas ou necessitias, ma.rletitais ()LI não, direta ou iadirett,.-decoszeivA 
d. c.AuSai  que justifiquem posteriotes acréscimos 

4 p-e4T3  

utro argumento,  clue  esbarra contra g$ !WrWt.  
titV ,IZYS?iti*Og940$ assim contratados rio r.ào mui 

-pradcirdertte estatiam apertas utilizando fartmokidax- 
• reVarado:S. Mas o Ltt. 34, V. do Estatuto .prO.itt 

uer traa1ho que  Tao  tenha redigido, ou 

144. Maçal  :ten  U> titbr: ncencontrou rneio 

servi5os 'advocaticios„ "Todas as fátttlulas:usuArgb. 

..2!grAços de advoCatia são defei,tums, nelhor e  

co . Mas logo, observa: "No entanto, mesmo o 

Vivocados Pa medidaeri que .31 

aptid :ogo 0.exercido concreto da advocacia. Urn..0470a 

cit1040o.. t,e4rico produziria resUltadps inoonyet&a 

•:..ef.:Jabrm 40601s 'e.13.9,. 
Cøme-ita io.s' di tit9;00.1: e CanrratOs.,A.ctrairristeativo,„:9,' ed., no Pau 

, 

FiRocEsso  
ii;i0OAL154.1).z.- 



• JOSA ALP014.4a 
A:co:m.17.0dt; 

prptele4pr titraiarr6poseintackt,4a:.F.-apuidadë. lp otretti.y.aktitP 

•especiolfilta.ern iç&s  di  categoria do autar se mfo$7.4i., 

busda fryrma sdc licitaçáo pata os serviços. adv  

*meow  na  

Ot:tra, 

• 

•nio hár:ogra .conclusáo  sera°  a de: que ti$ttFiV5:$. :.sAo..te tis ' ios e 

sinoilaridades Incompatfveis  corn  o principio da contax.!aliás, ficou bem 

demorrstrad°.acima  corn  fundamento nos textos da Profoa k1ice GOn2a1éz 

Botg.Ss,; Tv17,4". 0  pr  que Hely Lopes Meirelles náo te.ve . d4vi trAtegr.V.A 

inexi laidadt,delicitaçáopara tais serviços, nos termos sepiritem, 

..teWitgt,T;e.,11,:jounin.a e a ¡xi-4%1=4ft' mo üigadosos 
Tribunais Contas, tm reconhecido 2 iTIVitibitiadae deompeti.ção paraos 
serviços jurídicos 0.4- natureza Advocaticio; 
-io rol do  art  13 (itx6tsas T; II e TV), desde :q*-tais:,serirkios. rect-1**-1 

,atonittoos...(tomo aj.uizamento de milhares de execuções dá•: p#,Oidariia 
0044,, . mas, ao contrário, tenham natureza 4notk,„-ou carçteísiieas 

e Os profissionais prestadores  scam  de not6ria. 
especia*açáo. Não S6 existe a impossibilidade .jutidica de COrtipeti54° ;Cle. 
preço ou de técnica entre OS serviços jurídicos, corno tan**tv ins.PO:tra00 
de-  :rrita5k° contraria as notmas do próprio Estatuto da Ordem dos 
Advogados respecthro Código de  Arica (arts,  39; e 41.f.dit.485 .0."TEI e 
Precedentes do Tribunal de Ètica 1.062, no Processo 
theRnb o concurso seria 

17, Julgados do Supremo l'ribianal Federal já. acolhexaM essa • tt.t e. 
b.illidade da compe-tiçáo retativmient-e aos serviOs .advacitíCidik,  

emeda notória evecitiitAçio, desde uma vellia..deci  
Nat'  VelOso,  in  verbis: 

'1:Nerestente-se  gut  2 contratação de advogado disperim.*i. .tlittiii:. ..., 
que a:  matéria exige, inghtsive,.. especialiaçáo, certo que.sg.trita.:de: tribalho,:- 
iivelectual,,:impossivel de ser aferido ettl termos de•preçoitiais:-.:bni4o.esra 
linha, o trabalhode Um tri6.dic° operador„ Imagine* .a.  abed* tiediai 

1P-4;4 2  .-ÇantfatgAo  tie urn  médico cirurgião para::-Te0..zar:delicarla  cirurgia. , . . ..: 
.0*m. servidor. .Em absurdo somente seria adinissiwi:04trio.:4.q.cle4de.':410 
iltinoa.  Saba:  ..00nctituaT .valores.. -0 inesino pode  sr  dito ezr1aço..::.rtd; 

. • 
d,nirnzraUvo I3 ed ,S  Pauto:  Malbetro&2a02 pp I 1.54.1A - 

• 

• 
• 



isso fica mais .clato ainda e1érrnbs as fundamentos em,-4 

waosentoui SUR decisão Ele recorreu a ,pas ,gPrIV: 

FtactrserdaH aas.C6rpus •72.831)47RD. Relator Iv1io st,  
4,-.1A9. ,..ilf.A,110E,GonzMi)3.qrgesottb it A.206/140... t.rn:. Fitly L. 
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Justiça Federal da  la  Regido 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

21/06/2021 

Número: 1002708-30.2017.4.01.3400 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 
Órgão Julgador: 138  Vara Federal Cível da SJDF 
última distribuição: 19/02/2018 
Valor da causa: R$ 1.000,00 
Assuntos: Convênio 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

I
I 

DE PAONCAO (IMPETRANTE) 

Leonardo José Arantes (IMPETRADO) 

UNIÃO FEDERAL (IMPETRADO)  

SONIA MARIA LOPES COELHO (ADVOGADO) 

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO 

(ADVOGADO)  

Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI) 

• 

-FOLHAie 

PitOCE.zSO  

i'1l"!,14UD4CE 



• • 

• 
O  

!•1?,OCEr.',430..  

L1D4 3.; E 

PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Federal da 1' Reg!So  

Gab.  18 - DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO 

Processo Judicial Eletrônico 

REMESSA NECESSÁRIA (199) n. 1002708-30.2017.4.01.3400 

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONCAO 

Advogados do(a) JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA3810000A, SONIA 
MARIA LOPES COELHO - MA3811-A 

RECORRIDO: UNIÁO FEDERAL 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MUNICÍPIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE 
CONVÊNIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), CADASTRO ÚNICO DE 
CONVÊNIO (CAUC) E CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO 
QUITADOS (CADIN). MEDIDAS TENDENTES A RESPONSABILIZAÇÃO DO  EX-
PREFEITO. EXCLUSÃO DA INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 

1. Consoante Súmula n. 615 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "não pode 
ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em 
irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as 
providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos". 

2. Hipótese em que, como resulta dos autos, as medidas tendentes 

Assinado eletronicamente por. DANIEL PAES RIBEIRO - 19/12/2018 18:42:17 
http://pje  1g .trri Jus.bn80/pje/Proceseo/ConsultaDocumento/listView.seam7r.18121918421700000000041247537 
Número do documento: 18121918421700000000041247537 
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responsabilização do  ex-gestor foram tomadas pela administração atual, não 
havendo óbice ao deferimento do pleito inicial. 

4. Sentença confirmada. 

5. Remessa oficial desprovida. 

ACÓRDÃO 

Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1 a Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial. 

Brasília, 17 de dezembro de 2018. 

Desembargador(a) Federal DANIEL PAES RIBEIRO 

Relator(a) 

• • 

• • 
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PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Federal da 1' Regido  

Gab.  18 - DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO 

Processo Judicial Eletrônico 

REMESSA NECESSÁRIA (199) n. 100270840.2017.4.01.3400 

VOTO 

0(A) EXMO(A). SR(A). DESEMBARGADOR(A) FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO 
(RELATOR(A)): 

Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a parte impetrante busca a exclusão do 
seu nome dos cadastros de inadimplentes — Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal  (Slat!),  Cadastro Único de Convênio (Cauc) e Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal (Cadin) possibilitando-lhe a celebração de convenlos 
com órgão públicos e o recebimento de repasses financeiros. 

Na hipótese em comento, a sentença remetida, ao conceder a segurança pleiteada pelo 
Município, não merece qualquer reparo, encontrando-se em sintonia com o entendimento 
jurisprudencial de que, tratando-se de irregularidade cometida pelo  ex-gestor e tomadas as 
providências com vistas à sua responsabilização, devem ser afastados os efeitos da 
inadimplência, a autorizar a transferência das verbas em questão. 

A propósito, confiram-se: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MUNICÍPIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE 
CONVÊNIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), CADASTRO ÚNICO DE 
CONVÊNIO (CAUC) E CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO 
QUITADOS (CADIN). MEDIDAS TENDENTES A REPONSABILIDADE DO  EX-
PREFEITO. EXCLUSÃO DA INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. 

Assinado eletronicamente por DANIEL PAES RIBEIRO - 19/12/2018 18:42:17 
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1. "A Instrução Normativa/STN n. 01/1997, somente permite a suspensão da 
inscrição do registro se a entidade tiver outro administrador que não o faltoso, uma 
vez comprovada a instauração da devida Tomada de Contas Especial, com 
imediata inscrição do potencial responsável em conta de ativo 'Diversos 
Responsáveis'" (REO n. 2006.37.00.000645-6/MA). 

2. A Inscrição da entidade municipal em cadastros de inadimplentes contraria o 
disposto no  art,  40, Inciso IX, da Instrução  Normative  n. 35/2000, do Tribunal de 
Contas da União, pois apenas o nome do responsável pelas contas  municipals  deve 
ser inscrito nos cadastros restritivos de crédito, no intuito de se preservar o 
interesse público, não penalizando toda a população local. 

3. Hipótese em que, como resulta dos autos, foi ajuizada ação de ressarcimento de 
danos contra o  ex  gestor, não havendo óbice ao deferimento do pleito inicial. 

4. Sentença confirmada. 

5. Apelação e remessa oficial, desprovidas. 

(TRF da 1° Regido: Apelação n. 0004418-28.2011.4.01.4301 — Relator 
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro — e-DJF1 de 17.11.2017) 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, 
REPASSE DE VERBAS. CAIXA ECONOMICA. INSCRIÇÂO DO MUNICÍPIO EM 
CADASTRO DE INADIMPLENTES. CAUC. JURISPRUDÊNCIA APLICADA. 
PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIZAÇÂO. OCORRÊNCIA.  ARTS.  26, DA LEI 
10.522/02 E 25, § 3° DA  LC  101/2000. VERBAS DE NATUREZA SOCIAL. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF REJEITADA. SENTENÇA 
MANTIDA. 

1. "Presente a legitimidade da CAIXA para figurar na demanda, porquanto 
responsável pelo repasse dos recursos discutidos nos autos" (,AC 0008487-
73.2005.4.01.3700 / MA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE 
ALMEIDA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.242 de 22/11/2010). 

2. A Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dispõe que a suspensão de 
repasse de recursos federais aos municípios em face de sua inscrição no CAUC e 
SIAM devido a irregularidades na prestação de contas poderá ser suspensa para a 
realização de atividades  relatives  a ações de educação, saúde e assistência social. 
Tal dispositivo foi complementado pelo  art.  26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei n° 10.522/02, que incluiu nesse rol as ações  socials  e ações em faixa de 
fronteira, com a redação dada pela Lei n° 12.810, de 2013. 

3. Segundo a orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça, há 
de ser liberada a inscrição da municipalidade no cadastro do SIAFI, assim em 
cadastro de inadimplancia, quando a administração que sucedeu o  ex-gestor faltoso 
promove a adoção das providências tendentes ao ressarcimento ao erário. No 
presente caso o atual gestor tomou providência ao seu alcance buscando o 
Ministério Público Federal com vista a responsabilização dos agentes causadores 
da Inadimpliência, protocolando representação em face do  ex-prefeito por ato de 
Improbidade administrativa. 
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4. Considerando que a proposta de convênio tem como objeto obras de melhorlas 
no Estádio Municipal Jose Maria do Carmo, na sede do Município Impetrante, 
buscando o fomento das práticas desportivas na rede municipal, direcionado es 
crianças e adolescentes de baixa renda, evidenciado estar o seu caráter social, vez 
que atreladas à área do esporte e ao desenvolvimento de atividades esportivas, 
inclusive por escolas do município, visando a melhoria da qualidade de vida da 
população, subsumindo-se ao conceito da expressão "ações  socials"  firmado pela 
jurisprudência aplicada ao caso. 

5. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e apelação não  provide.  

(TRF da 18  Região: AMS n. 0008063-46.2014.4.01.3302/BA — Relator 
Desembargador Federal Kassio Nunes Marques — e-DJF1 de 25.08.2017) 

ADMINISTRATIVO. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 
ESCOLAR (PNATE). PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO (BRALF). PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE 
INADIMPLENTES DO GOVERNO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO POSTERIOR. 
REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

1. Orientação jurisprudencial assente no sentido de se Impor liberação da inscrição 
de município no cadastro do SIAFI, assim em cadastro de inadimplencia, se a 
administração que sucedeu o  ex-gestor faltoso adota as providências ao seu 
alcance, tendentes ao ressarcimento ao erário. 

2. Hipótese em que a administração posterior da municipalidade representou ao 
Ministério Público Federal, pedindo providências em relação aos últimos  ex-
gestores, atendendo, assim, ao requisito necessário para suspender a Inscrição do 
município junto ao SISPCO, cadastro próprio de inadimplencia para casos da 
espécie. 

3. Nega-se provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial. 

(TRF da 1° Região: AC n. 0004488-65.2012.4.01.3701/MA — Relator Juiz Federal 
Rodrigo Navarro de Oliveira (Convocado).- e-DJF1 de 03.11.2016) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO FIRMADO PELA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE COM 0  EX-PREFEITO DE MUNICÍPIO. 
ADOÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÂO ATUAL, DAS PROVIDÊNCIAS TENDENTES 
AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA  AD  CAUSAM DA 
UNIÃO FEDERAL. 

1. Orientação jurisprudencial assente nesta Corte a de que a União Federal não é 
parte legítima para figurar no polo passivo de ações que envolvem a Inscrição, em 
cadastro de inadimplencia, do nome de municípios em razão de convênios firmados 
com pessoas jurídicas de direito público dotadas de personalidade jurídica própria, 
como as fundações de direito público e as entidades autárquicas. 

2. Orientação jurisprudencial assente, outrossim, no sentido de que há de ser 
liberada a Inscrição de municipalidade no cadastro do SIAFI, assim em cadastro de 
Inadimplência, se a administração que sucedeu o  ex-gestor faltoso adota as 
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providências tendentes ao ressarcimento ao erário. 

3. Hipótese em que a administração posterior da municipalidade apresentou contra 
o  ex-gestor Representação Junto ao Ministério Público Federal, pedido a prática das 
medidas Judiciais cabfveis inclusive para fins de ressarcimento ao erário. 

4. Remessa oficial parcialmente  provide,  para excluir a União Federal da lide. 

(TRF da 1a Região: REO n. 0009372-63.2014.4.01.3800/MG — Relator 
Desembargador Federal Carlos Moreira Alves — e-DJF1 de 01.07.2016) 

0 aludido entendimento já se encontra, inclusive, sumulado pelo STJ (Súmula n. 615), nas letras 
de que: "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos 
fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as 
providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos". 

Na espécie,  pots,  comprovada a adoção de medidas tendentes A responsabilização do gestor 
faltoso, não há óbice à concessão da segurança buscada. 

Ante o exposto, confirmo a sentença. 

Nego provimento à remessa oficial. 

É o meu voto. 

Des(a). Federal DANIEL PAES RIBEIRO 

Relator(a) 

• 
• 
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Justiça Federal da 1 a  Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

21/06/2021  

Número: 1003362-17.2017.4.01.3400 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 

Órgão Julgador: 22 Vara Federal Cível da SJDF 

Ultima distribuição : 26/05/2017 

Valor da causa: R$ 1.000,00 

Assuntos: Antecipação de Tutela I Tutela Especifica, Convênio 

Segredo de Justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
, 

COELHO (ADVOGADO) 

SOUZA COELHO FILHO 
MUNICIPIO DE MONCAO (IMPETRANTE) SONIA MARIA LOPES 

FRANCISCO DE ASSIS 

(ADVOGADO) 

PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO 

(IMPETRADO) 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO (IMPETRADO) 

Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI) _, 

,Oócunntd
! „ 

. 
I:. - ., .,,.. , - -- , 

ocurnETto ,. - 
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JUSTIÇA FEDERAL 
Tribunal Reqional Federal da 1° Reaião 

PROCESSO N° 1003362-17.2017.4.01.3400 
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONCAO 
RECORRIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 

RELATOR(A):DANIELE MARANHAO COSTA  

PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 1' RegiloGab. 15- DESEMBARGADORA 
FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTAProcesso Judicial 
platrfirtien  

RFMFRRA NFC'FRRÁRIA rfvFt 10(11142-17 an17 4 111  lain  

RE L A T Õ R I 0 A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHAO 
(Relatora):Trata-se de remessa oficial de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a 
segurança, para  determiner  ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE 
que suspenda a situação de inadimplência do município impetrante no SIOPE/SIAFI/CAUC, 
ou sistemas equivalentes, exclusivamente em decorrência de irregularidades relativas 
não transmissão de dados pertinentes ao SIOPE.0 juízo de primeiro grau assim decidiu ao 
fundamento de que, em se tratando de inadimplência cometida por gestão anterior, uma 
vez tomadas providências para regularizar a situação, como na espécie, não deveria o 
município ser inscrito no cadastro de inadimplentes.0 Ministério Público Federal não se 
manifestou sobre o mérito da causal' o relatório. 

VOTO VENCEDOR 

PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal dal' ReglãoGab. 15 - 
DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTAProcesso Judicial 
Flotrhnier*  

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) n. 1003362- 
17 2n17 4 n1 34nn  

VO T  OA  controvérsia dos autos consiste em se saber se o município autor tem direito à 
retirada de seu nome dos cadastros SIOPE/SIAFI/CAUC, que o impede de receber 
transferência voluntária e celebrar convênio e contratos com órgãos federais, quando a 
inscrição refere-se a irregularidades praticadas pela gestão anterior.Nesse sentido, as 
restrições crediticias discutidas no processo estão previstas no  art.  25 da Lei 
Complementar 101/2000:  Art.  25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferencia 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Onico de Saúde. 
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11° São exiganclas Para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orcamentárias; 

IV - comorovacio. por  carte  do beneficiário, de:  
a) eus se acha em dia quanto aq_pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente  
transferidor, bem como guanto à orestacão de contas de recursos anteriormente dele recebidosl...] 
§ 2° E vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 
§ 30  Para fins da aollcacio das sancões de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei  
Complementar. excetuam-se  =teas relatives  a actiettuducacão. saúde e assistência social. (sem grifos no 

original) Todavia, considerando a grave repercussão que a restrição cadastral impõe sobre a 
população do município que se enquadre em alguma das hipóteses acima previstas, já que 
a proibição à celebração de novos convênios e ao recebimento de transferências de outras 
naturezas terminaria por impedir a realização de obras e serviços públicos muitas vezes 
essenciais à garantia da qualidade de vida dos seus habitantes, a jurisprudência dos  
tribunals  houve por bem temperar a interpretação da legislação de regência, com o fim de 
afastar os efeitos da mora detectada na hipótese em que o novo gestor municipal tiver 
adotado as providências necessárias ao ressarcimento do erário e A regularização das 
pendênclas.Assim, embora seja legitima a inscrição do município cujo gestor deixou de 
prestar contas de recursos recebidos ou que não tenha efetuado o pagamento de valores 
recebidos do ente transferidor, essa restrição não pode subsistir na hipótese em que o 
novo administrador tenha adotado as providências necessárias h responsabilização de seu 
antecessor, com vistas ao ressarcimento do erdrio.Com  essa mesma perspectiva, a própria 
Administração entende ser possível a suspensão dos efeitos da InadImplência, conforme 
determinado no  art.  5°, §§ 2° e 30, da Instrução  Normative STN  01/1997 (que discipline a 
celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de 
projetos ou realização de eventos), que assim dispõem:  
Art.  50  E vedado:1- celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder benefícios sob qualquer modalidade, 
destinado a  &gat)  ou entidade da Administração Pública Federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, ou 
para qualquer Órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros 
converdos ou não esteja em situação de regularidade para com a União ou com entidade da Administração 
Pública Federal indireta; 
li - destinar recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções is instituições privadas com fins 
lucrativos. 
§ 1° Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se em situação de inadirnplencla, devendo o Órgão 
concedente proceder à inscrição no cadastro de inadimplentes do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - SIAF1 e no Cadastro informativo CADIN, o convenente que: 

I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, nos prazosestipuiados por 
essa instrução Normativa;11- não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por qualquer fato 
que resulteem prejuízo ao erdrio.111- estiver em débito junto a árgão ou entidade, da Administração Pública, 
pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legals.[...]§ 2° Nas hipóteses dos Incisos I e II do parágrafo 
anterior, a entidade, se  fiver  outro administrador que não o faltoso, e uma vez comprovada a instauração da 
devida tomada de contas especial, com  !mediate  inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial 
responsável  ern  conta de ativo "Diversos Responsáveis", poderá ser liberada para receber novas transferências, 
mediante suspensão da inadimplOncia por ato expresso do ordenador de despesas do Órgão concedente. 
Redação alterada  WIN  5/2004 3° 0 novo dirigente comprovará, semestralmente ao concedente o 
prosseguimento das  Wes  adotadas, sob pena de retomo à situação de inadimplancia. (grifei) Na mesma 
linha, a União editou a Portaria interministerial 127/MPOG/MF/CGU, de 29/05/2008, com 
redação dada pela Portaria Interministerial n° 534, de 31/12/2009, que, em seu  art.  56, § 7°, 
estabeleceu a suspensão do registro de inadimplência do ente federado, desde que 
formulado o requerimento para tomada de contas especial e adotadas as medidas 
necessárias ao resguardo do patrimônio público.Observe-se, por importante, que segundo 
o  art.  38 da Lei 8.443/92W (Lei orgânica do Tribunal de Contas da União), a instauração da 
tomada de contas especial não é da competência do município, que, assim, não pode ser 
apenado pela não adoção de tal providência.Desse modo, a ponderação que deve nortear a 
resolução da controvérsia é a de que, adotadas providências que em conjunto ou 
isoladamente sejam suficientes para a recomposição do patrimônio público e para a 
solvência das irregularidades detectadas, a manutenção do município em cadastros de 
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inadimpientes não se compraz com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, 
ainda, com o principio da dignidade da pessoa humana, na medida em que a população 
local seria duplamente punida pela conduta do mau gestor.Na espécie, a gestão atual do 
município comprovou ter adotado as medidas pare a responsabilização do gestor faltoso, 
com o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade  administrative  e 
representação criminal contra o  ex-prefeito (fis. 27/55), não havendo, portanto, razão que 
justifique a manutenção da restrição cadastral.Ao fim, deve ser observado que a Inscrição 
do município dos cadastros restritivos deve ser precedida de processo administrativo 
timbrado peia observância dos princípios do contraditório e da  ample  defesa, pois, 
segundo a literalidade do texto constitucional, ninguém pode ser privado de sua liberdade, 
de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal. A esse respeito, confira-se 
o seguinte julgado proferido pelo STF: ACO 1848 AgR, Relator: Min. Celso De Mello, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, DJe-025,  Pub.  06-02-2015.A propósito de tal 
constatação, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da AC 
2156, que "a imposição de restrições de ordem Jurídica, peio Estado, quer se concretize na 
esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-
se constitucionalmente, o efetivo respeito, peio Poder Público, da garantia indisponível do  
"due process of  law".Na oportunidade, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência no 
sentido de chancelar a liberação e o repasse de verbas federais em casos como o 
presente, "sempre com o propósito de  neutralizer  a ocorrência de risco que possa 
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas 
públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade."Confira-se, com destaque 
no que mais relevante: EMENT A: AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA — JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO A MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO — POSSIBILIDADE, EM 
TAL HIPÓTESE, DE 0 RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA 
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE 0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE 
REGIMENTAL (RISTF,  ART.  21, § 1°) — INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE — PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL — SIAFUCADIN/CAUC — 
INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO — POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIORES — SEM QUE 
SE TENHA PRECEDIDO A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL" — 
CONSEQUENTE imposigÃo AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS 
RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURIDICA — POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA 
— IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO 
ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR — A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, 
NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE 
DIREITO PUBLICO — POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA 
GARANTIA DO  "DUE PROCESS OF LAW"  -VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE 
ADMINISTRATIVO) BLOQUEIO DE RECURSOS CUJO REPASSE TEM POR FUNDAMENTO RESPECTIVOS 
CONVÉNIOS — RISCO PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO — SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PUBLICO — PRECEDENTES — 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO PUBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO 
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
— O postulado da intranscendencia Impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão 
estritamente pessoal do Infrator. Em virtude desse princípio, as Hmitações jurídicas  qua  derivam da inscrição, 
em cadastros públicos de Inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades 
paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas 
desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional — por revelar-se unicamente Imputável aos entes 
menores integrantes da administração descentralizada — só a estes pode afetar. — Os Estados-membros e o 
Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera Jurídica, motivadas pelo só fato 
de se acharem adminIstrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatals, as sociedades 
sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e  qua,  por tal 
motivo, hajam sido inclufdas em cadastros federais (CAUC, SlAFI, CAD1N, v.g.).A QUESTÃO DOS DIREITOS E 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS 
PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.— A imposição de restrições de ordem jurídica, polo Estado, 
quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para 
legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do  "due 
process of law",  assegurada, peia Constituição da República  (art.  50,  LW),  à generalidade das pessoas, inclusive 
As próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de 

a  
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direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.LIMITAÇÂO 
DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVANCIA, PARA EFEITO DE SUA ImposigAo, DA GARANTIA 
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. — A Constituição da República estabelece, em seu  art.  5°, 
incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do 
contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido 
processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de Imposição, a determinada 
pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.— A 
jurisprudilincia dos  Tribunals,  especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter 
fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimivel garantia que, Instituída 
em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, 
ainda que em sede materialmente  administrative  ou no  Ambit° politico-administrativo, sob pena de nulldade da 
própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de  writer  punitivo. Doutrina. Precedentes.BLOQUE10 
DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA 
ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.— 0 Supremo Tribunal 
Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas 
governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação 
e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de 
operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência 
de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou Irreversível, a continuidade da execução de políticas 
públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes. 
CACO 1848 AgR, Relator(a): Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, Julgado em 06/11/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2015  PUBLIC  06-02-2015) Ante o exposto, nego provimento 
remessa oficialt como voto. 

Desembargadora Federal Daniele  Maranhao  Relatora 

[11  Art.  38. Compete, ainda, ao Tribunal; 
I - realizar por iniciativa da  Camara  dos Deputados, do Senado Federal, de comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da administração indireta, incluidas as 
fundações e sociedades Instituidas e mantidas pelo poder público federal; 
II - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas 
Casas, ou por suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias realizadas; 
Ill - emitir, no prazo de trinta dias contados do recebimento da solicitação, pronunciamento 
conclusivo sobre matéria que seja submetida a sua apreciação pela comissão mista 
permanente de Senadores e Deputados, nos termos dos 6§ 1° e 2° do  art.  72 da  
Constituicão Federal  
JV - auditar, por solicitação da comissão a que se refere o  art.  166, § 1°. da Constitulcão  
Federal, ou comissão técnica de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetos e 
programas autorizados na Lei orçamentária anual, avaliando os seus resultados quanto à 
eficácia, eficiência e economicidade. 

DEMAIS VOTOS 

PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 1° RegiãoGab. 15- DESEMBARGADORA 
FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTAProcesso Judicial 
FititrAnirto  
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REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) n. 1003362-17.2017,4,01.3400AUTOR(A): MUNICIPIO DE MONCAO 
Advogados do(a) AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA3810-A, SONIA MARIA LOPES 
COELHO - MA3811-A 
ReU: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÂOREMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 22' VARA 
DA sEglio JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL 

EMENTA 
ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO CADASTRO 
SIOPE/SIAFI/CAUC. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  EX-GESTOR. 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SANAR AS 
IRREGULARIDADES. RESTRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.1. Embora seja 
legitima a inscrição, em cadastros restritivos, de município cujo gestor deixou de prestar 
contas de recursos recebidos ou que não tenha efetuado o pagamento de valores 
recebidos do ente transferidor, tal restrição não pode subsistir na hipótese em que o novo 
administrador tiver adotado as providências necessárias à responsabilização de seu 
antecessor, com vistas ao ressarcimento do erario.2. A administração Igualmente permite a 
suspensão dos efeitos da inadimplência em tal hipótese, conforme determinado no  art.  5°, 
§§ 2° e 3°, da instrução Normativa  STN  01/1997.3. Adotadas as providências que, em 
conjunto ou isoladamente, sejam suficientes para a recomposição do patrimônio público e 
para a solvência das irregularidades detectadas, a manutenção do município em cadastros 
de inadimplentes não se compraz com os principias da razoabilidade, proporcionalidade e, 
ainda, com o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que a população 
local seria duplamente punida pela conduta do mau gestor.4. A inscrição do município dos 
cadastros restritivos deve ser precedida de processo administrativo timbrado pela 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, segundo a literalidade 
do texto constitucional, ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de 
seus direitos sem o devido processo legal (cf. STF, ACO 1848 AgR, Relator: Min. Celso De 
Mello, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, DJe-025,  Pub.  06-02-2015)5. Reafirmação da 
jurisprudência do STF no sentido de chancelar a liberação e o repasse de verbas federais 
em casos como o presente, "com o propósito de  neutralizer  a ocorrência de risco que 
possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de 
políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade".6. Remessa oficial 
a que se nega provimento. ACORDA0 
Decide a Quinta Turma, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos 
do voto da Relatora.Quinta Turma do TRF da  la  Região -  Brasilia,  12 de junho de 

2019. Desembargadora Federal Daniele Maranhão Relatora 

S  
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SO  MIA MARIA tOPES  COELHO (ADVOGADO) MUNICIPIO DE PIRAPEMAS (AUTOR) 

UNIÃO FEDERAL (REU) • 
26866 
0924 

27/05/2021 10:31 Sentença Tipo A  Sentença Tipo A 

Justiça Federal da ia  Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

21/06/2021  

Número: 1029647-49.2019.4.01.3700 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Õrgão julgador: 3a Vara Federal Cível da SJMA 
Última distribuição : 2511112019 
Valor da causa: R$ 5.413.474,06 
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fundo de Participação dos Municípios 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
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PODER JUDICIARIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judie!Aria do  Maranhao  

34  Vara Federal Mel da SJMA 

SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 102964749.2019.4.01.3700 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
POLO ATIVO: MUNICIPIO DE PIRAPEMAS 
REPRESENTANTES POLO ATIVO: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA3811 
POLO PASSIVO:UNIA0 FEDERAL 

SENTENÇA 

RELATÓRIO 

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de 
urgência ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS/MA contra a UNIÃO — FAZENDA 
NACIONAL, objetivando o desbloqueio do fundo de participação do Município de 
Pirapemas/MA e de quaisquer outros recursos constritos bem como a desconsideração 
de inadimplência ou irregularidade nos Cadastros de Negativados do Governo Federal 
(CAUC/SIAFI e CADIN), a fim de possa receber verbas de receitas transferidas e 
obrigatórias. Requer, ainda, seja reconhecido o erro nos valores perseguidos na cobrança 
efetuada pela Receita Federal. 

Consta da inicial que existe processo administrativo instaurado pela Receita 
Federal do Brasil, do qual originou inscrição da Municipalidade nos Cadastros de 
Negativados, bem como na restrição de recebimentos de receitas  (FPM),  e que teve 
origem de infrações relativas a supostas divergências no lançamento das folhas de 
pagamento/GFIP realizado no ano calendário de 2015. 

Fundamenta a pretensão, em síntese, alegando: i) ter havido erro na 
apuração  administrative  do débito; II) ter tomado medidas necessárias para a 
responsabilização do  ex-gestor;  iii)  a impossibilidade de inscrição do ente público sem o 
devido respeito ao contraditório;  iv)  que em razão da aplicação do principio da 
continuidade do serviço público deve-se proibir o bloqueio do Fundo de Participação dos 
Municípios, bem como liberar as restrições no CAUC/S1AFI/CADIN. 
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Demanda isenta de custas. 

Juntou procuração e documentos. 

Tutela antecipada concedida parcialmente, para determinar a suspensão da 
retenção das quotas do Fundo de Participação do Município no que exceder 9% (nove por 
cento), para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes 
liquidas, devendo abster-se de proceder a novos bloqueios que excedam os percentuais 
ora fixados  (id  128365354). 

Manifestação do autor, alegando o descumprImento da decisão  (id  
135043903). 

Agravo de instrumento, interposto pela Fazenda Nacional, com pedido de 
reconsideração  (id  141057378). 

Contestação oferecida  (id  141057384). Aduz que bloqueio do  FPM  está 
relacionado à existência de créditos tributários não pagos. Afirma que constam 
pendências fiscais relativas a ausência de declaração da Secretaria Municipal de 
Educação no período de janeiro a setembro/2019. 

Sustenta que o Município possui pendências junto ao CAUC, quanto ao item 
1.1 — Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárlas Federais e ã Divide 
Ativa da União, item 1.5 — Regularidade perante o Poder Público Federal, item 3.2 — 
Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária — RREO e quanto 
ao item 3.4 — Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis, conforme disposto no 
extrato CAUC, emitido no Portal da Transparência/STN. 

Expõe que no Processo Administrativo Fiscal (PAF n. 10320.722056/2019-78) 
constam planilhas elaboradas a partir da análise das folhas de pagamento da Secretaria 
de Administração, Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e da 
Secretaria de Educação, contendo a diferença entre os valores constantes das referidas 
folhas e os valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações 
Previdência Social — GFIP, valores esses não oferecidos a tributação e cujas diferenças 
embasam o lançamento. Defende a regularidade do bloqueio do repasse do  FPM.  

Réplica  (id  265495877). 

È o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

A redação do  art.  160, parágrafo único, da CF/88  (EC  n° 03/93), permite 
União e suas autarquias a retenção das receitas tributárias passíveis de repartição, para 
pagamento dos seus créditos, tanto aqueles advindos de termo de amortização de divida 
fiscal, quanto os derivados de obrigações tributárias correntes inadimplida, verbis: 

Assinado eletronicamente por. CLODOMIR SEBASTIAO REIS - 27/05/2021 10:31:42 
http://ple1g.trrl.Jus.br80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052710313945300000264415072  - Número do documento: 21052710313945300000264415072 

`:‘  

   



O 

•  

Art.  160. E vedada a retenção ou qualquer restrição A entrega e ao emprego 
dos recursos atribuidos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 
impostos. 

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a Unido e os 
Estados de condicionarem a entrega de recursos: 

I — ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; 

II — ao cumprimento do disposto no  art.  198, § 2°, incisos II e Ill. 

Não se extrai desse dispositivo a conclusão de que a Constituição Federal 
autoriza a retenção do montante integral dos fundos de participação. A retenção não pode 
ocorrer de forma indiscriminada, devendo respeitar os percentuais estabelecidos como 
limites máximos pela legislação, sob pena de ofensa ao principio federativo (CF artigos 
1°, 18 e 60, parágrafo 4°, inciso l). 

As retenções realizadas no Fundo de Participação dos Municípios devem 
atender a determinados limites percentuais, que se encontram postos na Lei n. 9.639/98, 
asaber: 9% (nove por cento) do  FPM  para a retenção de valores objeto de parcelamento, 
podendo chegar a 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida Municipal, quando 
somados As obrigações previdencidrias correntes. Confira-se:  

Art.  1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até 31 de agosto de 
2001, poderão optar pela amortização de suas divides para com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, oriundas de contribuições  socials,  bem 
como as decorrentes de obrigações acessórias, até a competência junho de 
2001, mediante o emprego de quatro pontos percentuais do Fundo de 
Participação dos Estados - FPE e de nove pontos percentuais do Fundo de 
Participação dos Municípios  FPM.  (Redação dada pela Medida Provisória n° 
2.187-13, de 2001). [...]  

Art.  5° 0 acordo celebrado com base nos  arts.  1° e 3° conterá clausula em 
que o Estado, o Distrito Federal ou o Município autorize a retenção do FPE e 
do  FPM  e o repasse A autarquia previdencidria do valor correspondente As 
obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do 
respectivo Fundo de Participação. (Redação dada  pole  Medida Provisória  lit'  
2.187-13, de 2001). 

[...] 

§ 4° A amortização referida no  art.  1° desta Lei, acrescida das obrigações 
previdenciárias correntes, poderá, mensalmente, comprometer até quinze 
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pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. (Incluído pela 
Medida Provisória n° 2.187-13, de 2001) 

Os Tribunais Pátrios não admitem o bloqueio integral do  FPM,  atentos A 
necessidade de se assegurar aos Municípios, sobretudo aqueles mais necessitados, as 
receitas indispensáveis A continuidade dos serviços públicos essenciais. Rechaçam o 
entendimento defendido pela Fazenda Nacional de que não existiriam limites percentuais 
para o bloqueio do  FPM,  mas tão somente para a retenção. Nesse sentido: 

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 
BLOQUEIO/RETENÇÃO DA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS -  FPM  ALÉM DO LIMITE DE 15% DAS RECEITAS 
CORRENTES LIQUIDAS DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO. APELO E REMESSA 
DESPROVIDOS. 1. Não há dúvidas sobre a possibilidade de retenção de 
parte dos valores destinados A quota do Fundo de Participação dos 
Municípios -  FPM;  sendo certo que a Constituição Federal/1988 assim prevê 
em seu  art.  160, parágrafo único, inciso I, (ressalvando a regra geral da 
impssibilidade de retenção dos recursos destinados aos Entes Políticos), 
que o repasse de verbas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
pode ser condicionado ao pagamento de créditos da Unido, inclusive aqueles 
de titularidade de suas autarquias. 2. Sucede que as referidas retenções no  
FPM  não podem ocorrer de forma indiscriminada, devendo respeitar os 
percentuais estabelecidos como limites máximos pela legislação. Com  efeito, 
a Lei n° 9.639/1998 estipula que, para fins de amortização dos débitos das 
pessoas jurídicas de direito público (inclusive de suas respectivas empresas e 
sociedades de economia mista) para com o INSS, 6 autorizada a retenção no 
Fundo de Participação dos Estados - FPE e no Fundo de Participação dos 
Municípios, estabelecendo o limite de 9% (nove por cento) no que se refere 
As parcelas do  FPM.  3. Por seu turno, o  art.  50, parágrafo 4°, da mesma lei 
estabelece o limite percentual de 15% (quinze por cento), sobre a Receita 
Corrente Liquida Municipal, para a amortização das obrigações 
previdencidrias, somando-se as obrigações correntes com as que já fossem 
objeto de parcelamento. 4. É desprovido de sentido, e incompatível com a 
própria finalidade da norma, a tese da apelante de que não há limitação para 
o bloqueio estabelecido pelo aludido  art.  160, da CF/88, mas apenas quando 
se tratar de retenção, tendo esta tratamento diverso, dado pela Lei n° 
9.639/1998. Em verdade, a escorreita interpretação do  art.  160 em comento é 
a de que o legislador constitucional, ao disciplinar a repartição das receitas 
entre os entes federativos, levou em conta a hipossuficiência dos Municípios 
em relação aos demais entes da Federação, dado que, como se sabe, os 
Municípios não sobreviveriam sem o acesso aos recursos do  FPM.  Dai a 
correta limitação. Logo, deve ser mantida a sentença que determinou à União 
que limite o bloqueio/retenção do  FPM,  do município-autor, ao patamar de 
15% (quinze por cento) das suas receitas correntes liquidas. 6. Não merece 
reproche a condenação ao pagamento dos honorários advocatfcios, fixados 
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pelo magistrado sumariante em R$ 3.000,00, vez que em harmonia com a 
singeleza da controvérsia discutida nos autos. 7. Apelação e remessa  uncial  
desprovidas. (APELREEX 00032220320124058205, Desembargador Federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, TRF5 - Segunda Turma, DJE - 
Data:11/03/2016 - Página::45.) 

De outro lado, no que se refere 6 alegação de bloqueio do  FPM,  cumpre 
destacar que não há vedação á retenção de parcelas do Fundo de Participação dos 
Municípios -  FPM  para quitação de débitos do Município, inclusive os provenientes de 
obrigações previdencidrias correntes, desde que observado o comprometimento máximo 
de 9% (nove por cento) do  FPM  quando há parcelamento celebrado entre as partes e 
15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida do Município  (art.  5°, §4° da Lei 
9639/98) quando não há acordo. 

Assim entende a Jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1 

Região TRF1: 

TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -  FPM.  
BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTARIAS CORRENTES. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. 0  art.  160 da Constituição Federal permite que a 
Fazenda Nacional condicione a entrega de recursos atribuidos aos 
municípios ao pagamento de seus créditos.2. De acordo com o entendimento 
jurisprudencial deste egrégio Tribunal, é legitimo o bloqueio de valores do 
Fundo de Participação dos Municípios —  FPM  em razão do inadimplemento 
de obrigações tributárias assumidas pelo município com a Unido e suas 
autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% 
(nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para as 
obrigações correntes liquidas. 3. Apelação e remessa oficial não providas.(AC 
00345257520164013300, TRF1, 78  Turma, Rel.  Des. Fed. Hercules  Fajoses, 
Rel.  Cony.  César Cintra Jatahy Fonseca, DJF1: 22/02/2019) 

A Receita Corrente Líquida é apurada somando-se as receitas arrecadas e, 
em seguida, aplicando-se dentre outras deduções o custeio com despesa correntes com 
contribuição de empregados e trabalhadores para seguridade social e a referente 
contribuição para o plano de previdência do servidor. 

ALEGADO ERRO QUANTO AO DEBITO 

O Município autor alega que existe erro quanto ao débito apurado em ação 
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fscal. haja vista que, através de auditoria realizada por ele próprio, "constatou divergência 
suficiente entre o valor que a RFB entende como devido e o montante real, a  determiner  a 
intervenção do Poder Judiciário, o qual poderá no decorrer do presente feito, através de 
pericia técnica especializada, constatar a erronia do montante cobrado 

Na ação fiscal, a Receita Federal do Brasil confrontou os valores constantes 
das folhas de pagamento com os valores declarados em GFIP. A Fiscalização Tributária 
constatou diferença entre os valores lançados na 3 folhas de pagamento da Secretaria de 
Administração, Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria 
de Educação e os valores declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GF1P's). 

O Município não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade das suas 
alegações. Não juntou documentação hábil a comprovar que os valores pagos a 
funcionários segurados foram os mesmos valores declarados em GFIP. 

A prove pericial revela-se desnecessária, vez que requerida para o fim de 
demonstrar a existência de divergência entre o valor apurado pela RFB e o valor apurado 
pela auditoria realizada pelo Município. Sucede que a referida divergência decorre do fato 
de a RFB ter verificado que os valores constantes das folhas de pagamento não eram os 
mesmo valores declarados em GFIP. 

INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC/CADIN 

A legislação de regência  (art.  25, parágrafo 30, da  LC  n. 101/00 e o  art.  47, 
parágrafo 6°, "d", da Lei n. 8.212/91, bem como o  art.  26 da Lei n. 10.522/02) veda a 
contratação e repasse de valores aos entes políticos inscritos em cadastros de 
inadimplentes do Governo Federal, com exceção das hipóteses de transferência de 
recursos destinados a ações de saúde, educação e assistência social ou para execução 
de ações  socials.  

É inaplicável ao caso concreto o principio da intranscendência subjetiva, 
tendo em vista que não se esta imputando uma responsabilidade ao gestor por atos de 
seu antecessor,  jã  que não se cuida de descumprimento de obrigações pessoais do chefe 
de governo. Diz respeito, na verdade, ao inadimplemento de obrigações próprias da 
Administração Direta do Município demandante, que não pode se eximir da 
responsabilidade dos atos praticados por seus dirigentes, em respeito aos princípios 
constitucionais da impessoalidade, moralidade e legalidade da Administração Pública. 

Todavia, observa-se que reter os valores do Fundo de Participação dos 
Municípios e, ao mesmo tempo, manter os registros de inadimplência no 
SIAFI/CAUC/CADIN é contraditório. Com  efeito, se divide vem sendo adimplida mediante 
bloqueio do  FPM,  não há porque se manter o registro de inadimplência do Município. 
Nesse sentido: 
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deter/linage() de exclusão do SIARCAUC/CADIN. 

Sem custas. 

Tendo em vista a sucumbencla recíproca, condeno a União — Fazenda 
Nacional e o Município autor em honorários advocatfcios. 

Nos termos do  art.  85, § 8°, do  CPC,  nas causas de pequeno valor, valor 
inestimável ou quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatfcios não se 
restringem a limites percentuais, devendo ser fixados com modicidade, consoante 
apreciação equitativa do juiz, observando-se o trabalho realizado pelo advogado, e 
também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Dessa forma, considerando-se a natureza da matéria discutida em juízo, 
condeno a Fazenda Nacional em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), e condeno o Município autor em honorários advocatícios no valor de 
R$2.000,00 (dois mil reais). 

Intimem-se. 

Sentença sujeita à remessa necessária. 

Em sendo interposta apelação, de-se vista ao apelado para apresentar 
contrarrazões no prazo legal. Após, e não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos 
ao TRF  la  Região. 

Do contrário (havendo apelação adesiva), abra-se vista ao apelado para 
apresentar contrarrazões, remetendo-se, em seguida, os autos ao TRF - 1a Região. 

Com o trânsito em julgado e na ausência de pendências processuais, 
arquivem-se os autos. 

São Luís/MA, 2021 (data da assinatura eletrônica). 

CLODOMIR SEBASTIÃO REIS 

JUIZ FEDERAL 
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Justiça Federal da  la  Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

21/06/2021  

Número: 1001750-10.2018.4.01.3400 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 
Órgão julgador: 14a Vara Federal Mel da SJDF 
Última distribuição : 26/01/2018 
Valor da causa: R$ 1.000,00 
Assuntos: Convênio 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? SIM 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

MUNICIPIO DE PIRAPEMAS (IMPETRANTE) SONIA MARIA LOPES COELHO (ADVOGADO) 

SECRETARIO DE TELECOMUNICAÇÕES, DEPARTAMENTO 
DE INCLUSÃO DIGITAL (IMPETRADO) 

UNIÃO FEDERAL (IMPETRADO) 

Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI) 

o,oume o , 
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66 

29/05/2018 18:42 Sentença Tipo A Sentença Tipo A 
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Seção Judiciária do Distrito Federal 
14a Vara Federal Cível da SJDF 

PROCESSO: 1001750-10.2018.4.01.3400 
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120) 
IMPETRANTE: MUNICIPIO DE PIRAPEMAS 
IMPETRADO: SECRETARIO DE TELECOMUNICAÇÕES, DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO DIGITAL UNA() 
FEDERAL 

Sentença Tipo "A" 

I — Relatório 
• • 

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo 
Município de Pirapemas — MA, em face de ato do Secretário de Telecomunicações — 
Departamento de Inclusão Digital (Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações — MCTIC), objetivando a exclusão do município dos cadastros de inadimplentes, 
incluindo o SIAFI, CADIN e o CAUC. 

Alega, em suma, que, por desídia do  ex-gestor municipal — que teria deixado de 
prestar contas quanto ao Programa de Inclusão Digital — Telecentros Comunitarlos —, o 
impetrante foi inscrito no SIAFI, CAD1N e CAUC, ocasionando prejuízos ao Município e 
população. 

Inicial instruída com os documentos de fls. 22-171. 

0 pedido de liminar foi postergado  (fl.  173). 

A União requereu seu ingresso no feito  (fl.  179). 

A autoridade impetrada apresentou informações As fls. 186-270. 

O MPF opinou pela denegação da segurança (fls. 271-277). 

Em atendimento à determinação de fls. 278, a autoridade complementou suas 
informações As fls. 285-372. 

È o relatório. Decido. 

Fundamentação 

A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas de verbas oriundas de 
convênios, recebidas pelo Município, impõe ao ordenador de despesa, além da comunicação ao 
árgão de controle interno a que estiver vinculado, providenciar a instauração de Tomada de 
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Contas Especial, assim como registrar a inadimplência no Cadastro de Convênios no SIAFI, nos 
termos da Instrução Normativa n. 1/97, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Entretanto, consoante o  art.  5°, §§ 2° e 3°, da IN n. 01/97, deve ser suspensa a 
inadimplência do município pela falta de prestação de contas ou não aprovação destas, desde 
que a) tenha outro administrador que não o faltoso; b) tenha sido instaurada tomada de contas 
especial, e c) tenha sido inscrito o potencial responsável em conta de ativo. 

No caso em analise, observa-se que, em verdade, o Município não fora inscrito 
no cadastro de inadimplentes por ausência de prestação de contas relativa a convênio, mas sim 
por não estar em situação de regularidade para com a Unlão, ante a existência de débito 
decorrente do não cumprimento dos compromissos assumidos pelo  ex-gestor municipal, por meio 
do Termo de Doação com Encargos, referente à implantação de Telecentro Comunitário (fls. 27-
28, 198-203 e 243-244). 

Contudo, restou demonstrado, nos autos, que o Município promoveu o 
ajuizamento de ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra o  ex-prefeito (fls. 
30-49), bem como requereu a instauração de Tomada de Contas Especial (fls. 250-258). Quanto 
a esta, a Coordenação de Articulação da Secretaria de Telecomunicações informou que o valor 
da divida era inferior ao estabelecido no  art.  6°, I, da IN-TCU n. 71/12 (R$ 100.000,00), razão pela 
qual o procedimento não foi encaminhado para instauração de Tomada de Contas Especial. 

Assim, não é razoável que referido município sofra consequências gravosas com 
a suspensão de transferências de recursos federais em decorrência de ato de gestão anterior, 
pois o atual gestor já tomou as providências cabíveis visando ao ressarcimento ao erário. 

0 entendimento adotado por este Juízo encontra-se em conformidade com a 
jurisprudência do TRF da 1a Regido. Vejamos: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICIPIO. IRREGULARIDADES NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  EX-GESTOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SANAR 
AS IRREGULARIDADES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO SIAFI/CAUC. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
PREJUDICADO PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
Reexame necessário e apelações interpostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e pela União em face de sentença, na qual o magistrado, 
confirmando anterior provimento liminar, julgou procedente o pedido inicial para 
determinar a exclusão do registro de inadimplência do Município de Estreito/MA dos 
cadastros SIAFI/CAUC no que se refere a não publicação do relatório resumido da 
execução orçamentária, encaminhamento das contas anuais e comprovação do 
adImplemento das obrigações constitucionais afetas a aplicação  minima  de recursos em 
saúde e educação no ano de 2012. 2. A municipalidade não pode sofrer as 
consequências negativas da suspensão de transferências de recursos federais e 
da vedação de celebração de novos convênios, em razão do registro de sua 
inadimplencia nos cadastros mantidos pelo Governo Federal advindos de 
irregularidades perpetradas pelo  ex-gestor, se a administração atual comprova que 
tomou as providências ao seu alcance para regularizar a situação. Tal 
posicionamento decorre das disposições da Instrução Normativa  STN  1/1997. 3. Na 
espécie, a gestão atual do Município comprovou ter adotado medidas para buscar 
a responsabilização do  ex-prefeito e a consequente reparação dos danos causados 
pela mi administração dos recursos públicos, não havendo, portanto, inércia no 
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que tange a providências relacionadas & situação de inadimplência. 4. A orientação 
do Tribunal de Contas da União, constante do  art.  4.°, IX, da Instrução Normativa 
35/2000, é no sentido de que não seja incluído o município nos cadastros de 
inadimplentes, mas sim o nome do efetivo responsável pelas contas municipais, com o 
objetivo de preservar o interesse público e de minorar os prejuízos já causados 
população do município (Cf. AC 0007408-65.2009.4.01.3200/AM, Rel. Desembargador 
Federal Souza Prudente, 58  Turma, e-DJF1 de 13/6/2014). 5. Esse entendimento 
também se aplica com relação as prestações de contas dos exercícios financeiros 
anteriores a cargo da  ex-administração, que deveriam ter sido realizadas conforme 
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante a jurisprudência deste Tribunal. 
6. Prejudicado o agravo retido interposto pela Unido objetivando a retratação da decisão 
liminar deferida em favor do Município porque a decisão agravada foi substitufda pela 
sentença recorrida, devendo a matéria impugnada ser apreciada no bojo do recurso de 
apelação. 7. Reexame necessário e apelação  da Unido e do FNDE desprovidos. 

(APELAÇÃO 00041809220134013701, DESEMBARGADOR FEDERAL NÊVITON 
GUEDES, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:19/04/2017 PAGINA:.) 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. 
CONVÊNIO. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS 
FEDERAIS. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  EX-GESTOR. 
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SANAR AS IRREGULARIDADES. DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. EXIGÊNCIA. JURISPRUDENCIA DO STF. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DO 
MUNICÍPIO JUNTO AO CADASTRO SIAF1. POSSIBILIDADE. 1. A municipalidade não 
pode sofrer as consequências negativas da suspensão de transferencias de recursos 
federais e da vedação de celebração de novos convênios em razão do registro de sua 
inadimplência nos cadastros mantidos pelo Governo Federal, em decorrência de 
Irregularidades perpetradas pelo  ex-gestor, se a administração atual comprova haver 
tomado as providências ao seu alcance para regularizar a situação. Tal posicionamento 
decorre das disposições da Instrução Normativa  STN  01/1997. 2. Tendo a gestão atual 
do Município comprovado que requereu providências atinentes a instauração da 
devida Tomada de Contas Especial e adotou medidas judiciais para 
responsabilização do  ex-prefeito, com vistas à reparação dos danos causados pela 
má administração dos recursos oriundos de convênio, não há falar em inércia na 
tomada de providências relacionadas à situação de inadimplência que culminou na 
Inscrição do Município-autor perante o CAUC - Regularidade SlAFI. 3. Cabe 
destacar que, conforme disposto na Lei n° 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) e na 
instrução Normativa  STN  01/1997  (art.  38), a instauração da Tomada de Contas Especial 
não  its  da competência do Município, não podendo, por isso mesmo, o ente municipal 
sofrer as consequências de eventual retardo das providências que não são de seu 
encargo. 4. Se não  hi  resistência do atual gestor na prestação de contas a que está 
obrigado por lei, não pode a administração municipal - e, por consequência, a 
comunidade local - ser afetada com a suspensão das transferencias financeiras 
federais e com o impedimento à celebração de novos convénios. 5. 0 STF decidiu 
que a inscrição de entidades políticas nos cadastros de inadimplentes sujeita-se ao 
devido processo legal (Questão de Ordem em Ação Civil Originária 1.048-6/RS; AC 2156  
REF-MC). 6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF 1 - APELAÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA — 00232491420114013400 - e-DJF1 
DATA:24/03/2015) 
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A propósito, em caso análogo ao discutido no presente  mandamus  — versando 
sobre irregularidade decorrente de descumprimento de Termo de Dona() com Encargos, pelo  ex-
gestor municipal —, o Juiz Federal Convocado Márcio Barbosa Maia, Relator do agravo de 
Instrumento n. 0055640-32.2014.4.01.0000/DF, assim decidiu, monocraticamente: 

... De fato, é possível verificar que as irregularidades que acarretaram a inscrição do 
agravante no CAUC/SIAFI/CADIN foram praticadas pelo  ex-gestor. 

Verifica-se também que o atual gestor Ingressou com ação de improbidade  
administrative  contra o antigo prefeito. 

Sendo assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a 
inscrição do nome do agravante no SIAFI/CAUC/CADIN em decorrência dos fatos 
trazidos a estes autos, afastando-se, com Isso, óbice ao repasse de verbas públicas... 

Em vista de tais razões, a concessão da segurança é medida que se impele. 

IH Decisão 

Ante o exposto, concedo a segurança e defiro a liminar, para  determiner  a 
exclusão do nome do município impetrante nos cadastros de inadimplência, em decorrência dos 
fatos objeto desta impetração. 

Custas  ex  lega; sem honorários advocatícios  (art.  25 da Lei n. 12.016/09). 

Intimem-se. 

Sentença sujeita a reexame necessário. Oportunamente, subam os autos ao Eg. 
TRF da 1a Região. 

Brasília-DF, 29 de maio de 2018. 

(assinatura eletrônica) 

WALDEMAR CLÁUDIO DE CARVALHO 

Juiz Federal da 14a Vara Federal — DF 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0079444-502015.4.01.3700/MA (d) 

• 
RELATORA : DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA 
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - 

INCRA 
PROCURADOR : PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA  la  REGIÃO 
APELADO : MUNICIPIO DE TURIACU 
PROCURADOR : MA00003811 - SONIA MARIA LOPES COELHO 
PROCURADOR : MA00003810 - FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO 
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 3A VARA - MA 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CONVNIO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. 
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE comrAs. INCLUSÃO DO 
MUNICÍPIO NO CADASTRO SIAR/CAUC. ATOS OCORRIDOS EM GESTÃO 
ANTERIOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REPARAÇAO DE DANOS E 
RESPONSABILIZAÇÃO DO MANDATÓRIO FALTOSO. SÚMULA 615 DO STJ. 
RESTRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Conforme disposto na Súmula 615 do STJ, "não pode ocorrer ou permanecer a 
inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na 
gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis 

reparação dos danos eventualmente cometidos." 
2. Hipótese em que o município demonstrou ter tomado medidas judiciais 
concretas contra o  ex-gestor que havia deixado de prestar contas dos recursos 
recebidos em convênio firmado com o INCRA, visando à responsabilização do 
titular da administração anterior. Assim, deve ser afastada a inscrição da parte 
impetrante junto ao SIAFI/CAUC. 

3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

Decide a Quinta Turma, por unanimidade, negar provimento 
apelação e A. remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.  

Brasilia,  18 de dezembro de 2019. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DA PRIMEIRA REGIÃO 

APELAÇÁO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0079444-50.2015.4.01.3700/MA (d) 

Desembargadora Federal Daniele  Maranhao  
Relatora 

Documento contendo 2 pagines assinado digitalmente pelo(a) DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0079444-50.2015.4.01.3700/MA (d) 

RELATÓRIO 

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 

MARANHÃO (Relatora): 

Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pelo INCRA contra 

sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para "determinar o 

cancelamento da inscrição do Município de Turiagu/MA nos cadastros restritivos 

SIAFT/CAUC/CADIN, relativamente a irregularidades na execução do Convênio 

SICONV n° 706.958/2009". 

O juizo de 10  grau assim decidiu por considerar que as irregularidades 

que ensejaram a inadimplênda do município decorreram de atos da gestão anterior 

e que na espécie teriam sido adotadas medidas necessárias à responsabilização do 

antigo prefeito. 

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a legalidade da inscrição 

do autor nos cadastros de inadimplênda ante a ausência de aplicação dos recursos 

federais recebidos ou de sua prestação de contas, ressalvando-se aqueles destinados 

saúde, educação e assistência social, nos termos do  art.  26 da Lei 10.522/2002 e do  

art.  25, §3° da  LC  101/2000. 

Alega que o município é parte legítima para responder pela ausência 

de prestação de contas, independentemente de os fatos serem imputáveis ao  ex-

mandatário, o prefeito em exercício à época do ajuizamento da ação também 

deveria ser responsabilindo, nos termos da Súmula 230 do TCU, pois o prazo para 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

APELAÇÂO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0079444-50.2015.4.01.3700/MA (d) 

a prestação final de contas teria encerrado em 4/7/2014, data em que esse último 

gestor já era o titular do cargo. 

Aduz, por fim, que o município não teria adotado todas as medidas 

cabíveis para o ressarcimento ao erário pelo antigo gestor, consoante as condições 

estabelecidas pela jurisprudência do STJ a que alude, razão pela qual defende a 

manutenção da inscrição no CADIN ora questionada. 

Pugnando pelo provimento do recurso, requer a reforma da sentença, 

com a denegação da segurança. 

Sem contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal. 

O MPF apresentou parecer, não se manifestando sobre o mérito da 

causa. 

o Relatório. 

VOTO 

A controvérsia dos autos consiste em se saber se o município autor tem 

direito à retirada de seu nome dos cadastros SIAPI/CAUC/CADIN, que o impede 

de receber transferencia voluntária e celebrar convênio e contratos com árgdos 

federais, quando a inscrição refere-se a irregularidades praticadas pela gestão 

anterior. 

Nesse sentido, as restrições crediticias discutidas no processo estão 

previstas no  art.  25 da Lei Complementar 101/2000:  

Art.  23. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 
Federação, a título de cooperação, auxilio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 
Único de Saúde. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

APELAÇAO/REEXAME NECESSÁRIO N. 0079444-50.2015.4.01.3700/MA (d) 

§ 1° São exigências para a realização de transferencia voluntária, além das  
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:  
[...1 
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:  
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e  
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto A prestacdo  
de contas de recursos anteriormente dele recebidos;  
[•••1 
§ 2° E vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada. 
§ 3° Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas 
relativas a ações de educação, saúde e assistência social. (sem grifos no 
original) 

Todavia, não pode ser desconsiderada a grave repercussão que a 

restrição cadastral impõe sobre a população do município que se enquadre em 

alguma das hipóteses acima previstas, já que a proibição à celebração de novos 

convênios e ao recebimento de transferências de outras naturezas terminaria por 

impedir a realização de obras e serviços públicos muitas vezes essenciais à garantia 

da qualidade de vida dos seus habitantes. 

Dado esse contexto, a jurisprudência dos tribunais houve por bem 

temperar a interpretação da legislação de regência, com o fim de afastar os efeitos 

da mora detectada na hipótese em que o novo gestor municipal tiver adotado as 

providencias necessárias ao ressarcimento do erário e A regularização das 

pendências. 

Assim, embora seja legitima a inscrição do município cujo gestor 

deixou de prestar contas de recursos recebidos ou que não tenha efetuado o 

pagamento de valores recebidos do ente transferidor, essa restrição não pode 

subsistir na hipótese em que o novo administrador tenha adotado as providências 

necessárias à responsabilização de seu antecessor, com vistas ao ressarcimento do 

erário. 
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Com essa mesma perspectiva, a própria Administração entende ser 

possível a suspensão dos efeitos da inadimplência, conforme determinado no  art.  

5°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa  STN  01/1997 (que disciplina a celebração de 

convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou 

realização de eventos), que assim dispõem:  

Art 5° E  vedado:  

- celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder beneficios sob 

• 
qualquer modalidade, destinado a Órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, ou para qualquer 
órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, 
inadimplente com outros convênios ou não esteja em situação de 
regularidade para com a Unido ou com entidade da Administração Pública 
Federal Indireta; 

- destinar recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções As 
instituições privadas com fins lucrativos. 
§ 10 Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se em situação de 
inadimplência, devendo o órgão concedente proceder à inscrição no cadastro 
de inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - SIAFI e no Cadastro Informativo - CADlN, o convenente 
que: 
I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos 
recebidos, nos prazos estipulados por essa Instrução Normativa; 
II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por 
qualquer fato que resulte 
em prejuízo ao erário. 
Ill - estiver em débito junto a Órgão ou entidade, da Administração Pública, 
pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais. • [...] 
§ 2° Nas hipóteses dos incisos I e H do parágrafo anterior, a entidade, se 
tiver outro administrador que não o faltoso, e uma vez comprovada a 
instauração da devida tomada de contas especial, com imediata inscrição, 
pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta 
de ativo "Diversos Responsáveis", poderá ser liberada para receber novas 
transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato expresso do 
ordenador de despesas do Órgão concedente. Redação alterada p/IN 5/2001 
§ 3° 0 novo dirigente comprovará, semestralmente ao concedente o 
prosseguimento das ações adotadas, sob pena de retomo à situação de 
inadimplência. (grifei) 
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Na mesma linha, a União editou a Portaria interministerial 

127/IVEF/CGU, de 29/05/2008, com redação dada pela Portaria Interministerial n° 

534, de 31/12/2009, que, em seu  art.  56, § 70, estabeleceu a suspensão do registro de 

inadimplênda do ente federado, desde que formulado o requerimento para tomada 

de contas especial e adotadas as medidas necessárias ao resguardo do patrimônio 

público. 

Registre-se, ainda, que a Portaria interministerial 507/MF/CGU, de 

24/11/2011, que revogou a norma anterior, estabeleceu igualmente, conforme 

dicção dos  art.  72, §§5° e 6°, que, na impossibilidade do sucessor prestar contas dos 

recursos provenientes de convênios firmados pelos seus antecessores, deverá 

apresentar ao concedente as devidas justificativas que e as medidas adotadas para 

o resguardo do patrimônio público, bem como a tomada de contas especial em caso 

de ação ou omissão da gestão pretérita. 

Observe-se, por importante, que nos termos do  art.  38 da Lei 8.443/921  

(Lei orgânica do Tribunal de Contas da União), a instauração da tomada de contas 

especial não é da competência do município, que, assim, não pode ser apenado pela 

não adoção de tal providência. 

Desse modo, a ponderação que deve nortear a resolução da 

controvérsia é a de que, adotadas providências que em conjunto ou isoladamente 

sejam suficientes para a recomposição do patrimônio público e para a solvência das 

irregularidades detectadas, a manutenção do município em cadastros de 

inadimplentes não se compraz com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e, ainda, com o principio da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que a população local seria duplamente punida pela conduta do mau 

gestor. 
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Vale registrar, ainda, que, reafirmando sua jurisprudência sobre a 

matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou recentemente a Súmula n° 615, 

segundo a qual "não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros 

restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são 

tomadas as providências cabíveis a reparação dos danos eventualmente cometidos." 

No caso vertente, o município foi inscrito no CADIN em razão de 

irregularidade na prestação de prestação de contas sobre as verbas recebidas por 

meio do Convênios Convênios n° 706958/2009, firmado com o lucra por gestor 

municipal distinto daquele em exercício do mandato à época da propositura da 

demanda, o que o que impedia o município impetrante de firmar novos convênios 

com a Unido e suas entidades autárquicas. 

Com efeito, verifica-se dos autos que o convênio teve vigência entre 

7/12/2009 e 31/12/2013, e que a última liberação de valores ocorreu em 
14/12/2012  (fl.  54/56), ainda na gestão do  ex-mandatário (2009/2012), que não 

prestou as contas do uso da verba ao tempo e modo devidos. 

Ademais, a gestão posterior do município comprovou ter adotado as 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a responsabili7agdo do gestor 

faltoso, como o a ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa (fls. 32/53), o oferecimento de representação criminal no Ministério 

Público (fls. 79/82) e pedido de instauração de tomada de contas especial ao então 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (fls. 83/89). 

Dado tal contexto, o fato de o aludido convênio ter vigido formalmente 

até parte do mandato do prefeito em exercício quando da impetração e de o prazo 

para a prestação de contas final ter ocorrido também durante o seu mandato, não 

possui, na espécie, o condão de infirmar o entendimento consagrado na 

mencionada súmula, que não condiciona o afastamento da restrição a tais 

circunstancias, mormente considerando que não é incomum as dificuldades 

enfrentadas pelo mandatário seguinte em fazê-lo. 
Documento dei paginas assinado dighxdmente. Pode ser consultado pelo cddlgo 25.088.480.01002-13, no endereço www.trftjus.brieutentloldade.x 
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Não há, portanto, razão que justifique a manutenção da restrição 

cadastral, devendo a sentença ser mantida. 

Ante o exposto, nego provimento A. remessa oficial e à apelação. 

como voto. 

• 
Desembargadora Federal Daniele Maranhão 

Relatora 
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EMENTA 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO 
INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO  EX-
PREFEITO. EXCLUSÃO DA INADIMPLÊNCIA. ADOÇÃO, PELO ATUAL GESTOR, DAS 
PROVIDÊNCIAS TENDENTES A RESPONSABILIZAÇÃO DO PREFEITO ANTERIOR. 
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
I — Esta Corte possui orientação jurisprudencial firme no sentido de que a inscrição do 
ente municipal nos cadastros de inadimplentes contraria o disposto no  art.  40, IX, da 
Instrução Normativa n° 35/2000 do Tribunal de Contas da União, atual inciso I do  art.  15 
da IN n° 71/2012, pois apenas o nome do responsável pelas contas  municipals,  no caso, o  
ex-prefeito do Município, deve ser inscrito nos cadastros restritivos, preservando o 
Interesse público pela não penalização da respectiva população. 
II — Ademais, a questão está sumulada pelo Colend° STJ, nos termos de seu enunciado 

.515, segundo o qual "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em 
wcadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão 

sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente 

acometidos.". 

Ill - Comprovado que o autor, pelo novo gestor, adotou as providências necessárias 
responsabilização do gestor faltoso, deve ser mantida a sentença que concedeu a 
segurança vindicada. Ademais, a concessão de medida liminar, determinando a 
suspensão dos efeitos da inscrição do nome do autor junto aos cadastros de 
inadimplentes, consolida situação de fato cuja desconstituição não se recomenda. 
IV — Remessa oficial a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma, A unanimidade, negar provimento A remessa oficial. 

• 
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http://ple1g.trftjus.br,80/pje/Processo/ConsultaDocurnento/lIstView.seam7r.20051512541300000000272192575 
Número do documento: 20051512541300000000272192575 

-477.0)1/ • 



Sexta Turma do TRF da  la  Rego — 11.05.2020. 

Desembargador Federal J1RAIR ARAM MEGUER1AN 

Relator 
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VOTO 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO 
INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO  EX-
PREFEITO. EXCLUSÃO DA INADIMPLÊNCIA. ADOÇÃO, PELO ATUAL GESTOR, DAS 
PROVIDÊNCIAS TENDENTES À RESPONSABILIZAÇÃO DO PREFEITO ANTERIOR. 
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
I — Esta Corte possui orienta cão jurisprudencial firme no sentido de que a inscrição do ente 
municipal nos cadastros de inadimplentes contraria o disposto no  art.  40, IX, da instrução 
Normativa n° 35/2000 do Tribunal de Contas da União, atual inciso I do  art.  15 da IN n° 
71/2012, pois apenas o nome do responsável pelas contas  municipals,  no caso, o  ex-
prefeito do Município, deve ser Inscrito nos cadastros restritivos, preservando o Interesse 
público pela não penallzação da respectiva população. 
II— Ademais, a questão está sumulada pelo Coiendo ST..!, nos termos de seu enunciado 
615, segundo o qual  "Aldo  pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em 
cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão 
sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente 
cometidos.".  

III  - Comprovado que o autor, pelo novo gestor, adotou as provIdênclas necessárias 
responsabilização do gestor faltoso, deve ser mantida a sentença que concedeu a 
segurança vindicada. Ademais, a concessão de medida liminar, determinando a suspensão 
dos efeitos da inscrição do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, consolida 
situação de fato cuja desconstituição não se recomenda. 
IV— Remessa oficial a que se nega provimento. 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator): 

Sem reparos a r. sentença, proferida em sintonia com a orientação 
jurisprudencial desta Corte sobre a matéria, firme no sentido de que a inscrição do ente 
municipal nos cadastros de inadimplentes contraria o disposto no  art.  4°, IX, da Instrução 
Normativa n° 35/2000 do Tribunal de Contas da União, atual inciso I do  art.  15 da 
Instrução Normativa n° 71/2012, pois apenas o nome do responsável pelas contas 
municipais, no caso, o  ex-gestor do Município, deve ser inscrito nos cadastros restritivos 

?tat& 
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de crédito, preservando o interesse público pela não penalização da  respective  
população. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA MUNICÍPIO. 
DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO. 
INSCRIÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 
GOVERNO FEDERAL (SIAFO, CADASTRO ÚNICO DE CONVÉNIO (CAUC) E CADASTRO 
INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS (CADIN). MEDIDAS TENDENTES A 
REPONSABILIDADE DO  EX-PREFEITO. EXCLUSÃO DA INADIMPLÊNCIA. AGRAVO 
RETIDO PREJUDICADO. CABIMENTO. 1. Prolatada a sentença de mérito, resta 
prejudicado o agravo retido Interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar, visto 
que já não mais subsiste tal decisão, sendo integralmente substitufda pela sentença  
concessive  da ordem. 2. "A Instrução Normativa/STN n. 01/1997, somente permite a 
suspensão da inscrição do registro se a entidade tiver outro administrador que não o faltoso, 
uma vez comprovada a instauração da devida Tomada de Contas Especial, com imediata 
Inscrição do potencial responsável em conta de ativo 'Diversos Responsáveis" (REO n. 
2006.37.00.000645-6/MA). 3. A Inscrição da entidade municipal em cadastros de 
inadimplentes contraria o disposto no  art.  4°, inciso IX, da Instrução  Normative  n. 35/2000, 
do Tribunal de Contas da - União, pois apenas o nome do responsável pelas contas  
municipals  deve ser inscrito nos cadastros restritivos de crédito, no Intuito de se  preserver  o 
interesse público, não penalizando toda a população local. 4. Hipótese em que, como 
resulta dos autos, foi ajuizada ação de ressarcimento de danos contra o  ex  gestor, não 
havendo óbice ao deferimento do pleito inicial. 5. Sentença confirmada. 6. Apelação e 
remessa oficial, desprovidas. 
(AMS 0014509-72.2008.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 
(CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 10/05/2019 PAG.) 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. 
CONVÊNIO. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS 
FEDERAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO CADASTRO CAUC. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO COM MATÉRIA IDÊNTICA A APELAÇÃO. 
JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Procede-se ao julgamento 
simultâneo do agravo retido e da apelação da União, visto que ambos tratam da mesma 
matéria. 2. Não pode a administração municipal - e, por consequência, a comunidade local - 
ser afetada com a suspensão das transferências financeiras federais e com o impedimento 

celebração de novos convánios quando a inscrição do nome do ente público em cadastros 
restritivos de direito se deu com inobservância ao devido processo legal. 3. Cabe destacar 
que, conforme disposto na Lei n° 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) e na instrução  
Normative STN  01/1997  (art.  38), a instauração da Tomada de  Conies  Especial não 6 da 
competência do Município, não podendo, por isso mesmo, o ente municipal sofrer as 
consequências de eventual retardo das providências que não são de seu encargo. 4. A 
orientação do Tribunal de  Conies  da União, constante do  art.  4°, IX, da Instrução  Normative  
35/2000, 6 no sentido de que seja incluído não o Município nos cadastros de inadimplentes, 
mas sim o nome do efetivo responsável pelas contas municipais, de forma a  preserver  o 
interesse público e minorar os prejuízos já causados à população do Município (Cf. AC 
0007408-65.2009.4.01.3200/AM, Rel. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, 58  
Turma, e-DJF1 p.378 de 13/06/2014). 5. 0 STF decidiu que a inscrição de entldades 
políticas nos cadastros de inadimplentes sujeita-se ao devido processo legal (Questão de 
Ordem em Ação Civil Originária 1.048-6/RS; AC 2156  REF-MC). 6. 0 entendimento 
jurisprudencial já assentado nesta Corte 6 no sentido de que a  Inset-10o de entidades 
políticas nos cadastros de inadimplentes sujeita-se ao devido processo legal, devendo ser 
suspensa "quando os efeitos dela decorrentes geram prejuízos irreparáveis ao Estado- 

• • 

• 

Assinado eletronicamente por: Jirair Aram Meguerian - 15/05/2020 12:54:11, Jirair Aram Meguerian - 15/05/2020 12:54:13 
http://ple1g.trftjus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051512541300000000272192574  
Namero do documento: 20051512541300000000272192574 

4.041*645989 



membro, comprometendo a prestação de serviços públicos essenciais". 7. Remessa oficial 
e agravo retido e apelação da União a que se nega provimento. 
(AMS 0000515-29.2012.4.01.3305 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEVITON 
GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.1147 de 15/04/2015) 

Ademais, a questão está sumulada pelo Colendo STJ, nos termos de seu 
enunciado 615, segundo o qual "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do 
município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, 
na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos 
eventualmente cometidos.". 

Além disso, é de se ressaltar que, na hipótese dos autos, restou comprovada 
pelo Município-autor a adoção de providências tendentes à responsabilização do gestor 
faltoso, pelo que devida, também sob essa ótica, a concessão da segurança vindicada. 
Por fim, a concessão de medida liminar, suspendendo os efeitos da inscrição do nome do 

110  Município nos cadastros de inadimplentes, consolida situação de fato cuja desconstituição 
não se recomenda. • Pelo exposto, nego provimento à remessa oficiai. 

E como voto. 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Relator 
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Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Órgão julgador V Vara Federal Cível da SJMA 
Última distribuição: 12/1112020 
Valor da causa: R$ 1.000,00 
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

rIOFT:TI 

MUNICIPIO DE TURIACU (AUTOR) FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO 
(ADVOGADO) 
SOMA MARIA LOPES COELHO (ADVOGADO) 

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (REU) 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Saga* Judiciária do  Maranhao  
8•Vara Federal Cfvel da SJMA  

PROCESS();  1054243-63.2020.4.01.3700 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
AUTOR: MUNICIPIO DE TURIACU 
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA3810, SONIA MARIA LOPES 
COELHO - MA3811 

RtU: UNIÃO FEDERAL 

DECISÃO 

Trata-se de ação ajuizada sob o procedimento comum pelo MUN1CIPIO 
DE TURIAÇU/MA contra a UNIÃO, objetivando, em sede de tutela de urgência, o 
desbloqueio do Fundo de Participação dos Municípios  FPM,  ou, alternativamente, 
a manutenção da retenção de 1,5% (um e meio pontos percentuais) das Receitas 
Correntes Liquidas. 

Alega que, apesar de discutir administrativamente os débitos relativos 
aos Autos de Infração n°s 10320.724.981/2019-33 e 10320.724.982/2019-88, está 
sendo retido 100% dos repasses relativos ao  FPM,  comprometendo a prestação 
dos serviços públicos essenciais municipais. 

Junta procuração e documentos. 

Brevemente relatado, passo a decidir. 

Não vislumbro raziies para a distribuição por dependência do presente 

• 
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feito em relação ao processo de n° 1022469-15.2020.4.01.3700, conforme 
Indicado pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico. Com  efeito, verifico inexistir 
identidade de objeto entre tais demandas, que possuem causa de pedir distintas. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, o perigo de 
dano ou o risco ao resultado Ca do processo  (art.  300 do Código de Processo 
Civil). 

No caso presente, examinados os termos da inicial e a documentação 
vinda, ao menos em juízo de cognição provisória, próprio desta sede, concluo que 
o Autor merece acolhida em seu pleito. 

que o TRF 1a  Região, pelas duas turmas que compõem a 4a Seção, 
vem reiteradamente entendendo que o bloqueio permitido pelo  art.  160, I da CF 
deve atender aos limites estabelecidos na Lei n. 9.639/98: 

TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  (FPM).  
BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTARIAS. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento deste egrégio 
Tribunal sobre a matéria, é legitimo o bloqueio de valores do Fundo de 
Participação dos Municípios -  FPM  em razão do inadimplemento de 
obrigações tributárias assumidas pelo município com a Unido e suas 
autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 
9% (nove por cento), para débitos consolidados, e 15% (quinze por 
cento), para as obrigações correntes liquidas. 2. "É devida a limitação 
do bloqueio do  FPM  em 9% e 15%, em conformidade com a Lei 
9.639/98, devendo a União promover o desbloqueio dos valores que 
excedam a tais limites. A demora do Fisco em cobrar, a tempo e modo 
próprios, os valores atrasados do parcelamento, não lhe autoriza que, 
em momento posterior, promova a glosa do valor integral da cota do  
FPM  do município, tendo em vista a possibilidade de comprometimento 
dos serviços essenciais à população. Precedentes do TRF 12  Região. 3. 
Agravo regimental não provido." (TRF1, AGA 0071956-
86.2015.4.01.0000/AM, Relator Desembargador Federal Marcos 
Augusto de Sousa, Oitava Turma, 21/10/2016 e-DJF1). 3. Apelação e 
remessa oficial não providas. 

(AMS 1000188-90.2019.4.01.3606, DESEMBARGADOR FEDERAL  
HERCULES  FAJOSES, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 29/07/2020 
PAG.) 

      

Assinado eletronicamente por. UNO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO 18/11/2020 15:04:33 
tittp://pje 1g Arrtjus.br: 80/pje/Processo/ConsultaDocumentonstVlew.sea m7x=20111815043280800000371172047 
Número do documento: 20111818043280800000371172047 

     

;s1(,7,Ef,n)  p (*-/..,10)/  
/410-A/ 

1 

 

       



órgão de representação da Unido. 

Intimem-se. Cite-se. 

Data e Juiz conforme assinatura eletrônica. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

• 

ATO N.° 0172000-Til 

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições 
legais, 

• 
RESOL V E nomear FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO, para exercer 

o cargo em comiss5o de Diretor da Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça, Símbolo !SC:- I, 
tendo em vista o que consta da petigk n.° 133/2000-TJ. 

' PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILACQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM  
SAO  (*.EIS, 04 DE JANEIRO DE 2000. 

DESEMBARGADÔ JORGE RACHID MUBARACK fi,tALUF 
. PRESIDE TE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Tomou posse, nesta data, perante o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. 

So Luis, 04 de  janeiro  de 2000. e• 

4i..N;)%2ABREU OLIVEIRA • 
DIRETOR GERAL/STJ •  

NP. 



III 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ATO.  N. 0  298/2001-TJ 

A PRESIDENTA DO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO;  no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE nomear FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COELHO FILHO, para 
exercer o cargo em Comissão de Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, Símbolo  ISO  - I. • • 

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLóVIS BEVILACQUA" DO ESTADO DO 
MARANHAO, em  So  Luis, 28 de dezembro de 2001. • 

 

Desa. ETELVINA LUI RIBEIRO G 
PRESthENTA 

S 

• 

Tomou • posse, nesta data, perante a Excelentíssima Senhora 
Desembargadora ETELVINA LUIZA RIBEIRO GONÇALVES, Presidenta do Egrégio Tribunal 

. de Justiça. 
São Luis, 28 de dezembro de 2001. 

L/70k-lie  ia Sa Arauj 
Subdire era 

NP.  

c,37-  • 



PREFEITURA DE SÃO  LUIS  
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0 PREFEITO•MUNICIPAL DE  SAO LUIS,  no uso de suas atribuiçâes legais, 
e de acordo coni o disposto no  art.  91, inciso I, alínea "h" da Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE: 

Art,  1° Nomear FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO, para 
exercer ci cargo em comissao de Procurador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de 

• Sao  Luis.  

Art.  20  Fica exonerado o atual. titular do cargo. 

PALÁCIO  LA RAVARDIÈRE, EM SAO LUIS, 01 DE JANEIRO DE 2009, 
188a DA  INDEPENDÊNCIA  E 121a DA  REPÚBLICA.  

Jo'  aste o Ribeiro Gon 
Prefeito 

ikiwo 

/14L/  
Av. Pedro II, s/n°  -Centro - Palácio de  La  Ravardare - CEP.: 65010-904 4ã9 Luis/MA 

• 
• 

• 



São Luis (MA), 27 de novembro de 2 

VISTO: 

is ::tiod-igues,Alargur ,  
.Coordenadi ;r cie AdrniniOracão 

fv. , • 

Cidade de  So  Luis 
Patrimônio da Humanidade Prefeitura 

COORDENADORA DE  ADM  I NI STRAÇÃO -  CAD  SAO LUIS  
compromisso  e agdo 

• 

SECRETARIAtitiNtC}:Pf.,'., P,k,,FAZPNDA 
Av. Guaxendube, 1 de Fátima 

CEP: 
C.ERTIDAO 

E-mait: fazenela:::c.com.br 

Certifico para fins de prova junto a Ordem dos 
Advogados dô Brasil, Secção do  Maranhao,  que procedendo 
levantamento no Cadastro de Pessoal desta Coordenadoria,. constatamos 
que o Senhor FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COELHO FILHO, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade sob o n° 3810-
OAB-MA, Registro Geral n° 665.557, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Maranhão e C/C n° 251.060.313-20, 
residente e domiciliado et Rua Maria Firmina dos Reis, Quadra A, Casa 
20, Conjunto B.A.SA, Bairro São Francisco, nesta capital do Estado do 
Maranhão, trabalhou na Prefeitura de São Luis, .com lotação na 
Secretaria Municipal da Fazenda, onde exerceu o cargo em Comissão, 
símbolo DAI-1, de Assessor Jurídico, com lotação na Assessoria Jurídica, 
durante o exercício de 1992, sendo que, durante o período em que 
laborou neste  &Tao,  desempenhou suas atividades funcionais, com zelo, 
dedicação e responsabilidade, e nada.consta que tenha desabonado sua 
conduta moral, profissional e funcional. 

liji
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CEUMA.— Assoc[Agiko DE ENSINO SUPERIOR.  
REITORIA  
PRO  — REITORIA.ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO. DE RECURSOS HUMANOS 

DECLARAÇÃO 

Deciaramos, para •os devidos fins, que o Sr. FRANCISCO DE ASSIS 
SOUZA COELHO FILHO, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social n° 
.43533, Série n° 00001 - MA, foi funcionézio desta Institui9lo de Ensino Superior sob 
matricula n° 377, no período de 01/03/1996 a 26/10/2006, exercendo a função de Professor, 
não tendo nada em nossos arquivos que desabone sua conduta funcional.  

Sao Luis 6deoutubtode2006 

e 

• Dep 

Rua  Josué  Montello, n°  01-Lot Bela Vista-  Renascença.  II- Cep: 65075-120 -Sao Luis -Ma  
Fone:  (098)3214-4277 -Fax: (0'98)3235-3265 -Email: ceuma@ceuma.br  

CNPJ: 23689763/0001-97 
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Alárico Rib 
Coarden 

Cortege 

fit,lV 

São Luis, 27 d 4zembro de 2001. 
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ESTADO 00 MARANHÃO 
• PODER JUDICIÁRIO • 

CORREGEDORIA GERA! DA JUSTIÇA 

•CERTIDÃO 

0  DR.  ALARICO RIBEIRO GONÇALVES, 

COORDENADOR DA COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA GERAL 

DA 3USTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, POR 

DESIGNAÇÃO LEGAL  ETC.  

CERTIFICA, de acordo com os assentamentos 

existentes nesta Secretaria, que o servidor FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

COELHO FILHO, matricula funcional n.o 069526, fói nomeado pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça, em 04.01.20001  para exercer o cargo ern.Comissão de 

Diretor da Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça, Símbolo  ISO  — I, estando 

em pleno exercício de suas funções até a presente data. 0 referido é verdade. 

Dada e passada a presente CERTIDÃO, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 

dezembro de 2001, nesta cidade de São Luis, Capital do Estado do  Maranhao.  

Eu,....  Datilógrafa, digitei e eu 
44. co  R. G-01/C,0 ê';  Coordenador da Coordenação 

Administrativa da Corregedoria  Gerd  da quttiga, subscrevo e assino. 



ESTADO DO MARANHAO 
PODER JUDIGERIO 

SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DIRETORIA GERAL 

SAMIA GISEL 
. Di  tora-Geral da Secretaria 

. PEREIRA XAVIER DE SOUZA 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranh5o 
Palácio "Cóvis Bevilácqua" — Av. Pedro II, s/ no, Centro,  So  Luís! MA CEP 65910-905 

SAMIA GISELY J. PEREIRA XAVIER DE SOUZA, DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, 

CERTIFICA, atendendo soliCitação verbal, formulada por 
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COÊLHO.  FILHO,.que-consta dos assentamentos funcionais 
deste as seguintes anotagaes: nomeado para exercer o cargo  ern  comissão de Assessor de 
Desembargador, Símbolo DANS-1, conforme Ato de 16.11.93, com pose na mesma. data; o 
cargo de Assessor de Desembargador, Símbolo DANS-1, mudou a simbologia para Assessor 
de Desembargador, Símbolo  ISO-I, conforme a Lei no 7.100, de 08.04.98; exonerado do 
cargo em comissão de Assessor de Desembargador, Símbolo  ISO-I, cOnforme Ato no 02, de 
04.01.00; nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretár da Secretaria da 
Corregedoria Geral da Justiça, Símbolo  ISO-I, conforme Ato no 017, de . 04.01.00,  corn  
posse na mesma data; exonerado, a pedido, do cargo em comissão de Diretor da Secretaria. 
da Corregedoria Geral da Justiça, Símbolo  ISO-I, conforme Ato no 296, de 28.12.01; 
nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, 
Símbolo  ISO-I, conforme Ato no 298, de 28.12.01, com• posse na mesma data; exonerado, 
a pedido, do cargo em comissão .de Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, Símbolo  ISO-I, 
conforme Ato no 293, de 29.12.03; nomeado para exercer o cargo em comissão de . 
Assessor Jurídico de Desembargador, Símbolo  ISO-I, confcirme Ato no 301, de 29.12.03, 
com posse na mesma data; lotado n6 Gabinete da Exma. Sra. Desembargadora Etelvina 
Luiza Ribeiro Gonçalves, conforme Portaria no 2955, de 29.12.03; exonerado, a peclido, do 
cargo em comissão de Assessor de Desembargador, Símbolo  ISO-I, conforme Ato no 459, 
de 08.03.04; contou com a seguinte freqüência no perfodo•de 16.11.93 a 07.03.04: 3.765 
(três mil setecentos e sessenta e cinco) dias de exercício, ou seja, 10 (dez) anos, 03 (três) 
meses e 25 (vinte e cinto) dias, prestados a este Tribunal de Justiça. 0 referido é verdade. 
Dada e passada a presente certidão, aos 19 (dezenove) dias do mas de outubro de 2006, 
nesta cidade de ,São Luis, Capital do Estado do Maranhão, eu, Cacilda Maria da Cruz 
Oliveira, azc-c--&Q Supervisora .da Divisão de Direitos e 
Deveres/CRH, digitei, e eu, Sâmia vGisely 1 Pereira Xavier de Souza, Diretora-Geral da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assino. 
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André Ramos Tavares 
PROFESSOR  VISITANTE  DA CARDOZO SCHOOL OF LAW E DA FORDHANI UNIVERSITY— NEW YORK; 

PROFESSOR DO  DOUTORADO  EM  DIREITO  P0auco DA UNIVERSITA DI BAR! - ITALIA; 

PROFESSOR DOS  PROGRAMAS  DE  DOUTORADO  E  MESTRADO  EM  DIREITO  DA PUC/SP.  

PARECER 
A contratação de escritórios de Advocacia por entes públicos: explicações quanto ao dever de 
licitar, inexigibilidade de licitação e configuração de ato improbo 

Trata-se de parecer jurídico que objetiva, a partir de debate geral, esclarecer, de forma pedagógica 
e constitucionalmente conforme, o regime  juridic°  em vigor referente A. contratação, por entes 
públicos de serviços de Advocacia, incluída aqui a Consultoria jurídica. 0 reconhecimento da 
repercussão geral sobre o tema da constitucionalidade na contratação direta de escritórios de 
Advocacia, por meio dos RE n. 656.558 e n. 610.523, permite que importantes dilemas que 
envolvem e permeiam o instituto da licitação possam ser resolvidos, ao menos quanto 
contratação do serviço especifico de Advocacia. 
Enfrento, primordialmente, o enquadramento constitucional e legal do instituto da licitação, 
levantando dificuldades na maneira pela qual membros do Ministério Público — estadual e federal 
— caracterizam as exceções ao dever de licitar. 0 debate levado a efeito por tais  ()mks  reduzem a 
utilidade do instituto a um mero embate ideológico/principiológico. Pressupõe-se que a licitação 
realiza o interesse público, enquanto as hipóteses de dispensa e inexigibilidade consolidam 
pretensões imorais, improbas e egoisticas tanto do agente público como do particular envolvido. 
Qualifico a forma simplista pela qual o dilema é conduzido, trazendo ao — e explicitando no — 
debate uma perspectiva de gestelo pública, atrelada à noção constitucional da eficiência, ciente dos 
problemas práticos que acometem o cotidiano do mundo real. Trata-se de enfoque 
constitucionalmente adequado ao exame das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

%Sob esta análise, defendo que o estudo acerca da (i)licitude da contratação direta deve despir-se do 
caráter ideológico que o macula, atentando para  urn  universo pragmitico/fitico, usualmente 
desconsiderado pelo  Parquet  e por órgãos julgadores, seduzidos pela natureza ideológica — e 
simplista — do dilema licitatório. 
A partir desta abordagem, finco como objeto de minha atenção os requisitos legais erigidos 
inexigibilidade de licitação: "singularidade do objeto" e "notória especialização". Reconhecendo a 
imprecisão conceitual destes condicionantes, reforço o papel da discricionariedade administrativa 
na abordagem de tais requisitos e na necessidade de os órgãos fiscalizadores não confundirem ato 
administrativo discricionário com ato administrativo vinculado. 0 enfoque prático é necessário 
para desmistificar os institutos da "singularidade do objeto" e da "notória especialização", 
avo cando a atenção do operador do Direito, do fiscalizador e do gestor público aos problemas que 
a contratação direta visa a suprir e sua superioridade prática sobre as demais alternativas 
existentes. 

SUMÁRIO: I. APRESENTAÇÃO DO DILEMA JURÍDICO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

E ADVOCACIA POR ENTES PÚBLICOS; 1.1. A singularidade do objeto: técnica da antítese  

técnica corporativista e técnica de relação de confiança; 1.2. Notória especialização ou notável sabe 

jurídico;  IL  LICITAÇÃO — E SUA DISPENSA E INEXIGIBILMADE — ENQUANTO 

INSTRUMENTO DE GESTÃO PÚBLICA; 11.1. A singularidade do objeto: a técnica da motivaçã  

rational  e fadcamente contextualizada; 1I.2. A notória especialização concretizivel; M. D 

IFERENÇA ENTRE ATOS QUE ATENTAM CONTRA PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E A PRESUNÇÃO DE CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO; 

PÚBLICA; IV. CONCLUSÕES E RESPOSTAS AOS QUESITOS 

www.artconsult.adv.br 1 
Tel. 11-30620004; e-mall: art@artconsult.adv.br  



Andre Ramos Tavares 
PROFESSOR VISITANTE DA C.ARDOZO  SCHOOL OF LAW  E DA FORDHANI  UNIVERSITY— NEW YORK;  

PROFESSOR DO DOUTORADO EM DIREITO P0auco DA UNIVERSITA  DI  BAR! - ITÁLIA; 

PROFESSOR DOS PROGRAMAS DE DOUTORADO E MESTRADO EM DIREITO DA PUC/SP. 

• 

Resumo das teses abordadas em cada tópico 
1. Apresentação do dilema jurídico: a contrataçilo de serviços de Advocacia por entes públicos 
0 primeiro tópico apresenta breve mapeamento do dilema jurídico acerca da contratação direta de serviços 
de Advocacia. 0 propósito central deste item á demonstrar que o enfoque empregado constantemente no 
debate jurídico sobre a questão encontra-se enviesado. Em síntese, parcela do  Parquet  e alguns órgãos 
julgadores  sic,  animados por premissa ideológica, pela qual o instituto da Licitação — um importante 
instrumento de  gestic),  inspirado por uma necessária dinâmica prática — acaba por ser (i) configurado em um 
sentido inadequado de principio absoluto e onipotente da Administração Pública e  (ii)  vinculado a noções de 
interesse público e moralidade. 

2. Licitagdo e sua dispensa e inexigibilidade —enquanto instrumento de gestdo pública 
A seção II 6 vocacionada a desmistificar a solução simplista e atecnica apresentada ao dilema da contratação 
direta de escritórios de Advocacia. Para tanto, apresento o instituto da Licitação — e de sua dispensa e 
inexigibilidade — em dimensão usualmente (e convenientemente por alguns) ignorada, enquanto mecanismo 
de gestão do bem público, pela Administração Pública. Sob um enfoque prático, mas ao mesmo tempo 
calcado em diretrizes constitucionais, enfatizo as justificativas subjacentes à possibilidade de contratação 
direta de escritórios de Advocacia pela Administração Pública 

3. Da diferença entre atos que atentam contra princípios da Administração Pública e a presungdo de 
contrariedade a princípios da Administragdo Pública 
0 terceiro capitulo endereça a problemática do enquadramento da contratação direta de serviço de 
Advocacia como ato ímprobo, sujeito ao rigor do  art.  11, I, da Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992. A 
caracterização — pueril — de contratação direta de serviço de Advocacia como ato visando fim proibido em 
lei advem das premissas equivocadas que cercam o debate sobre o tema. Diante do correto direcionamento 
do dilema jurídico-prático, a aplicação do  art.  11, I, da Lei de Improbidade  Administrative  torna-se tarefa 
rigorosa, não mais sujeita ao maniqueismo ideológico hasteado por órgãos fiscalizadores e julgadores 
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SÍNTESES CONCLUSIVAS: 

(i) A Aciministração Pública está autorizada a contratar diretamente sociedade de Advogados, no que tange 
prestação de serviços de natureza técnico-jurídica;  

(ii) Quanto  it  existência de um suposto dever de licitar ou de adotar procedimento licitatório, para fins de 
contratação de serviços de Advocacia, o subjetivismo que norteia a contratação direta deste serviço, seja 
razão da relação de confiança entre o administrador público e o executante, seja em radio do juizo • 

conveniência daquele quanto à oportunidade de contratar e quem contratar, torna impossível a realização d 
certame licitatório concorrencial — no processo de contratação de serviço de Advocacia;  

(iii) O fato de a contratação de serviço de Advocacia tornar inexigível o procedimento licitatório não implica 
ausência de pautas rigorosas a serem atendidas pela Administragclo Pal:ca. A esta cumpre, em processo 
administrativo de inexigibilidade, regido pelo  art.  26, da Lei de Licitações, demonstrar e motiv 
adequadamente (a) as razões que conduziram 6, contratação de terceiros, alheios ao seu quadro de pessoal, p 
a prestação de serviço de Advocacia (requisito da singularidade do objeto); (b) a escolha do executan 
(requisito da notória especialização) e (c) o  prep  definido como contraprestação ao serviço realizado;  

(iv) são esses critérios que permitem que o dilema jurídico a respeito da contratação direta de serviço d 
Advocacia por entes públicos — bem como concernente  it  aplicação irrefletida e imponderada do  art.  11, I, da 
Lei de Improbidade  Administrative,  e das sanções decorrentes, seja equacionado de forma constitucionalmente 
mais adocpipfin e em atendimento à Constituição, que, para alem de almejar uma Administração Pública proba, 
demanda que esta seja igualmente eficiente e apta a gerir adequadamente a máquina pública; 

(v) A corrente desestruturante, levada a efeito principalmente pelo Ministério Público, e que reduz, de  form  
irrefletida e fundamentalista, o instituto da Licitação a um princípio absoluto da Administração Pública, erige 
barreiras  it  eficiente  gestic)  e administração e, censuravelmente, importa em implementação de agen 
corporativista, vocacionada a cindir, injustificadamente, a Advocacia pública e privada, nada obstante a 
essencialidade de ambas para o exercício da Justiça. 

• 
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PARECER 

Em muito me honra o CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCEIDADES DE 

ADVOGADOS — CESA, representado pelo seu Excelentíssimo Presidente, o  Dr.  

Carlos Roberto Fomes Mateucci, com consulta jurídica referente ao relevante 

ternário da contratação direta de escritórios de Advocacia por entes públicos. 

Trata-se de consulta jurídica motivada, sobretudo, pelo reconhecimento de 

repercussão geral nos Recursos Extraordinários n. 656.558 e n. 610.523, em que o 

Consulente figura como amicus  curiae.  

São apresentados os seguintes quesitos, vocacionados, em sua redação 

propositiva, a auxiliar o órgão julgador na solução da celeuma licitatória por meio 

da firme elucidação do regime constitucional e legal acerca da contratavilo direta 

de escritórios de Advocacia: 

1. A Administraçã'o Pública esta autorizada a contratar diretamente 

Sociedade de Advogados para a prestação de serviços de natureza 

técnico-jurídica, sob o  art.  37, XXI, da  CB?  

2. 0 dever geral de licitar, disciplinado pela Lei n. 8.666/93, toma 

obrigatória a adoção de procedimento licitatório, para fins de contratação 

de serviços de Advocacia? 

3. Caso a contratação direta de escritórios de Advocacia, por parte da 

Administração Pública, seja constitucionalmente autorizada, indaga-se 

em quais termos esta deverá ocorrer, em face do regime constitucional e 

legalmente delineados. 

www.artconsult.adv.br  
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4. A iniciativa do Ministério Público de propor ação civil pública de 

improbidade administrativa em face de contratação direta de escritório de 

Advocacia, quando celebrada pelo Poder Público, infringe os termos do  

art.  133 da Constituição do Brasil e, consequentemente, sua 

materialidade, bem como a posição constitucional ocupada pela 

Advocacia? 

5. Qual interpretação dispensada A. Constituição permitiria solução jurídica e 

constitucionalmente correta As questões versadas na Repercussão Geral 

reconhecida nos  RE's  n. 656.558 e ia. 610.523? 

O enfrentRrnento dos questionamentos acima elencados será realizado por 

parecer jurídico estruturado em 4 (quatro) seções. A seção I contempla um 

panorama geral da quaestio 1w-is. A seção II apresenta o instituto da Licitação e de 

suas hipóteses de dispensa e inexigibilidade a partir de enfoque técnico-prático, 

enquanto instrumento de gestão da coisa pública, e não como principio — romântico 

e utópico — da Administração Pública. Na seção  III,  abordo o enquadramento do 

agente público responsável pela contratação direta de serviço de Advocacia e do 

particular contratado sob o  art.  11, I, da Lei de Improbidade Administrativa. For 

fim, a seção IV é reservada As conclusões do presente parecer jurídico e As 

respostas aos quesitos formulados pelo Consulente. 

O primeiro tópico almeja apresentar um breve mapeamento do dilema 

jurídico acerca da contratação direta de serviços de Advocacia. 0 propósito central 

deste item é demonstrar que o enfoque empregado — com incômoda assiduidade — 

no debate jurídico sobre a questão encontra-se enviesado. Em síntese, boa pamela 

do  Parquet  e alguns órgãos julgadores são animados por premissa ideológica, pela 

qual o instituto da Licitação — um importante instrumento de gestão, animado por 

uma necessária dinâmica prática — acaba por ser (i) configurado em um princivio 

www.artconsult.adv.br 5 
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da Administração Pública e  (ii)  vinculado automaticamente a resultados de 

interesse público e presença de moralidade. Sob esses termos, o debate entre dever 

de licitar e suas exceções assume tom indevidamente maniqueista, forçando-nos a 

acreditar que estaremos nos posicionando entre o Bem ou o Mal. 

Hipóteses de dispensa e de inexigibilidade licitatória, legalmente delineadas 

e constitucionalmente conformes, são abandonadas com esse esforço radical, 

esforço prestado em desserviço da comunidade e do qual resulta grande transtorno 

operativo aos sistemas administrativo e judicial. 0 resultado jurídico 

diga-se desde logo) desta perspectiva (equivocada) 6, em termos a 

transformagdo (indevida) de norma permissiva em proibitiva. 

Em subitc,ns especificos deste tópico, apresento, igualment; 

consequências desta abordagem equivocada — para a configuração semântica  dc.;  

requisitos da "singularidade do objeto" e da "notória especialização". 

A seção II 6 vocacionada a desmistificar a interpretação simplista impressa 

ao suposto dilema da contratação direta de escritórios de Advocacia. Para tanto, 

apresento o instituto da Licitação — e de sua dispensa e inexigibilidade — em 

dimensão usualmente e convenientemente ignorada, enqnanto mecanismo de 

gestão do bem público, pela Administração Pública. Sob um enfoque prático, mas 

ao mesmo tempo calcado em diretrizes constitucionais, enfatizo as justifitiv?..s 

subjacentes à possibilidade de contratação direta de escritórios de Advocacit,, pL 

Administração Pública. Este item 6 qualificado por exemplos préticc,,,:., 

objetivam propiciar aos operadores do Direito questões reais — e não merameute 

id.eolágicas — que animam a utilização  (Las  hipóteses desautorizadoras do processo 

licitatório, legalmente previstas e constitucionalmente chanceladas. 

E sob esta perspectiva prática — correta — que enfrento o escopo dos 

requisitos da "singularidade do objeto" e da "notória especialização". 
www.artconsult.adv.br 5  
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Resnmidamente, demonstro que a verificação  dc.,  sua presença, pelo órgao 

fiscalizador e julgador, no caso concreto, deve ser pautada, primordialmente;pelag 

razões dadas pelo Administrador, qualificadas por sua realidade administrativa. A 

tentativa de conformar a discricionariedade administrativa a partir de noções gerais 

e abstratas de "notória especialização" ou "singularidade do objeto" é conduta 

demasiadamente simplista e alheia aos problemas reais — e não românticos, 

teoréticos ou filosóficos — que as exceções válidas e constitucionais ao dever de 

licitar visam a solucionar. 

0 terceiro capitulo endereça a problemática do enquadramento da 

contratação direta de serviço de Advocacia como ato ímprobo, sujeito ao rigor do  

art.  1.1, 1, da Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992. A caracterização — não sem 

grande perplexidade e choque para o sistema jurídico vigente — de cont-?_7o 

direta de serviço de Advocacia como ato visando fim proibido em lei advém das 

premissas equivocadas que cercam o debate sobre o tema. 

Diante de um correto direcionamento do dilema jurídico-prático, a aplicação 

do  art.  11, I, da Lei de Improbidade Administrativa torna-se mais rigorosa, não 

sujeita ao maniqueismo ideológico hasteado por certos órgãos fiscalizadores e 

julgadores. Sustento que a sujeição de agente público e particular, no caso de 

contratação direta de serviço de Advocacia, demanda a apresentação de indícios 

materiais robustos que demonstrem o objetivo de praticar ato visando a fim 

proibido em lei. 0 juizo de conveniência e oportunidade que caracteriza 

discricionariedade administrativa no caso da inexigibilidade de licitação deve ser 

considerado, para fins de aplicação do  art.  11, I, da Lei de Improl-Adeir 

Administrativa. 

www.artconsult.adv.br 7 
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APRESENTAÇÃO DO DILEMA JURÍDICO: A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR ENTES PÚBLICOS 

§1° Ainda que a Constituição do Brasil disponha, 

expressamente, em seu  art.  37,  'pa',  que a utilização do processo de licitação 

pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações admita 

exceções em casos especificados em lei, tendo a legislação ordinária já disciplinado 

referidas hipóteses, a contratação direta, por parte do Poder Pablico, continua 

sendo vista de forma estereotipada e enviesada. 

§2° Assim, a circunstância de as exceções 

constitucionalmente admitidas à licitação encontrarem-se consolidadas em Lei 

especifica, já amadurecida pelo tempo e pela prática, caso da Lei n. 8.666/93 (Lei 

de Licitações), mais precisamente em seu artigo 24 (casos de dispensa de licitação) 

e artigo 25 (casos de inexigibilidade de licitação), não foi suficiente para 

racionalizar o debate acerca da pertinência ou não de se contratar diretamente uma 

dada obra ou serviço. A contratação direta, afirma-se, é um tabu para órgãos 

fiscalizadores e, invariavelmente, órgãos julgadores. 

I  "XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações  sera°  contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garanta do cumprimento das 
obrigações.". 

www.artconsultadv.br  
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§30 A razão subjacente à maneira simplista e preconceituosa 

com que alguns setores do Estado (e por vezes da sociedade civil) avaliam as 

hipóteses de contratação direta já foi por mim sinalizada. Conforme afirmei em 

outra oportunidade, lijnvariavelmente, a licitação pública 6, inadvertidamente, 

reconhecida por muitos (...) como um principio (constitucional) praticamente 

absoluto" (André Ramos Tavares. Direito Constitucional Brasileiro Concretizado:  

Hard  cases e soluções juridicamente adequadas, vol. 2.  Sao  Paulo: Gen/Editora 

Método, 2009, p. 459). 

§4° A Licitação — em maiúsculo, porquanto me refiro ao 

instituto —, percebe-se, assumiu a feição de principio (e dogma) da (c para a) 

Administraçcio Pública, alocada no mesmo nível da legalidade, impessoalidade, 

publicidade, eficiência e, principalmente, moralidade. 

§50 Ainda que se reconheça a sua essencialidade para a 

concretização de diretrizes caras a Administração Pública republicana, tal como a 

impessoalidade e a eficiência, o passo inadvertido dado em direção 

transformação da Licitação em principio produz consequências prejudiciais A 

própria Administração Pública2. Promove-se, em concepção evidentemente 

pervertida, a impressão de que seria mais importante obedecer ao formalismo 

inerente ao modelo licitatório do que seguir objetivos constitucionais 

superiormente definidos e desejados. 

2  Esta afirmação não atenta ao debate técnico-axiológico usualmente levado a efeito na Teoria do Direito acerca das 
diferenças entre regras e principios. Em outras palavras, não estou sustentando que c  art,  37, XXI, da  CB  preconiza 
urna regra e não um principio. Meu alerta é outro. 0 instituto da Licitação, ao ser caracterizado como principio da 
Arirninistagio Pública, viu seu  miter  prático, instrumental, dissipar-se nos debates, passando a ser caracterizado 
como um simbolo, um dogma, uma premissa da Administração proba,  republicans  e moral, sendo sua falta sentida e 
caracterizada como violaç5es automáticas e incontestáveis a este modelo. 
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§6° A Licitação, enquanto principio, e não mais como 

processo especifico de contratação pública, passa a ser associada a princípios como 

moralidade e legalidade. A contratação direta, por sua vez, passa a ser visualizada, 

no ideário comum e simplista, como conduta imoral, ilegal, incidindo o agente 

público por ela responsável e o particular envolvido em conduta ou ato improbo. 

Os "valores" constitucionais mencionados passam a ser subalternizados ao 

conceito de Licitação. Ao invés de serem perseguidos diretamente, são 

considerados como cláusulas incompletas, que só cobrariam existência jurídica  

corn  sua "metade-ideal": Licitação-Moralidade ou Licita cão-Legalidade,  etc..  

§7° Há, portanto, sob esta perspectiva 

principiológicalidelógica da Licitação, uma caricaturização da realidade concreta 

e da realidade constitucional. 0 agente público que promove licitação assume, de 

imediato, tons republicanos, operacionaliza a moralidade adrninistrativa, respeita a 

legalidade e, em termos finais, realizaria o vetusto e indecifrável interesse público. 

De outra banda, o agente público que contrata diretamente, seja em face das 

hipóteses de dispensa, seja em razão da inexigibilidade do processo licitathrio, 

almejaria, ipso facto, privilegiar pessoa conhecida e próxima, malversar dinheirc 

público e, em termos finais, fazer prevalecer o inconfessável interesse privado em 

detrimento do interesse público — salvo prova robusta, contundente e incontestável 

em contrário. 

www.artconsult.adv.br 10 
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§8° Uma vez pintado o cenário do binômio 

licitação/contratação direta, reduzido a  urn  dilema moralidade/improbidade, 

cumpre demonstrar as consequências jurídicas que este tipo de premissa simplista 

acarreta. A associação entre licitação e valores republicanos e morais do Estado, se 

ideologicamente simplista no plano das ideias, toma-se extremamente perigosa e 

dramática, no mundo real, a partir do momento que se permite que, por meio da 

manipulação de atos normativos, premissas e presunções — e não indícios materiais 

de ilicitude e conduta ímproba — sejam suficientes para punir agentes públicos e 

particulares. 

§90 A referencia legal a que me refiro é a Lei n. 8.429/92, Lei 

de Improbidade Administrativa — LIA, mais precisamente o seu  art.  11. Embora 

seja especificamente o  art.  10, VITT, da LIA, que se reporte à dispensa indevida do 

processo licitatório, enquanto "ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao erário", as condenações envolvendo a contratação direta por parte do 

ente público valem-se, primordialmente, do impreciso  art.  11, 1, desta mesma Lei, 

que se reporta, de forma banal, A. violação aos deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições. 

§ 10 Sob a "tutela" do  art.  11, a corrente — simplista — que 

vislumbra na Licitação um verdadeiro principio da Administração  Mika  encontra 

terreno fértil para fazer valer a sua bandeira ideológica, atrelada a um  moralism°  

superficial e retórico. Condenações infundadas, reversão, pura e simples, de 

decisões judiciais (como é o caso do Recurso Especial que conduziu ao Recurso 

• 
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Extraordinário n. 656.558f, aplicação irrefletida de multas civis. Tudo isso 

fundamentado apenas na suposição de que o principio  da licitação foi 

desrespeitado. 

§11 Este é o cenário no qual está, também, inserida a 

hipótese de contratação direta de serviços de Advocacia por entes públicos. 

Serviços de Advocacia — singulares e desempenhados por profissionais ou Bancas 

especializadas, por parte do ente público, prescindem de processo licitatório, eis 

.que a natureza do seu objeto toma inexigível a realização de referido certame (cf.  

art.  25, II, da Lei de Licitações4, c.c.  art.  13, V, da mesma Lei5). 

§12 A contestação à contratação direta de serviços de 

Advocacia aproveita-se exatamente do conteúdo semântico impreciso dos 

requisitos legalmente erigidos A. configuração da hipótese de inexigibilidade: 

(i) singularidade do objeto;  

(ii) notória especialização do Advogado ou de banca de 

Advocacia; 

3  E importante destacar que a decisio proferida pelo STJ, no Recurso Especial n. 488.842-SP (2002/0163048-3), a 
qual resultou na condenaçao de Prefeito municipal e escritório de Advocacia, por contrataçfu) direta de serviço de 
Advocaoia, sob o  art.  11 da Lei de Improbidade Administrativa, simplesmente reverteu, integralmente, acórdlic do 
Tribunal de  Asap,  que havia rejeitado a violaçao à Lei de Licitações e à Lei de Improbidade Administrativa 
4 1n verbis:  "Art.  25. E inexigível a licitaçao quando houver inviabilidade de competiçao, em especial: 
"II — para a contratação de serviços técnicos enumerados no  art.  13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;". 
5  "Art.  13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos 
a: 

— patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;". 

• 
• 
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§13 Embora o propósito de tais requisitos, reconhecidamente 

imprecisos, seja o de apenas definir os contornos que hão de nortear a opção do 

Administrador Público pela inexigibilidade da licitação, a forma como os mesmos 

são testados no plano judicial, notadamente em ações civis públicas de 

improbidade, serve apenas para inibir todo e qualquer Gestor Público e, 

igualmente, escritórios de Advocacia, a firmarem contratos, sem prévio certame 

licitatório. 

§14 A agenda ideológica — e, por vezes, corporativista — 

encontra, nestes requisitos, tal qual na Lei de Improbidade Administrativa, campo 

fértil em sua cruzada em prol de uma suposta moralidade superior, concretizada 

por meio de um singelo formalismo. Os tópicos a seguir sistematizam as possíveis 

interpretações erigidas por aquilo que denomino como corrente desestruturante do 

Estado-Administração brasileiro, que bem poderia ser caracterizada como 

quixotesca, nesses termos. São tópicos que dizem respeito ao conteúdo semântico 

da singularidade do objeto e da notória especialização do Advogado ou da 

respectiva Banca. 

1.1. A singularidade do objeto: técnica da antítese, técnica corporativista e 

técnica de relação de confiança 

§15 A exigência da singularidade do objeto, um dos critérios 

autorizadores da contratação direta de serviços de Advocacia, surge de forma 
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fugaz no  art.  25, II, da Lei de Licitações. 0 termo empregado é natureza singular 

do serviço técnico. Mas, o que vem a ser serviço técnico de natureza singular? 

§16 A doutrina refestela-se, geralmente, em uma oposição 

superficial. Singular seria aquilo que não é comum, geral. Trata-se, aqui, de uma 

tática da antítese, qualificada por um rosário de exemplos marcados pela 

teratologia e pelo estrambólico. Um ente subnacional, em caso de pedido de 

intervenção federal, pode contratar diretamente um Advogado renomado 

• (provavelmente um constitucionalista), porquanto certamente a causa é singular. 

Afinal,  hi  quantas demandas envolvendo a decretação de intervenção federal na 

história do Brasil? 

§17 Assim, contratações para causas processuais, demandas 

tributárias, trabalhistas, em sentido lato, e até mesmo demandas de natureza mais 

especifica, como acompanhamento de ações no Tribunal de Contas do Estado, 

fracassam diante desse teste da singularidade do objeto. Sob esta percepção 

caricata, apenas demandas individuais, de acentuada complexidade e 

excentricidade, preencheriam o requisito da singularidade do objeto. 

§18 Em termos provocativos, afirmo que, para aqueles de 

postura desestruturante, o exame da "singularidade do objeto" apresenta o mesmo 

grau de rigidez que a Constituição apresenta em seu Sistema Constitucional de 

Crises. A frequência pela qual deve ocorrer a contratação direta de serviços de 

Advocacia, supeie-se, deve ser a mesma com que se decretam intervenções 

federais, estados de sitio e estados defesa. 
www.artconsuIt.adv.br  
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§19 Para além da técnica da antítese, o Ministério Público — 

tanto federal como estadual — desenvolveu uma outra técnica, para fins de 

verificação do requisito em questão. Didaticamente, referido exame pode ser 

denominado como técnica cotporativista. 

§20 Resumidamente, a existência de procuradores no quadro 

de servidores seria suficiente para caracterizar qualquer serviço de Advocacia 

como comum, afastando sua singularidade. Este argumento encontra-se presente, 

por exemplo, na manifestação da Procuradoria Geral da República: 

"4. A inexigibilidade de licitação que autorize a contratação direta 
pelo Poder Público somente tem lugar quando o interesse público  
seja do peculiar que não possa ser plenamente atendido pelos 
próprios recursos e pessoal de que dispõe a Administração Pública. 
"5. A mdst8ncia de quadro próprio de procuradores no ente 
municipal, aliada ao =Ater ordinário do serviço advocatizio de 
atuação perante o Tribunal de Contas estadual em processos de 
tomada de contas não dão ensejo, sequer, a se cogitar de 
inexigibilidade para a contratação direta do serviço advocaticio, 
vez a desnecessidade da contratação de terceiros para a plena 
satisfação do interesse público.". 

§21 Desnecessário mesmo seria dizer que a rivalidade entre 

Advocacia Pública e Privada não deve e não pode ser o referencial na definição do 

requisito da "singularidade do objeto". 

§22 Por derradeiro, tem-se entendimento aventado no próprio 

STF, notadamente no RE n. 466.705-3/SP e na AP n. 348-5/SC, acerca do 

www.artconsult.adv.br 15 
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significado de singularidade do objeto. Trata-se da técnica de relação de 

confiança, que vincula a natureza singular do serviço de Advocacia à relação de 

confiança que existe entre o Administrador Público e o responsável pela prestação 

do serviço de Advocacia. 

§23 A lógica é apurada. Uma vez que as hipóteses de 

in.exigibilidade cingem-se na impossibilidade de se promover competição entre 

interessados, uma das finalidades centrais do certame licitatório, e dado o fracasso 

de outras técnicas — antítese e coTorativista —, a singularidade do objeto, no que 

diz respeito aos serviços de Advocacia, se traduziria, portanto, na existência de 

uma relação de confiança entre Administrador Público e Advogado ou banca de 

Advogados eventualmente contratados. Relação esta que não pode ser 

determinada por critérios outros que não o subjetivo. Dai restar prejudicada a 

realização do certame licitatório. 

§24 Este entendimento surge, inicialmente, no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 466.705-3/SP. Em debate especifico sobre a 

singularidade ou não do serviço contratado, assim manifestou-se o Ministro EROS 

GRAU, naquilo que viria a refletir o sentimento unânime da Primeira Turma do 

"Trata-se da contratação de serviços de advogado, definidos pela 
lei como 'serviços técnicos profissionais especializados', isto 6, 

leervivos que a Administração deve contratar sem licitação, 
escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o 
grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na 
especialização desse contratado.t isso, exatamente isso, o que diz 
o direito positivo. 
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"Vale dizer: nesses casos, o requisito da confiança da 
Administragdo em quem deseje contratar é subjetivo; logo, a 
realização de procedimento licitatório para a contratação de tais 
serviços — procedimento regido, entre outros, pelo principio do 
julgamento objetivo — é incompatível com a atribuição de exercício 
de subjetividade que o direito positivo confere à Administração 
para a escolha do `trabalho essencial e indiscutivelmente mais 
adequado si plena satisfação do objeto do contrato' (cf. o parágrafo 
10 do artigo 25 da Lei n. 8.666/93). Ademais, a licitação 
desatenderia ao interesse público na medida em que sujeitaria a 
Administração a contratar com quem, embora vencedor na 
licitação, segundo a ponderação de critérios objetivos, dela não 
merecesse o mais elevado grau de confiança." (RE 466.705-3/SP, 
Min. rel. SEPULVEDA PERTENCE, Voto do Min. EROS GRAU,  DJ,  de 
28/04/2006). 

§25 Em termos sintéticos, o sentido constitucional da 

singularidade do serviço, no caso da contratação dos serviços técnicos do  art.  13, 

V, da Lei de Licitações, no que diz respeito ao serviço de Advocacia, é a confiança 

nos serviços prestados pela Banca contratada. Sendo "isso, exatamente isso, o que 

diz o direito positivo" (cf. Ministro EROS GRAU). 

§26 Frise-se que o próprio Pleno do STF encampou o 

entendimento então apresentado pela sua 1a  Turma. Na AP n. 348-5/SC, a Corte 

acompanhou o voto do Ministro EROS GRAU: 

"Permito-me insistir mais uma vez: o que a norma extraida do 
texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento 
subjetivo confiança." (STF, AP 348-5/SC, Min. rel. EROS GRAU,  
DJ  de 03/08/2007; original nao grifado). 

§27 Eis, portanto, o panorama geral acerca das múltiplas teses 

ou técnicas de "aferição" da singularidade do objeto de contratação direta de 
www.artconsultadv.br 17  
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serviços especializados e técnicos, sendo que, no plano dos serviços de Advocacia, 

prepondera a técnica da relação de confiança, mais robusta que as demais técnicas 

sugeridas. 

1.2. Notória especialização ou notável saber jurídico 

§28 Para além do requisito da singularidade do objeto, o  art.  

25, II, da Lei de Licitaç6es, erige a exigência de notória especialização pela parte a 

ser contratada sem processo licitatório. Diferentemente, porém, do requisito 

abordado no item anterior, notória especialização possui maior densidade 

normativa, eis que qualificado por outro dispositivo legal, o  art.  25, §1°: 

"§ 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organizaçõo, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado A 
plena satisfação do objeto do contrato." (original não grifado). 

§29 Ou seja, a notória especialização pode ser comprovada 

seja pelo mérito da atuação profissional seja pela competência acadêmica. 

§30 A coloração atribuida por órgãos fiscalizadores e 

julgadores ao requisito em questão, sem embargo, adota tons exagerados. A 
www.artconsult.adv.br 18  
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análise das demandas sobre o tema revela que tanto o  Parquet  como alguns órgãos 

julgadores confundem o requisito da notória especialização com o requisito 

imposto constitucionalmente à nomeação dos Ministros de Tribunais Superiores, 

tais como STF e STJ: notável saber jurídico. 

§31 0 exagero, é certo, somente faz sentido se o instituto da 

Licitação, conforme mencionado, assumir viés ideológico, principiológico. Se o 

certame licitatório  hi  de ser entendido como um baluarte instrumental da 

moralidade e do interesse público, enqnanto qualquer percurso diverso passa a 

assumir o papel de descalabro moral e descaminho jurídico, então deve-se elevar o 

rigor da exigência e, com isto, transformar a exceção á licitação em 

impossibilidade Mica, como parecem pretender os adeptos da corrente 

desestruturante.  

IL  LICITAÇÃO — E SUA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE — ENQUANTO  

INSTRUMENT°  DE GESTÃO PÚBLICA 

§32 A abordagem desestruturante à Licitação pública, 

segundo mencionei, reduz o instituto a uma diretriz wdológica perpétua e 

insuperável, norteadora da Administração Pública, no que diz respeito 

contratação de obras, serviços, compras e alienações. 

§33 Aceitar a faceta positiva — que ha e é incontestável — da 

Licitação não significa reduzi-la a um instrumento vocacionado a apenas 
www.artconsultadv.br 19  
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operacionalizar e consolidar a moralidade, economicidade e impessoalidade, no 

processo de contratação pública. 0 instituto da Licitação apresenta múltiplas 

funcionalidades, sendo recorrente, atualmente e ilustrativamente, a sua utilização 

como instrumento de implementação de políticas econômicas pelo Poder Público 

(vide, no caso, a alteração perpetrada pela Lei n. 12.349/2010, que acrescentou ao 

rol de funcionalidades da licitação a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável). 

§34 Dentre estas funções, uina em especial não deve ser 

ignorada: trata-se de instrumento de gestão pública. A licitação assegura ao Poder 

Público processo de concorrência que permite a identificação da melhor proposta, 

seja em termos técnicos, seja econômicos. Da mesma forma, as hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade visam a habilitar o gestor público com mecanismos 

adequados a administração de bem e interesses públicos. 

§35 Ilustrativsmente, a dispensa de licitação permite que o 

administrador público resolva situações emergenciais, que demandam respostas 

imediatas, as quais seriam inviabilizadas pelo moroso processo que caracteriza o 

certame licitatório (cf.  art.  24, IV, da Lei de Licitações). 

§36 0 mesmo pode ser afirmado em relação à inexigibilidade 

de licitação, cujas hipóteses encontram-se elencadas no  art.  25, II, da Lei n. 

8666/93. Embora, à primeira vista, seja dificil enxergar a inexigibilidade como um 

mecanismo de gestão pública, tendo em vista o enfoque dispensado pela Doutrina 

— inexigibilidade, em síntese, significaria apenas a impossibilidade de se 
www.artconsultadv.br  
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estabelecer competição, para fins de contratação pública —, a opçâo entre (a) 

contratar diretamente um serviço técnico especializado ou (b) se valer de recursos 

humanos internos 6, sim, uma questdo de gestelo da coisa pública e da máquina 

estatal. 

§37 Não é por outra razão que se toma usual, em termos de 

inexigibilidade e contratação direta, a referência à discricionariedade 

administrativa do gestor público. Como discricionariedade não importa em 

arbitrariedade, esta é pautada, é claro, pelos requisitos da singularidade do objeto e 

da notória especialização — e por outros critérios que apresento a seguir, e nunca 

deixará de estar sob o controle atento — que não deve ser confundido com o olhar 

imperialista e quixotesco acima descrito — de órgão de controle. 

§38 Referida dimensão da Licitação, ignorada pelo senso 

comum e, invariavelmente, pelo  Parquet  e Órgãos julgadores, encontra-se bem 

traduzida no  art.  26, caput e parágrafo único, da própria Lei de Licitações, 

igualmente desconsiderado pela corrente desestruturante. Eis sua redação:  

"Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 22  e 42  do  art.  17 e no 
inciso  III  e seguintes do  art.  24, as situações de inexigibilidade 
referidas no  art.  25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do  art.  8°- desta Lei deverão ser 
comunicados, dentro de 3 (tts) dias, à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condição para a eficácia dos atos. 
"Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruido, no que couber, 
com os seguintes' elementos: 
"I — caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso; 

www.artconsultadv.br  
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"II —raztio da escolha do fornecedor ou executante; 
111—justificativa do prego; 
"W — documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 
os bens serão alocados." (original no grifado). 

§39 Em outras palavras, há uma justificativa — na 

inexigibilidade — subjacente A opção do gestor em servir-se de terceiros 

especializados para o desempenho de dada função, em regime de contratação 

direta. E o  art.  26, para além do  art.  25 (ou 24, no caso de dispensa), da Lei de 

Licitações reforça um dever de motiva cão, na medida em que determina que (i) 

haja um processo administrativo de inexigibilidade, do qual há de constar  (ii)  a 

justificativa pela contratação direta de terceiro;  (iii)  as razões pela escolha deste 

terceiro — e não de outro — e;  (iv)  o critério que conduziu A definição do preço 

correspondente ao serviço a ser desempenhado. 

§40 E nesta oportunidade que respostas As múltiplas 

perguntas usualmente aventadas em contestações judiciais A. contratação direta 

podem ser e são fornecidas. Por quê houve a contratação de serviço de Advocacia, 

nada obstante a existência de quadro de procuradores próprios? Quais as 

características do contratado que justificam a sua seleção e não de terceiro? 0 

preço é correspondente e adequado ao tipo de serviço? Qual foi o critério 

empregado? Esta é uma discussão de mérito necessária e relevante. Impedi-la a 

partir de uma pré-compreensão de ilicitu.de  na falta da licitação é bloquear a 

própria Administração, cercá-la e retirar-lhe um mínimo de autonomia e seriedade, 

transformando-a em setor de desídia perene, a ser evitado por mecanismos de 

isolamento. E este o modelo de Estado democrático que queremos? E este o 

modelo de Estado presente na Constituição? 

www.artconsult.adv.br 22 
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§41 Os requisitos elencados no  art.  26 da Lei de Licitações 

são consubstanciais ao cotidiano da gestão e administração pública. Balizam a 

discricionariedade administrativa presente na opção pela contratação direta. 

§42 Como, porém, a dimensão instrumental da Licitação — e 

de sua dispensa ou inexigibilidade — é completamente ignorada ou desconhecida 

pela corrente desestruturante, preocupada apenas com os valores 

deontologicamente encampados pela Licitação, a nota característica de ações civis 

de improbidade contra contratações diretas de serviços de Advocacia é a 

superficialidade, passando ao largo das razões dadas e apresentadas pelo gestor 

público,  que silo, aliás e ironicamente, chanceladas pelo próprio corpo de 

Procuradores que integram a Administração 

§43 Inquirir as razões que pautaram a discricionariedade 

administrativa no caso da contratação direta de serviços de Advocacia é tarefa 

certamente mais trabalhosa do que meramente supor, de forma irresponsável, em 

elucubração metafisica, que a contratação direta 6, prima  facie,  ilicita, porquanto 

contempla objeto não-singular ou contratado indigno perante o crivo mágico — sob 

os rigores impostos pelo  Parquet  e alguns órgãos julgadores — da notória 

especialização. Não por outra razão, há situações constrangedoras como a 

presente no Recurso Especial n. 488.842-SP, pelo qual o STJ desconsiderou, 

completamente, o juizo proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

que havia acatado as razões subjacentes à contratação direta de serviço de 

Advocacia. 
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§44 Teria o STJ, portanto, divergido em sua interpretação 

acerca das razões que apensaram o processo de inexigibilidade de licitação? 

Claramente não. As razões sequer foram objeto de apreciação, pois, se 

houvessem sido, importariam em violação à Súmula n. 7 do STJ, que preconiza 

que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 

§45 Eis a digital da corrente desestruturante: abordagem 

simplista, irresponsável e alheia a realidade da Administração Pública. Passa-se, 

doravante, aos requisitos referentes à inexigibilidade de licitação e contratação 

direta de serviços de Advocacia sob a perspectiva ora apresentada e que se afigura 

como a constitucionalmente mais adequada. 

ILL A singularidade do objeto: a técnica da motivação racional e faticamente 

contextualizada 

§46 Segundo visto, o — ignorado —  art.  26 da Lei de Licitações 

erige importantes pautas à discricionariedade administrativa do gestor público, 

quando da definição de situação ensejadora de contratação direta. No item 1..1 

deste parecer, demonstrou-se que as técnicas da antítese e corporativista raiam a 

irrazão, sendo mais robusta a técnica da relação de confiança, 

jurisprudencialmente definida pelo STF nos RE n. 466.705-3/SP e AP n. 348-5/SC. 

• 
• 
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§47 Sem embargo, a técnica da relagdo de confiança é 

insuficiente, sob os critérios delineados no  art.  26, da Lei de Licitações. Como 

motivar, em um processo administrativo de inexigibilidade, a relação de 

confiança? Ainda que a técnica de relação de confiança — mais sólida que as 

demais mencionadas — explique, de forma coerente, a impossibilidade de promover 

um certame de competição entre escritórios de Advocacia e profissionais do 

Direito, a mesma é incapaz de apresentar motivações válidas para sustentar um 

processo administrativo de inexigibilidade. 

§48 Seria a intuigdo uma justificativa aceitável para validar 

uma relação de confiança? Poderia o então gestor público arrolar como motivação 

da relação de confiança os serviços de Advocacia prestados pelo contratado, em 

sua etapa pré-política? 

§49 Eis, uma vez mais, as dificuldades práticas que exsurgem 

da insistência de se enfrentar o instituto da Licitação — e as hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade —, a partir de um enfoque eminentemente ideológico e alheio 

realidade administrativa. 

§50 Em outras oportunidades, aceitei, em termos abstratos, a 

adequação da técnica de relação de confiança, principalmente em razão da 

insubsistência das demais alternativas — irreais. Contudo, sob a pauta 

constitucional da eficiência, que demanda do operador do Direito que leve em 

consideração aspectos reais e práticos do cotidiano da Administração Pública, 

concretizada, no caso da contratação direta, pelo  art.  26, da Lei de Licitações, 
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entende-se — e sustento — como técnica constitucionalmente mais robusta a técnica 

da motivação racional e faticamente contextualizada, quando o tema envolve 

especificamente a contratação de serviços de Advocacia. 

§51 Ilustrativamente, referida técnica tem como premissa 

inicial desconsiderar exemplos estrambólicos que caracterizam a técnica da 

antítese — o exemplo da intervenção federal, usualmente aventada por parte da 

Doutrina é emblemático neste sentido. Uma vez que o caso que ensejou o 

reconhecimento de Repercussão Geral envolve ente público local, focarei exemplo 

condizente. 

§52 A contratação, v.g., de serviços de Advocacia em causas 

trabalhistas, por um dado Município, autorizaria a avocação do  art.  25,11, da Lei de 

Licitações, no que diz respeito ao requisito da singularidade do objeto? Sob a 

técnica da antítese, a resposta seria "causas trabalhistas são comuns e ordinárias". 

A partir do enfoque corporativista, o cerne estaria "na existência ou não de corpo 

de Procuradores Municipais". 

§53 A técnica da motivação racional e faticamente 

contextualizada, por sua vez, inquirirá as razões pela contratação direta — e por 

prazo certo — de serviços de Advocacia em causas trabalhistas. Embora causas 

trabalhistas sejam, sim, ordinárias — permeando o cotidiano do mundo jurídico 

sua frequência no mundo do Direito Público é claramente mais restrita. Um 

Município que, por exemplo, tenha, com base na  EC  n. 19/98, mudado de regime 

estatutário para regime celetista, pode, em um dado ano, encontrar-se acossado por 
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um aumento inesperado de causas trabalhistas, cuja lógica jurídica é diversa 

daquela condizente com o regime estatutário (para começar, tem-se a diferença de 

juizo competente). 

§54 Deveria o gestor público, em face deste acontecimento, 

aguardar o resultado de um concurso público, moroso, aberto exatamente para 

contratar procuradores jurídicos versados em questões trabalhistas? Deveria o 

gestor público, de forma temerária, colocar em xeque parcela de seu orçamento, a 

ser comprometido por condenações trabalhistas, por conta das amarras que a 

corrente desestruturante e suas respectivas técnicas da antítese e corporativista 

impõem? 

§55 A avaliação da licitude e adequação da contratação direta 

de serviço de Advocacia, sob a técnica da motivação racional e faticamente 

contextualizada, diferentemente, leva em consideração as justificativas reais, 

práticas e  Micas,  de relevância jurídica, que o gestor público deve apresentar em 

seu processo administrativo de inexigibilidade, demandado pelo  art.  26, da Lei de 

Licitações. 

§56 A singularidade do objeto, nestes termos, a partir cieste 

enfoque constitucionalmente mais adequado, 6 constatável e justificável a partir do 

caso concreto de contratação direta, e não a priori e em principio. Mesmo causas 

ordinárias — como trabalhistas, tributárias e processuais — podem autorizar a 

contratação direta de serviço de Advocacia, se o contexto  _Maw  assim 

justificar. Da parte do gestor público, há o dever de motivar a contratação direta no 
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processo de inexigibilidade. Ao órgão fiscalizador e julgador compete a tarefa de 

avaliar o nexo causal entre a contratação direta e as razões administrativamente 

apresentadas no respectivo processo autorizador. Como já acentuei anteriormente, 

deve ser feito o que sempre se recusaram a fazer a parte do  MP  e da Magistratura 

que abraçarem posturas ideológicas de pré-decisionismo. 

• 
• 

11.2. A notória especialização concretizivel 

§57 As hipóteses de inexigibilidade do  art.  25, II, da Lei de 

Licitações, aplicam-se a todos os entes públicos federativos? 

§58 A resposta a esta pergunta provocativa é claramente 

positiva. Sustentar o contrário importa, certamente, em afronta federativa e 

autonomia dos entes públicos. Ainda assim, a forma pela qual a corrente 

desestruturante (pseudo)interpreta e aplica o requisito da notória especialização 

conduz a resultado prático contrário, que resulta em insuportável discriminação 

entre os entes federativos, com base em sua capacidade financeira. 

§59 Uma parcela do Ministério Público e órgãos julgadores, 

ao elevarem, conforme visto no Item 1.2., o crivo da notória especialização para 

além do conceito mais dinâmico denotado pelo  art.  25, §10, da Lei de Licitações, 
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findam por equiparar notória especialização a notável saber juridico, ao menos no 

plano das contrataçaes diretas de serviços de Advocacia. 

§60 Assim, para essa porção do  Parquet  e alguns órgãos 

julgadores, a contratação direta, aparentemente, somente se justifica se o 

contratado estiver apto a ser nomeado a Tribunal Superior, se o escritório de 

Advocacia contar com  ex-Ministro em sua composição, ou, talvez, se o contratado 

for um dos seus mestres da época dos bancos escolares. 

§61 Em outras palavras, notória especialização importaria, de 

forma exagerada, em reserva de mercado, restrita a um grupo de profissionais 

seletos, integrantes de um imaginado Olimpo Jurídico. Ainda que esta exigência e 

seu elevado crivo possam ser desejados no plano ideal, reconhecer a natureza 

prática, real — mundana — da Licitação e das hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade desta importa em considerações e exigências mais razoáveis. 

§62 É crivel imaginar que cerca dos 5.500 (cinco mil e 

quinhentos Municípios) terão capacidade financeira para contratar os serviços de 

Advocacia desse seleto — e, portanto, caríssimo — grupo de Profissionais do Direito 

e Bancas de Advocacia? Deve o Município de Itatiba, por exemplo, enfrentar o 

dilema entre (a) contratar uma banca desse porte para resolver um problema que 

ameace, direta ou indiretamente, o interesse público por ele tutelado, e, com isso, 

comprometer parte considerável de seu orçamento nesta contratação, ou (b) 

sucumbir as dificuldades enfrentadas, diante da insuficiência de seus recursos 

humanos para a empreitada? 
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§63 As respostas tornam-se claras e revelam o romantismo 

dos parâmetros definidos ou pretendidos pelo  Parquet  e por alguns órgãos 

julgadores, quando o tema é contratação direta de serviços de advocacia. 

Evidentemente que  ex-Ministros podem ser contratados sem Licitação, mas não 

pelos motivos teratológicos que são abraçados por parte do Ministério Público. 

§64 E importante frisar que o reconhecimento dos problemas 

concretos do mundo real não desautorizam ou descaracterizam o requisito da 

notória especialização, mas apenas importam em sua desmistificação e 

necessária funcionalização. 

§65 0 requisito da notória especialização 6, aliás, 

operacionalizado pelo  art.  26, parágrafo único, da Lei de Licitações, em duas 

oportunidades. Na necessidade de o gestor explicitar (i) as razões da escolha do 

executante  (art.  26, parágrafo único, e  (ii)  a justificativa do preço  (art.  26, 

parágrafo único, Ill). 

§66 A necessidade de o gestor público justificar o preço 

praticado revela algo de grande alcance. 0 que se demanda, juridicamente, no 

caso da contratação direta de serviço de Advocacia, é que não apenas o seu 

executante seja especializado no tipo de serviço a ser desempenhado, mas que 

também o valor avençado seja condizente com (i) a especialização do serviço e  

(ii)  a capacidade financeira do entre público contratante. 

• 
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§67 A exigência de um trabalho "mais adequado A. plena 

satisfação do objeto do contrato" (cf.  art.  25, §1°,  in  fine, da Lei de Licitações) não 

se reduz a uma idealização irreal quanto ao grau de competência do 

contratado. A notória especialização 6, sim, imposta legalmente, mas a sua 

gradação é flexível e, inclusive, sua demanda efetiva  hi  de ser pautada pela 

capacidade financeira do ente público contratante. 

§68 Referida relação, conforme imposto pelo  art.  26, da Lei 

de Licitações, deve constar do processo administrativo de inexigibilidade, o qual 

há de servir como diretriz para a avaliação da licitude da contratação direta, tanto 

pelo  Parquet  como pelos órgãos julgadores. Não se deve guiar essa fiscalização 

pelas próprias convicções do  Parquet  sobre quem seria, em seus contextos, 

realidades e expectativas, o notável detentor de sabedoria jurídica apto a 

justificar a elisão de um sacro certame licitatório.  

• 
• 

• 
III.  DA DIFERENÇA ENTRE ATOS QUE ATENTAM CONTRA 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A PRESUNÇÃO DE 

CONTRARIEDADE A PRENCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

§69 No panorama que tracei acerca do dilema jurídico 

referente A. contratação direta de serviço de Advocacia apresentei os problemas 

concretos decorrentes da conjugação entre corrente desestruturante, responsável 

por transformar a Licitação em principio da Administraçclo Pública, e o  art.  11, I, 
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da Lei de Improbidade Administrativa: condenações infundadas, reversão, pura e 

simples, de decisões judiciais (como é o caso do Recurso Especial que conduziu ao 

Recurso Extraordinário n. 656.558) e aplicação irrefletida de multas civis. 

§70 A aplicação deste dispositivo, pode-se dizer, afigura-se 

como ato sequencial — imediato — ao fracasso, por parte do  Parquet,  em demonstrar 

e comprovar que a contratação direta causou lesão ao erário público. Em outras 

palavras, afirmo que a aplicação do  art.  11, I, da Lei de Improbidade 

Adrninistrativa, na forma atualmente praticada pelo  Parquet  e por alguns órgãos 

julgadores, tem como hipótese de incidência o fracasso da tentativa de enquadrar 

a contratação direta sob o  art.  10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa. 

§71 Assim, a partir da presunção — constitucionalmente 

reprovável — de que a dispensa ou inexigibilidade de licitação figura como ato 

improbo, imoral e ilegal, e diante da ausência fática de lesão ao erário público, 

surge o  art.  11, 1, da LIA, como um subterfúgio vil de efetivação de 

concepções ideologicamente comprometidas por alguns integrantes do  Parquet  

e determinados órgãos julgadores. 

§72 Seria, porém, este o triste destino do  art.  11, I, da LIA? A 

sua banalização pelos órgãos fiscalizadoras e por alguns órgãos julgadores ou a sua 

declaração de inconstitucionalidade? 
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§73 Em nome de "valores superiores" de nosso sistema 

jurídico, a resposta é alentadamente negativa. A partir do enfoque 

constitucionalmente adequado, que vislumbra na Licitação — e em sua dispensa e 

inexigibilidade — um instrumento eficiente de gestão da coisa pública, o  art.  11, I, 

da Lei de Improbidade reassume sua dignidade e funcionalidade, a partir do 

momento em que o  art.  26, da Lei de Licitaçôes passa a figura como pauta na 

tentativa de identificar se um determinado ato — contratação direta — visaria  fin,  

proibido em lei (cf.  art.  11, 1, da Lei de Improbidade Administrativa). 

§74 0  art.  11, I, da LIA, justificar-se-ia, ilustrativamente, no 

caso de (i) inexistência de processo administrativo de inexigibilidade ou  (ii)  

presença desse processo de inexigibilidade, mas carente, nele, da justificativa pela 

(a) contratação direta de terceiro ou; (b) escolha do executante ou (c) definição do 

prego devido pelo serviço. 

§75 Estas pautas, constantes do mundo jurídico, certamente 

fortalecem a Licitação, a noção de eficiência da Administração Pública, ao mesmo 

tempo evitam que arroubos e desvios sejam praticados, em termos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação. A aplicação séria, rigorosa e atenta à realidade, é 

claramente uma alternativa constitucionalmente mais adequada b. forma 

como a corrente ideológica quixotesca assentou sua bandeira enviesada e 

simplista. 

IV. CONCLUSÕES E RESPOSTAS AOS QUESITOS 
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§76 Diante do que foi apresentado, procurei demonstrar que 

(1) a Administração Pública está autorizada a contratar diretamente sociedade de 

Advogados, no que tange à prestação de serviços de natureza técnico-jurídica. 

§77 Topicamente quanto ã. (2) existência de um suposto dever 

• de licitar ou de adotar procedimento licitatório, para fins de contratação de serviços 

de Advocacia, o subjetivismo que norteia a contratação direta deste serviço, seja 

• em razão da relação de confiança entre o administrador público e o executante, seja 

em razão do juizo de conveniência daquele quanto à oportunidade de contratar e 

quem contratar, certamente torna inviável a realização de certame licitatório — 

concorrencial — no processo de contratação de serviço de Advocacia. Portanto, é 

preciso avocar, da Constituição, um teste adequado — e não um teste macabro — de 

validade desse proceder, que não é de antemão vedado pelo Ordenamento Jurídico, 

como parecem pretender alguns. 

• 
§78 (3) 0 fato de a contratação de serviço de Advocacia • tornar inexigível o procedimento licitatório não implica a ausência de pautas 

rigorosas a serem atendidas pela Administração Pública. A esta cumpre, em 

processo administrativo de inwdgibilidade, regido pelo  art.  26, da Lei de 

Licitações, demonstrar e motivar adequadamente (i) as razões que conduziram 

contratação de terceiros, alheios ao seu quadro de pessoal, para a prestação de 

serviço de Advocacia (requisito da singularidade do objeto);  (ii)  a escolha do 

executante (requisito da notória especialização) e  (iii)  o preço definido como 

contraprestação ao serviço realizado. 
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§79 (5)  Sao  esses critérios que permitem que o dilema 

jurídico a respeito da contratação direta de serviço de Advocacia por entes públicos 

— bem como concernente à aplicação irrefletida e imponderada do  art.  11, I, da Lei 

de Improbidade Administrativa, e das sançôes decorrentes, seja equacionado de 

forma constitucionalmente mais adequada e em atendimento ao interesse público, 

que, para além de almejar uma Administração Pública proba, demanda que esta 

seja igualmente eficiente e apta a gerir adequadamente a máquina pública. 

§80 (4) A corrente desestraturante, nos termos aqui 

apresentados, levada a efeito principalmente por parcela do Ministério Público, e 

que reduz, de forma simplista e pueril, o instituto da Licitação a um principio 

absoluto da Administração Pública, erige barreiras à eficiente  gestic)  e 

administração do interesse público e, censuravelmente, importa em implementação 

de agenda corporativista, vocacionada a cindir, injustificadamente, a Advocacia 

pública e privada, nada obstante a essencialidade de ambas para o exercício• da 

Justiça. 

Este é o meu parecer,  

Sao Paulo, 31 de  agosto  de 2012  

André Ramos Tavares 
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