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PODER JUDICIARIO

JUSTIÇA FEDERAL

Seçáo Judiciária do Distrito Federal

6" Vara Federal Cível da SJDF

SENÍENÇA TIPO "8"

PROCESSO: 1 02277 9-77 .2022.4.O1.3400

CLASSE: PROCEDIMENTO COI\,4UIV CiVEL (7)

POLO ATIVO: MUNICIPIO DE ANANAS

REPRESENÍANTES POLO ATIVO: ANA VICTORIA DELI\,IlRO MACHADO - PA30570, LUIZ SERGIO

PINHEIRO FILHO - PA012948 e ADRIANO BORGES DA COSTA NETO - PA23406

POLO PASSIVO;UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

Trata-se de açáo de conhêcimento, com pedido de tutela de urgência, ajupada por [ruNlciPlo

DE ANANAS contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), com o objetivo de condenar â Ré a repassar-lhe o

montante rêlativo ao Fundo de Participação dos Municipios - FPlVl, sem a deduçáo de valores relativos ao PIN

(ProgÍama de integÍação Nacional) ao PROÍERRA (Programa de Retribuição de Terras e de Estimulo à

Agroindústria do Norte e Nordeste) e aos demais incentivos fiscais, isto é, de âcordo com o produto bruto da

arÍecadaçáo, e a restituiÊlhe o valor das veroas não repassadas a esse Íespeito, observada â prescriçáo

quinquenal.

Emsintese,alegaqueapadedestlíadaparaoFPMtotalizaopercentualde23,5olo(vinteetÍês
intêiros e cinco décimos por cento) do produto da arrecadação do lPl e lR' consoante previsto na Constituição

Fedeíal, cabendo à união 53ô/" (cinquenta e três por cento) do produto da anecadaÉo dos referidos impostos.

SustentaquedesteúltimopercentualéquedeveatJniãoconcederincentivos,oqUê,no
entanto, não tem ocoÍÍido.

Aduz que a desoneração dos impostos que compôem o FP['4, em especial dos valorês dos

referidos programas, repercute direta ou indiretamente na constituição do Fundo, causando-lhe sérios

prejuizos, visto que está recebendo seus repasses em percentual inferior ao determinado pela constituição.

lnicial instruida com documentos

Custas não recolhidas, ante a isençao prevista no art.4o, inciso l, da Lei no 9.28

A análise do pedido de tutela de urgência foi diferida para pêrmitir o prévio contradi
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Assinado eetronicamentê poí: IVANI SILVA DA LUZ - 1310512022 16:5731

htrpJ/pje1g.trí1 .lus.bÍ:80/pjê/Processo/Consu ltaOocumenlo/lisiview'seam?x=22051 31 6572871400001 068366966

Número do documenlo: 22051316572871400001068366966

o

Num. 1078058770 - Pás. 1



f.:!rLric€i: q- -

Emsuacontestação'âRérequereuaimpÍocedênciadospedidos,rebatendoasalegaçÕes
contidas na exordial, à exceção do PIN e do PROTERRA.

E o relatório

Decido

Náohâvendonecessidâdedeinstruçãoprobatória,passoaojulgamentoantecipadodomérito,

na forma do art. 355, inciso l, do CPC

ostnbutosquecompõemaformaçãodosfUndosdepafticipaçãodosEstadosedosMunicipios

SãoexaçÕescujacompetênciaparaainstituiçãoearrecadaçãopertenceàUniãoFederal,nostermosdoart.
153, incisos lll e iV, da Constituição.

AdeliniçãodomododeincidênciadotributoédiscÍicionária,umavezqueresultadadecjsão
politica do titular da competênciâ paÍa criá-lo e cobrá-lo, enquanto o percentual dâ partilha de seu produto entre

osdemaisentesdafederaçãoévinculado,poisprevistoexpressamentenoart'159,incisol,alinea"b",da
Constituição.

odispositivoconstitucionalestabe!ecequeosMunicípiosdevamreceber22,5%(vinteedoiS
inteiros e cinco dêcimos por cento) do lR e do lPl'

ParaviabilizâradiStribuiçãoacadâMunicipiodosvaloresdevidos,aconStituiçãoinStituiuo
FundodeParticipaçãodosl\,luniciplos,tendoaEmendaconstitucionaln"S5/2ooTprevistoaindaorepassede
1%(umporcento)daarrecadaçâodosreferidosimpostosaeste'nomêsdedezembrodecadaanoLLl

Decorre do dispositivo que a transÍeÍência constitucional de receitãs tÍibutárias para os

Municípiosécompostade23,5olo(vinteetrêsinteirosecincodéCimosporcento)dolRedolPlefetivamente
arrecadado Pela Uniáo.

Nesse quantum estão incluidos â correçáo monetária' os juros e as multas incidentes sobÍe os

reÍeridos impostos, mas não os incentivos Ílscais, isençôes e deduçóes concedidas pelo tilular da competência

tributáÍia ou as verbas excluídas pela Constituição Federal'

lsso porque as isençóes, os incentlvos e deduções fiscais não são consideÍados receita' por não

ingressarem no patrimÔnio da União, não podendo' portanto' ser classificados como valor arrecadado'

Por isso, a pretensão da paÍte autora de que o cálculo de suâ cota pârte no FPM seja

constituído em Íazão do produto da arrecadação bruta do lR e do lPl' ou seja' sem a dedução do montante

correspondente aos incentivos fiscais concedidos pela União' é improcedente

Vale acÍêscentar que a partilha de recursos arrecadados pelas pessoas politicas (Uniáo'

ÊStadosel\,4unicípios)podeserrealizadadeduasformas:diretaeindireta,AprimeiraocorÍequandoaÍelação
entÍe os entes íedeÍativos se dá sem intermediários; a segunda, quando sáo formados fundos aos quais afluem

parcelas de receitas de dados impostos'

A parti lha de receitas de lR e lPl realizada pela União enquadra-se na modal

havendo que se falar em propriedade dos l\4unicípios sobÍe o produto da a rrecadação

Já a participação dos Municipios sobre o lClVlS Íecolhido pelo Es

idade indireta, não

impostos.

e forma direta,
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havendo propriedade daquele sobre a parcela do imposto, consoante art. '158 da CF

Tais consideraçÕes sáo necessárias para que se conclua pela inaplacabilidade do Recurso

Extrâordinário no 572.76215C.

lsso porque o precedente versa sobre a partilha direta de receitas tributáriâs, consistente no

direito do lvlunicipio à parcela do lCN,lS do Estado, e não sobre participação indirêta, em que o ente titular da

competência tributária abre mão de parte de sua arrecadação e a destina para o fundo de participação.

Alem disso, o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal trata do diferimento do ICMS

apurado em determinada competência pelo Estado de Santa Catarina, em virtude de pÍograma de incentivo

Íiscal, sem repasse imediato dâ parcelâ destinada aos l\4unicipios. O produto da arrecadação do lCl\,lS

ingressava na receita contábil do Estado, sendo apurâdo e declarado em determinada competência, mas só

eÍa repassado ao l\,'lunicípio quando eÍetivamente pago.

No presente Íeito, repita-se, não há ingresso de receitas nos cofres da União, tampouco o

diferimento do repasse dos tributos arrecadados em decorrência de isençóes e programas de incentivo fiscal.

Por fim, anoto que o entendimento expendido está em consonância com a posição do Supremo

Tribunal FedeÍal Ílrmada em sede de repeÍcussão geÍal. Segue transcrição da ementa do julgado:

REcuRSo ÊxrRAoRDtNÂRto. REpERCUSSÃo GERAL. coNSTrrucroNAL,
TRTBUTÁRlo E FrNANcElRo. FEDERALTST\,ío FrscAL. FUNDo DE PARTrcrpAÇÀo Dos

MUNIciPIoS - FPM, TRANSFERÊNcIAS INTERGOVERNAI\4ENTAIS. REPARTIÇÃO DE

REcEITAS TRTBUTÁRrAs. coÀ4pEÍÊNcrA pELA FoNTE ou pRoDUTo. coN4pETÊNcn

TRIBUTÁRIA AUÍONOMIA FINANCEIRA, PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CALCULO.

DEDUÇÃo oU EXCLUSÃo DAS RENÚNCIAS. INCENTIVOS E ISENÇÔÊS FISCAIS,

II\,,IPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS . IPI.

ART r50. r. DA coNstrurÇÃo DA REpúBt rcA

1. Não se haure da autonomia financeira dos Muni6ipios direito subletivo de indole

conslitucional com aptidâo para infirmar o livre exerclcio da compelêncaâ lributária da Uniáo,

inclusive em relaçào aos incentivos ê renúncias íiscais, desde que obseÍvados os

parâmelros de controle conslitucionais, legislativos e iurisprudenciais atinentes à

desoneraÉo.

2. A expressão pÍodulo da aÍrecadação" prevista no art. 158, l, da Constituição da

República, nào permite interpÍetaÇão constitucional de modo a incluir na base de cálculo do

FPIú os beneficios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relaÉo a

kibutos federais, à luz do conceito técnico de arrecadaçáo ê dos estágios da Íeceita pÚblica

uridica ao Têma 653 da sislemálica da íêpercussáo geral: "É4. Fixaçáo de tese j

conslilucional a concessão regular de incenlivos, benefício frscais relalivos ao

lmposto cle Renda e lmposto sobre Prodltos lndustr rle dâ Uniào eÍn

relação ao Fundo de PaÍticipâçáo de lvlunicipios e res quotas devidas às
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3 A demanda distingue-se do Tema 42 da sislemálicá da repercussão geral, cujo recurso-

paradigma é RE'RG 572.762, dê relatoíia do Minisko Ricêrdo Lewandowski, Tribunal Pleno,

jllgado em 18.06.2008, DJe 05.09 2008. lsto porque no iulgamento preléÍito cênkou-se na

nalureza compulsória ou voluntária das lransÍeaência§ interqovêmamenlais, ao passo quê o

ceÍne do dêbate neste Tema reside na difeíenciaÇão entÍe participação direta e indireta na

arrecadaçáo tributária do Estado Fascal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina.



Processo'..üD&!S.!Às"
)_ 'ulhâ:

;}.:briÇâ: Ê- --

l\,lunicipalidades."

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 705423, Rel

Min. EDSON FACHIN, DJ 05.02.2018).

[grifou-se]

Contudo, há de se observar que a decisão profeÍida pelo Supremo Tribunal Federal analisou tào
somente a concessão de incentivos relativos ao lR e ao lPl, mas não quanto aos progÍamas indicados na

inicial, em relaçâo aos quais o pedido há de ser acolhido.

Como râzões para decidir, transcrevo a seguir o voto proÍêrido pêlo Desembargador Federal
Marcos Augusto de Sousa, relator da âpelação no 1013537 -02.2019.4.01.3400, que bem elucida a diÍerença
entre os assuntos em análise: lzj

Quanto ao méÍito da apelação, em processos de minha relatoria acerca dâ questão ora

debatida, vinha decidindo de acordo com o julgamento realizado pelo egrégio Supremo

Tribunal Federal, sob o regime de repêrcussáo geral da maléria (RE 705.423/5E), no qual

restou fixado o ênlendimênto no sentido de ser constilucional a concessão rêgular dê

rncentivos, beneÍicios e isençôes fiscais relativos ao lmposto dê Renda e lmposto sobre

Produtos lndustrializados por parlê da União, em relação ao FPIú e respectivas quotas

êvenlualmente devidas âos municipios.

Entretanto, em íace do que decidido pelo STF na ACO 758/SE, entendo que ê o câso dê

alterar o meu entendimento, mesmo porque há diversas dêcisõês monocráticas no ámbito da

Suprema Code estendendo a orientação firmadâ na aludidâ ACO para os casos envolvendo

o FPM.

Sob esse prisma, do voto condutor do âcórdão da lavra do eminente lúinisko lúarco Aurélio,

na ACO 758/SE, exkaio, por pertinentes, os segointes trechos: "O conÍlito de interesses

envolve Íeceita compartilhada. Consoanle dispõê o artigo 159, inciso I, alinea'a', da Cartâ

Fedêrâ1, a Uniáo enlregará ao Fundo de Parlicipação dos Eslados e do Distrito Federal

21,5% do produlo da arrêcadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer

nalureza e sobre produtos induslrializados. Vê-se que a premissa do mencionado preceito é

única. Dâ aíecadâÇão dos aludidos impostos, tal como previsto no Íigurino constitucional ê

legal especifico, ha divisão, destinando-se âos Estados a percenlagem de vinle e um inteiÍos

e cinco décimos Sob pena de esvaziamento do que estabelecido no Diploma lúaior, as

balizas a serem respeitadas estão bem dêÍinidas ê dizem respeito - íepito - à regência dos

tributos, não se podendo considerar polilicas oulras noÍteadas pelo interesse da União.

l\,,!ostra-se sintomático que o § 1ô do citado artigo dâ Carta de 1988 discipline o cálculo a se

fazer e, dê ÍoÍma exaustiva, disponha sobre êxclusão de certa parcela ligada à têcnica de

arrecadação do imposto de renda e provenlos de qualquer naluÍeza. É que a quola-parte

alusiva ao desconlo na íontê refêíêntemente a servidores dos Estados e do Distrito Fedêral-

ârtigo 157, inoso I - e dos N,lunicipios - art,go 158, incíso I -, poÍque procedido pelas póprias

unrdades da Federâção, não entra em tal cálculo. Em sinlese, a única possibilidade de

desconto agasâlhada constitucionalmenle conceme a essas parcelas, não cabendo admitir o

aditâmento à Carta, mediante legislação ordináriâ, pala chegar-se a subtrações diversas,

esvaziando-se o objetivo da norma, que ollro não é senáo a transferência do que

arrecadado pela União, no percentual reíerido, com imposlo sobÍe rendâ e proventos de

qualquer nalureza e sobre produtos industÍializados. A consaCeraçâo de outrâs pârcelãs para

desconto pÍessupõe emenda coôstitucional à Carta, como veio a ocorrêr quânto ao Fundo
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Sociâlde Emergênciâ, instituido poÍ meio da Emenda Constitucionâl de Revisão no 1 Assim,

o quê ârrecadado pela Uniâo, medianlê sistema conducente à diminuiçáo do que devido a

titulo de imposto sobre a renda, presentes os pÍogramas PIN e Proterra, destinados a

financiar despesas públicas, náo pode, sob o ângulo negativo, seí distribuido enke os

Eslados. Vale Írisar, por oporluno, quê em jogo estáo programas fedeÍais ê não êstaduais O

primeiro - PIN para finânciaí o plano de obras de inkaêstíutura nâs âreas de atuação da

Sudene e da Sudan, pÍomovendo â intêgÍâção dessas á.eas à economiâ nacionâ|. O

segundo - Proterra - têm como objelivo a redislribuição de têrras e o estímulo à

aqÍoindústÍiâ do Norte e do Nordeste. Ressâlto, mais uma vez, o resullado das incidências.

Allêra-se, em ültima análise, a rubrica, em termos de receita, do que dêvido pêlas pessoas

juridicas a tilulo de imposto sobÍe a renda, vindo-se a fatiar o bolo, com subtração de

parcela, a seÍ alvo do compartilhamento. A entender-se dê forma diversa, ficará aberta a

porta a que, ao saboÍ de certa politica governamental, venha a União a esvaziâr o precêilo

do artigo 159, inciso I, alínea "a", da Constituiçáo Federal bem como outÍos que versem a

partilha do que aÍecadado a tÍtulo de tributo. (... ). O enfoquê se mostía apropriado no que,

por meio dos progÍêmas PIN e Proterra, a União, procedendo mediânte diplomas que não

têm envergadura constitucional, acabou por solapaí, po. diminuir, o valor que deveria sel

considerado para efeito da divisão imposta pela Carta Federal."

O eminente lúinistro Ricardo Lewandowski, acompanhândo o Relâtor, bem resumiu a

queslão nos seguintes termos' "Éu estou entendendo, também, com a devida vênia, assim

como o eminenle Relator, que os programas PIN e PROÍERRA foram inlroduzidos no

mundo juridico, mediante normas infraconslitucionâis, diminuindo o valor a seÍ recebido

pelos Estados, mediante o fundo de participaÉo dos Estados previslo no artigo 159, l, a, da

Carta Magna Portanto, acompanho o eminente RelatoÍ, dando pela procedênciâ dâ âção."

Saliento, aanda, como já dito, que, no ámbito da Suprema Corte, há diveÍsas decisõês

monocráticas dando provimenlo a recursos extraoÍdinários interposlos por munrcipios

pleiteando afâstar as deduções referentes âo PIN e ao PROTERRA dos valores rclâlivos ao

Fundo de Participação dos lúunicipios, decisões essas que lêm com fundamento justamente

o entendimenlo firmado pêla Corte na ACO 758/SE. A titulo exemplificativo, citoi RE

12147901PE. Rel. lúin. Robêrlo Barroso, DJe 1o110120191 RE 736492iPÊ, Rel. Min.

Alexandre de Morâes, DJe 2711112018', RE 765136/PE, Rê|. Min. Dias Toffoli. DJe

26t10t2017.

De se ressêltar que os demais Fundos em refeÍência nesta aÉo (FINOR, FINA[,'|, FUNRES

e FCEP)lambém foranr criados por normas infraconslilucionais, pelo que, na linha do que

consignado no voto divergenle e consoantê a jurasprudência do STÊ, não devem ter os seus

valores oeduzidos oos repâsses leitos pela U\lÀO aos munlclpios a lilulo do FPM.

Nesse sentido, sêgue julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal

E I\4 E N T A: RECURSO EXÍRAORDINÁRIO - FUNDO DE PARTICIPAçÃO DOS

MUNrcipros - REPARTTÇÃo coNSTITUcIoNAL DAs REcÉlrAS TRIBUTÁRlAs -
pARTrcrpAÇÃo Dos [ruNlcÍPlos No PRoDUTo DA ARRECADAçÁo Do lR E Do lPl

(CF, ART, 159, I, "8" E 'D') _ DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN

(pRoGRAt\4A DE TNTEGRAÇÁo NACIoNAL) E Ao PRoÍERRA (PRoGRAI\4A oE

REDrsrRrBUtÇÃo DE TERRAS E DE EsÍÍ[4ulo À AGRoINDÚsrRlA Do NoRrE É Do

NoRDESTE) - I\.rposstBlLtDADÉ - DEclsÃo ouE sE AJusrA À JURISPRUDÊNclA

PREVALECENTÊ NO SUPRÊIuO TRIBUNAL F AL CONSEOUENTE
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tNVtABtLtDADE Do REcuRSo euE A VtpUGNA - suBstsrÊNctA DoS
FUNDAT\4ENTos ouE DAo supoRTE À DECtsÁo REcoRRTDA - sucuMBÊNCtA
RECURSAL - MAJoRAÇÁo DA VERBA HoNoRÁRrA - PRECEDENÍE (pLÊNo) -
NEoESSÁR|A oBSERVÂNctA Dos Lll\/trES ESÍABELEC|DoS No ART. 85, ss 2" E 3"

DO CPC - AGRAVO INTERNO |[.4PROViDO. (STF, 2" Íurma, RE 1075421 AgR, Relator

Àrinistro CELSO DE [,1ELLO, DJ 09.10.2020).

Acompanhando tal pÍecedente, confira-se recente julgado do Tribunal Regional Federal da 1a

coNsÍtTUCroNAL. TRTBUÍARro. FUNDo DE pARÍrcrpAÇÃo DE [.íuNrcípros - FpM.

DEDUÇÃO DAs DESONERAÇÕES FIScAIS soBRE IR E IPI. PoSSIBILIDADE DEcISÃo

DO STF NO RE 705.423lSE, COr\,r RÊPERCUSSÀO GERAL DEDUÇÁO DOS VALORES

DOS PROGRAI,4AS DE INCENTIVO E DESENVOLVIIVENTO REGIONAL PIN E DO

PROTERRA . OAS PARCELAS DO FPI\4, INDEVIDA, ACO NÓ 758/SE, RE 1,075.421

AgR/PE. PRECEDENÍES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SENTENçA
REFORMADA.

1. Das disposições do art.'159 da Constituiçào Fêdêral verifica-se que o repasse a ser

efetuâdo pêla União aos municípios está adskito ao monlante efetivamênle anêcêdado.

2. Assim, não há inconstilucronalidade nas desoneÍações sobre o lR e sobre o lPl em

Íelação ao Fundo de Paíicipação de lúunicipios e respectivas quolas devidas às

[/unicipalidades, por dete.minação do arl. 158 ê art. 159 da Constituição Fede.al.

3. Outrossim, conforme disposto no Decrelo-Lêi n0 1.106, de 16 de iunho de 1970, e no

oecrelo-Lei no 1.106, de 16 dê junho dê 1970, os recursos do PIN e do PROTERRA serão

provenientes de dotaÇôes orçamenlárias, contribuiçôes, lransÍerência de recursos, entre

oulÍas fonles, todas de recursos eíelNâÍnenle arÍecadados pela UNIÃO

4. Sobre o lema, o Supremo Tribunal Federa!, em julgamento realizado por seu órgão

Plenário (ACO N" 758), decidiu pêlo rêconhecimento da impossibilidade de subtração dos

valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA das parcelâs devidas pela lJNlÁO aos

Estados.

5. Aindâ, êm recentê julgado especificamênte quânlo aos vâlores decorrentes do FIJNDO DE

PARTICIPAçÃO DOS [,,lUNlCÍPIOS FPM, â Segundâ Turma dâ Cortê Constitucionat Íirmou

idênlico entendimenlo adotâdo nâ ACO N" 758/SÊ. Vejamos: RECURSO

EXTRAoRDTNÁRro FUNDo DE pARTrcrpAÇÃo Dos MUNrcipros REpARTTÇÃo

coNSTITUcIoNAL DAS REcÊITAS TRIBUTÁRIAS PARTICIPAÇÂo DoS [,UNIciPIos
No pRoDUTo DA ARRECADAÇÃo Do rR E Do rpl {cF, ART. '1s9, r, B E D) DEDUÇÃo

DoS VALoRES RELAÍIVos Ao PIN (PRoGRAMA oE INTEGRAÇÁo NACIoNAL) E Ao
PRoTERRA (pRocRAr\,rA DE RFDrsrRrBUrçÀo DE TERRAS E DE ESTIMULo À

AGRoINDÚSTRIA Do NoRÍE E Do NoRDESTE) IMPoSSIBILIDADE DECIsÃo oUE sE

AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTÉ NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

coNSEoUENTE TNVTABTLTDADE Do REcuRso ouE A \.,rpucNA suBsrsÍÊNctA Dos
FUNDAMENÍos oUE DÃo SUPoRTE À DECIsÃo RECoRRIDA [ ]

6. Com efeito, indevida ê dedução dos vâlores dos incêntivos paía o desenvolvimenlo

Íegional da parcela do Fundo de ParticipâÉo dos lúunicipios FPIú, êín conformidâde com a

lêgrslaÉo e o enlendrmenlo jLrisprudencial
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Rubrica: Ê,

7. Apelaçáo do i.,lUNlCíPlO provida. (TRF la Região, 7" ÍúÍma, AC 1016421-

38.2018.4 O1 3400. Rel. Des. FederalJOSE AL,llLCAR l\,llAcHADO, DJ 16.02.2022).

Por fim, examino o pedido de tutela de urgência

A concessão da tutela provisória de urgência exigê a presença simultânea de êlementos que

evidenciêm a probabilidadê do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art.

300, 'caput , do CPC.

O primeiro requisito está parcialmente presente, conforme acima fundamentado. E o perigo de

dano decorre do repasse mensal a menor ao l/unicipio Autor, impedindo-se de obter acesso a relevante

numeÍário, destinado à satisfaçao dos interesses da municipalidade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pêdidos e resolvo o mérito, na forma do

art. 487, inciso l, do CPC, para condenâr a Ré a repassar ao Municipio Autor o montante relativo ao Fundo de

ParticipaÇão dos Municípios - FPIM sem a dedução de valores relativos ao PIN (Programa de lntegÍação

Nacional) e ao PROTERRA (Programa de RetÍibuição de Terras e de Estimulo à Agroindústria do NoÍte e

Nordeste), bem como para condenar â Ré a restituir-lhe o valor das verbas não repassadas a esse título,

observâda a prescÍição das parcelas antêriores ao quinquênio que antecede a pÍopositurâ desta demanda.

Dêfiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinaÍ à Re que repasse ao

[4unicipio Autor o montante relativo ao Fundo de Participação dos i4unicípios - FPM sem a dedução de valores

relativos ao PIN (ProgÍama de lntegração Nacional)e ao PROTERRA (Programa de Retribuição de Tenas e de

Estímulo à Agroindústriâ do Norte e Nordeste).

lncabivel condenação em custas, por força da isenção prevista no art 4o, inciso I' da Lei no

9.289/1996

considerando a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento dos honorários

advocaticios, cujo percentual será fixado quando da liquidação do iulgado, a teor dos arts. 85, § 4", inciso ll, e

86, 'caput', do CPC.

Sentença sujeita à remessa nec€ssária, a teor do art. 496, inciso I' do CPC

lntimem-se.

(datado e assinado digitalmente)

IVANI SILVA DA LUZ

Juíza Federal Titular da 6â Vara./DF

lll Art. 159. A Uniáo entregará:

| - do prodlto da arrecadação dos impostos sobre ronda e proventos de qualquer nalurêza e sobre produtos industriâlizados

quarenla e oito poÍ cento na seguinte íorma:

a)vinteeurninteiÍosecincodécimospoÍcentoaoFundodePartic.paçãodosEstadosedoDistritoF

P-+EflbF
;iÊtrEri
ffi"m
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I2l Eas â ementa do reíerenciado julgado:

FINANCEtRo E pRoCESsUAL CtVlL. AÇÁo DE RrÍo oRDINÁRlo FUNDo DE PARTICIPAÇÃo DoS MUNlCiPl,ol FPI\í.

BASE DE CÁLCULo. INCLUSÃO DAS óESONERAÇÔES FISCAIS SOBRE lR E lPl PROGRAI\,IAS PIN E PROTERRA

ÉoÀstarrronoE. DEclsÂo Do srF NA Aco 7s8/sÉ pRECEDENTES Do srF. PREScRIçÃo QUlNouEI{AL (DEcREro

zo.õrolró:zl n1úÁr-rznçEo [,4oNErÁRlA. TTANUAL DE CÁL6ULOs DA JUSrtÇA FEDERAL APELAÇÃo E R_EMESSA

OFICIAL DO tvUNtCiptO ÀUÍOR, TIDA pOR TNTERPOSTA, PROVIDAS. 1. Tratando-se de matéÍia atinente a diÍeito financeiÍo

a prescrição rege-se pelo disposto no Decrêlo 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricaonal quinquenal parâ qualqueÍ diíêito

ou cobránça ;ntra a união. 2. "A participação dos Estados, no que arrêcadado pela União, faz-se segundo o figurino

constitucao;al, sendo impróprio subtrair vâlores àestinados aos Programas PIN e PROÍERRA" (ACO 758iSE,STF, Tribunal Pleno,

Ret. Min. Marco Aurélio, maioria. OJe 1.108t2017) 3. À vista da iuíispÍudênciâ do STF, como os programas PIN e PROTERRA

foram cíados por normâs infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses Íeitos pela União aos

municipios a titulo do FPl,4, cujo peÍcentualíoideÍinido por regrâ constitucional (aÍt. 159, l, b, cF). o mesmo entendimento aplica-

se aos demais Fundos em reÍeÍência nesta aÇão (FINOR, FINAI\,,!, FUNRES e FCEP), pois tâmbém foíam criados por noÍmas

infraconstilucionais.4. Atualização monetáíiâ do indébito nos termos do l\,'tanual de Cálculos da Jusliça Federal. 5 Apelação e

remessa oficraldo lúunrcipio autor,lida poí interposta, providas. (ÍRF 1â Região 8"Íurma,AC 1013537-02.20194.01.3400, Rel

Des Federal I\,IARCOS AUGUSTO DÉ SOUSA, DJ 10 03.2021).

nroecsao: rt0*il QÉ
Fülha: pi:LÀ-
Rubrica:

b) vinto e dois inteiros e cinco decimos por cento ao Fundo de PârticipaÉo dos lúunicipios:

c) três por cento, para aplicação em progÍamas de Íinanciamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,

atÍavés de suas instituições financeiras dê caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimênlo, íicando

assegurãda ao semi,árido do Nordeste a metade dos recuBos destinados à Região, na forma que a leieslabelecer;

d) um por cento ao Fundo de ParticipaÉo dos Municipios, quê será enkêgue no primêiro decêndio do mês de dezêmbro de cada

ano; (lncluido üela Emenda Constrtucronal no 55. de 2007)

Assinadô êlêúonicamenle poÍ: IVANISILVA DA LUZ ' 1310512A22 16:57 t31
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Justiça Federal da 1" Região
PJe - Processo Judicial EleÍônico

Processo; úüJ94 (
Fulha: O üa
Rubrica:

23t05t2022

Número: I 05601 3-84.2021.4.01.3400

Classe: PROGEDIMENTO COMUM CívEL

Orgão julgador: 1" Vara Federal Cível da SJDF

Ultima distribuiÇão : 05/08/2021

Valor da causa: R$ 11.494.437 ,12

Assuntos: Fundo de Participação dos Municípios

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? SIM

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes Procurador/Tercêiro vinculado

MUNICIPIO DE PONÍA DE PEDRAS (AUTOR) ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO (ADVOGADO)

ADRIANO BORGES DA COSTA NETO (ADVOGADO)

ALANO LUIZ EIROZ PINHEIRO ADVOGADO

uNlAo FEDERAL (FAZENDA NAClO!!4!) 1REU)

Documentos

ld. Data da
Assinatura

Tipo ASenten231A512022 0911710935
81263

I

Sentença Tipo A

Tipo

t4J
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Frocesso:.,)Í)DJ0q 5.,
f;oiha : Of,t{
ôt*üÍica:

PoDER JUDtctÂRto

JUSTIÇA FEDERAL

Sêção Judiciária do Distrito Federal

1âVara FedeÍâl Civêl da SJDF

SENTENÇA TIPO "A'

PROCESSO: 1 056013-84.2021.4.01.3400

cLASSE: PROCED[úENTO COMU[,r CIVEL (7)

POLO ATIVO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRÂS

REPRESENTANTES POLO ATIVO: ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO - PA30570, ADRIANO BORGES DA

COSTA NETO - PA23406 e ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - P410826

POLO PASSIVO:UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

SENTENCA

(em embargos de declaração)

De acordo com a legislação P rocessual, consid se omlssa a

Trata-se de embaroos de declaracão opostos pelo Autor em face da
sentenca de id n. 985981593, qué iulgou improcedente o pedido de
re co n h à c i m e nto d a i n co n stitu cici n al íd ald e d a s d e d u Çõe s ad otad as pe I a
lJnião, para que o repasse do FPM seia realizado sobre a "rqceita
oii{a''da-airdCadãçaô:, éem, portanto, a dedução dos incentivos fiscais
criados por legislação infraco:nstitucional.

Contrarrazões da União (id n. 951 168189).

Decido.

A teor do que prescreve o art. 1 .022 do Codigo de. Processo Civil, a
âsõãcié- rêãuisãiêm ãpreço destina-se ã esclarecer. eventual
óó5cu riáaoê 

-ótimi 
nai contraô ição, su prir omissãq oH, .ai nd.a, corrigir

erro material em que haia incorrido o provlmento luolclal' oe mooo. a
aoerfeicoá-lo. não'lhe séndo típico o efeito de reformá-lo oU anula-lo,
ãõénã§ãdmissivêi excepcionalmente, em razáo da existência dos
vícios apontados.
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decisão iudicial oue: i) silencia a resoeito de matéria sobre a qual o
iuloador'deveria'se o'ronunciar de cifício ou acerca da qual liouve
'req"uerimento da partej; ii) silencia sobre tese firmada em jul§amento de
ca§os reoetitivos ou em incidente de assuncão de competência
aplicável âo caso sob iulqamento; ou que iii) inc-orre em qualquer das
hipoteses descritas no'art?ag, §1d, do CPC. '

Sob outra otica, "a contradição que autoriza os embargos de
declaracão é do iuloado com elé meémo. iamais a contradiÇãõ com a
leiou côm o entrindímento da parte" (AqRd no AREsp 200.825/RJ, Rel.
Ministra Assusete Maqalfiães, Sõqünda Turina, iulqado em
1810912014, DJe 30/09/2014), o9 seia,.'.1[ .] é aquela interia ão iulgado,
caracterizada Dor DroDosicoés inconcilíavêis entre si, e não a SuDosÍa
contradicão éntré a'decisão embarqada e os interesses da parte
embaroànte' (STJ. EDcl no AoRo nõ AqRq no REsp '1.383.553/PR,
Rel. Írilínistro Mauio CampbelÍ tüÍarqueé, Segunda Turma, DJe de
0411212013).

Por seu turno, a obscuridade sanável pela via dos embargos reside na
falta de clareza e orecisão do pronunciamento, a ponto de obstar o
entendimento das buestões resolvidas, ao passo que o erro material
reside na existênciâ de erros de cálculos oü de inexatidões materiais,
assim entendidos os equívocos na redação da decisão (art.494' I' do
cPC).

Ademais. "o iuloador não está obriqado a responder a Íodas as
ouestÕes'susóitalas oelas parles, quando iá tenha encontrado mgtivo
éúiiõiente oara profeiir a décisão. A' prescríÇão trazida pelo aft' 489 do
CpÓlzot5 veío confirmar a iuris'prudência iá sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de -Íustiça, sendo dever do iulgador.apenas
enfrentar as ouesÍões caoazes de intirmar a conclusao aoonqa na
a e: c i s dõ reê õ iria a' ( E Dii n o M S _2 1,3_1 s-l_D F, Be.!,- Ií ni slrg^PJyA
níÂrÉnsi 1-oESÉH/lBARGADoRA coNVoCADA TRF 3' REGIAo),
pnilttEtnn §eÇÁo, julgado em 08/06/2016, DJe 1510612016).

lsto oosto. verifico que a sentenÇa não padece de nenhum vÍcio
previàto no art. 1 .022 do CPC.

o Embaroante aleqa que a sentença citou iurisprudência superada
inàóüiió'Éiiáõiãin?,1õ n. zú,i2ai lu túod e m' 17 t I 1 t 201p ), seb- a
iustificativa de que o precedente que originou esta demanoa - Açao
Cível Originária n. 758/SE - não se aplicaria ao caso.

Assim. aleqa que a sentenÇa é omissa tanto eryrelação às.dec.isões
monoóráticãs óroferidas no-âmbito do Supremo I rlbunal Feqe-Jal' que
reconheceram'o direito de o Município receber as verbas oe FPM sem
àl-ãôàr-c-óãà ãe inôéntivôs fiscais,- pem-como- é oqrisqq-ao^não
ê-co-n-nétéióúe na oiétiàçáo entre a ACo n. 758/SE e o RE 705423'

Folha:___§15-.
Rr.ibÍicâ:__lL---

rsando a

alidade
Sendo esta a argumentação do Embargante,

presente causa sobre o reconhecimento da incons

Assinado eetronicamenle poí: Í\,1ARCELO GENTIL IVONTEIRO _ 23105/2022 09r17:20
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Folhe:
Rubrio:

das deduções adotadas pela União, para que o repasse do FPM

seja realizado sobre a "receita bruta" da arrecadação, sem,

portanto, a dedução dos incentivos fiscais criados por legislação

infraconstitucional, há que se reconhecer que o objeto da

demanda se adequa ao precedente utilizado na sentenga (RE

705.423, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, iulgado

EM 2311112016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL

- MÉRrro DJe-020 DlvuLG 02-02-20'18 PUBLIC 05-02-2018).

Ademais. ouando a sentenca afirmou que, ao contrário do que
sustentad'o belo Autor, o entehdimento taúbém firmado pelo STF'no
julgamento da ACO 1t_-258 não socorria.a pretensão, quis assentar que
'o õntendimento do STF em acÕes cíveis oriqinárias não era capaz de
tornar desnecessária a ob'servância dd precedente com força
vinculante. oual seia. o RE n. 705.423. Rêlator(a): Min. EDSON
FACHIN. Tribunal Pteino. iuloado em 2311112016,' Tema n. 653 da
Repercu3são Geral, citaóó cómo fundamento da improcedência da
sentença.

Assim. em tese. estes embarqos enseiariam a rediscussão de matéria
já decidida, o qúe desafiaria a interposíção do recurso proprio.

Não obstante, diante do quanto estabelecido no RE n. 1346658'

Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em

Ogl12l2l21, PUBLIC 17-12-2021, Tema n. 1187 da Repercussão

Geral, necessária é a análise acerca da adequação da sentença

vergastada ao referido precedente' sendo cabíveis estes

embargos para esta finalidade' consoante, inclusive,

jurisprudência do STF (Rct 15724 AgR-ED, Relator(a): ROSA

WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES'

Primeira Turma, julgado em 05/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-1 51 DIVU LG 17 -06-2020 PUBLIC 1 8'06'2020).

Vejamos o conteúdo do Precedente:

li'l +-r'-!lEl

#Hffi
EH,ÉHd
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Posta a matéria nesses termos' não assiste razão à Parte
Recorrente, quando afirma divergên cia entre o acÓrdão recorrido e

o decidido Pelo STF no Tema 42da sistemática da rePercussão

geral, cuj o recurso Paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do

M in ist ro Ricardo Lewandowski, Trib u n leno, ju lgado em

18.06.2008, DJe 05.09.2008 (...)

Assim sendo, sob as luzes do léxico próprio ito Financeiro, a

RECURSO EXTRAORDINARIO. CONSTITUCIONAL E
TRTBUTARTO. REPASSES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL -
PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO OE TERRNS E DE
EST|MULO A AGROINDUSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE -
PROTERRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINARIO PROVIDO,

(RE 1346658 RG, Relato(a): MINISTRO PRESIDENTE' Tlibunal
àleno. iuloado em 09t1212021 , PROCESSO ELETRONICO
REPERCU§SÃO GERAL - MERITO DJE-248 DIVULG 16-12-2021
PUBLTC 17-12-2021)

O Embaroante sustenta que o RE n. 1.346.658 (Te-ma n. 1187-da
Reoercus§ão Geral) represêntou a Superação da tese tirmada no KE n.
705423 (Tema n. 653 da Repercussão Geral).

Para elucidacão da questão, transcrevo treclro do voto prolatado no
RE n. 705.423, Tema n. 653 da Repercussão Geral.

(...). lnicialmente' torna-se imperativo delimitar o ob.leto do
julçjamento, a fim de propiciar a exposiçáo dos fundamentos
deierminantes deste voto para o deslinde da causa com postenor

fixação de tese juridica ao presente Tema da sistemática da

rePercussão geral.

(. .)

Nessesentido,intenciona-sedelimitaroconteúdojurídicoda
expressãà "produto da arrecadação" encartada no inciso ldo art'

t S'9 da ConôtituiÇão da República, notadamente para saber se as

renúncias de reieitas emánadas de tributos de competência.da
União interierem na composição do Fundo de Participação dos

MuniciPios (FPM)

Logo, cumpre-se perquirir o seguinte: é constitucional a redução do

prõduto àí rit."àa"óao que lãstreia o FPM e respectivas quotas

devidas ã" fr4*i"ip'f iaades, em razáo da concessão regular de

incentivoi] oôÃ"ii.L. 
" 

isenções fiscais relativos aos lmpostos de

nenoa e ó'oUiJÉrodutos lndustrializados por parte da União?
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discussão do Tema 42 centrou-se na natureza compulsória ou
voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o
cerne do debate a ser levado a cabo neste Tema 653 da
sistemática da repercussão geral reside na diferenciação entre
participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado
Fiscal por parte de ente federativo.

A propósito, recorre-se à tese de doutorado do professor de Direito
Financeiro da USP José Maurício Conti para explicitar essas
categorias juridicas:

O sistema hoje vigente de repartição de receitas tributárias no Brasil
prevê, alêm dos tributos exclusivos de cada uma das esferas de
governo, os dois tipos de participação na arrecadação: direta e
indireta. Adota, por conseguinte, o sistema misto, acolhido na
maioria dos Estados modernos. (...) A particioaçâo direta vem
regulada basicamente nos arts. 157 e 158 da Constituição. O art.
157 tala da participação direta dos Estados e Distrito Federal na
arrecadação da União e o art. 158 trata da participação direta dos
Municípios nas arrecadações da União e dos Estados. (...) Prevê
também a Constituição diversas formas de participação indireta. As

es indiretas o m da cria o de Íun

(...).

Verifica-se, a propósito, que a repartiçáo de receitas correntes
tributárias no Sistema Tributário Nacional conluga duas espécies de
financiamento dos governos locais: uma pelo critério da fonte (

cobranca de tributos de comoetência oróoria ) e outra pelo produto,
o qual se traduz em artici lo tributário de co
do qoverno central. Nessa sequnda hioótese. não há direi to a uma

a rti rente a um tencial máxio
se incluiria os incentivos e as renú ncias fiscais , sob pena de
subversão da decisão do Poder Constituinte em momento
constitucional no que diz respeito ao modelo de federalismo fiscal.

(..)

Assim, a meu ver, a normatividade constitucional vigente nâo
permite conclusão diversa da supracitada, de modo que resta
aplicá-la ao Iitígio em concreto, especialmente para interpretar a

expressão "produto da arrecadação", utilizada pelo arts. 157' 158 e
159 do Texto Constitucional para indicar o montante a ser
partilhado pelos entes maiores para os menores.

(.).

Nesses termos, fundo é a reserva de receita afetada para aplicação
determinada em lei, não sendo, em regra, dotado de personalidade
juridica. Muito ainda controverte-se na doutrina a respeito da
ôapacidade postulatória dessa entidade 1urídica, tendo em conta as
dezenas de fundos financeiros sob a responsabilidade federal, de
acordo com as informações disponibil
Orçamento Federal (SOF) e Secretaria d
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Visto isso, entende-se que a natureza jurídica do FPM é mais de
objeto de direito, e menos de suieito de direito, considerada a
relação ju rídico-financeira, pois não possui capacidade de realizar
qualquer ato jurídico, não havendo autonomia na gestão dos
recursos que o integram.

Com espeque nessa natureza jurídica, compete-nos delimitar o
significado normativo da expressão "produto da arrecadação". A
despeito constar no altiplano constitucional, o parágrafo único do
art. 1o da LC 6211989 indica a base de cálculo dessas
transferências intergovernamentais "por fórmula", in verbis:

"Para fins do disposto neste artigo, integrarão a base de cálculo das
transferências, além do montante dos impostos nele referidos,
inclusive os extintos por compensação ou dação, os respectivos
adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa ou
judicialmente, com a correspondente atualização monetária paga."

Ressalta-se que essa definiçáo encontra guarida na jurisprudência
do STF, formada ainda na vigência do regime constitucional
pretérito, segundo a qual o produto da arrecadação abrange a
arrecadação tributária bruta, sem a possibilidade de dedução das
despesas administrativas e computando-se as multas moratórias e
punitivas.

Observa-se novamente que o debate no âmbito do STF centrou-se
ntariedade da transferênciana obrigat

intergoverna
no caso das

oriedade ou vo lu
mental referente aos
desoneracões tribut

Fundos de Participação. Porém,
árias. a ouestão oue e coloca é

outra. isto é . a diferenciacã o entre oarticioaÇão direta e indireta na
arrecad cão tributária do Estado,

Portanto, não há como se incluir na base de cálculo do FPM os
beneÍÍcios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União
em relação a tributos federais, à luz do conceit o técn ico de
arrecadacão.

Considerado o preconizado no art. 150, §60, da Constitui ção da
República, em q ue submete à lei específica a concessão de
"qualq uer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito Presumido, anistia ou remissão, relativos a

impostos, taxas ou contribuiçôes", por sua vez regulada no art. 14

da LC 101/2000 (Lei de ResPonsa bilidade Fiscal), desonera
tributária requ larmente conced ida impossibilita a oróoria orevisão da

bivel interpretar a expressão
que não se deduzam essas

renúncias fiscais.

Diante dessas razões, firma-se convicção no sentido de que é
ncentivos, benef ícios e
Renda e lmposto sobre

m relação ao Fundo

receita pública. Logo, torna-se tnca
"produto da arrecadação" de modo

constitucional a concessáo regular de i

isençôes fiscais relativos ao lmposto de
Produtos lndustrializados por parte da Uni
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Sobre a ouestão em debate. esclarecedor é o voto proferido no RE n.
1346658'(Tema n. 1187 dâ Repercussão Geral), no qual, citando
trecho do Voto oroferido oelo eminente Min. Alexandre de Moraes na
Ação CÍvel Originária n. 637, esclareceu-se.

(...). Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos,
qual seja: constitucionalidade da deduçáo dos valores provenientes
das contribuiçÕes ao Programa de lntegração Nacional - PIN e ao
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à

Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de
cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

(.)

Cabe destacar que não nos passa desapercebido o entendimento
Íirmado pelo Plenário da CORTE quando do julgamento do RE
705.423, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 653, no qual foi fixada
tese no sentido de que E constitucional a concessão regular de
incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao lmposto de
Renda e lmposto sobre Produtos lnd ustrializad os por parte da
União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e
respectivas quotas devidas às Municipalidades.

Entretanto, o precedente mencionado não se aplica ao caso
concreto, comportando necessária distinção. Com efeito, ao
analisar o Tema 653, a CORTE se debruçou sobre tese

RLüíhf O,

de Participação de Municipios e respectivas quotas devidas às
M u n icipa lidades.

desenvolvida pelo Municíp io que objetivava a exclusão dos valores
de todos os beneíici os. incentivos e isencões fiscais de lR e de lPl
concedidos pelo Governo Federal

imoossibilita a oróoria orevisão da receita oública. Logo, torna-se
incabivel interoretar a ex o oroduto da a rrecadacão , de modo

cais. Ficou a ressalva,

Naquela oportunidade, fruto de um exame geral do contexto íático,
enténdeu-se que a desoneracão tributária regularmente concedida

que não se deduzam essas renúncias fis
contudo, das hipóteses em que, embora nte de det I

tem-se cada o ainda que indireta, do seu
credor ri à satisfa

I
produto, a nado e n

de política ública sua.

(.).

Desse modo, considerando a necessidade de se atribuir
racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o
relevante papel deste Supremo Tribunal como Co
edeprevenir tanto o recebimento de novos recurs
como a prolação desnecessária de múltiPlas
idêntica contro vérsia, entendo necessá r

rte Constitucional
os extraordinários
decisôes sobre
reafirmação da
te submissão àju risprudência dominante desta Corte
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sistemática da repercussão geral.

Ressalto que a definição sobre a impossibilidade de reduÇão dos
montantes reoassados aos Munic íoios. oor meio do FPM. em razão
de incentivos fiscais concedidos unilatêralmênte oor outro ente

lin h com a meta de redu o
ODS N es U nidas . Destarte, para os

Íins da repercussão geral, proponho a seguinte tese

É inconstitucional a deducâo dos valores a d nd os das
Pro rama de lnte ta

9*Rlrbdc.:

n ão Nacional - PIN e

Aoroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de
cálculo do Fundo de Partici o dos Municioios - FPM

ri

(...,

(RE 1346658 RG, Relato(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal
Pleno, julgado em 0911212021). GriÍei.

Acrescento. oela relevância oara a exata comoreensão da extensão do
julgado, ou[rô trecho do voto'proferido na Açãô Cível Originária n. 637:

(. .) Ou seja, a tese fixada pelo SUPREMO no sentido de que as
renúncias fiscais não podem compor a base de cálculo do repasse
ao FPE, por não integrarem o produto de arrecadação do imposto
de renda, é perfeitamente condizível com a tese firmada no sentido
de que os valores recolhidos a titulo de PIN e PROTERRA devem
integrar a base de cálculo, tendo em vista que, mesmo oue
indiretamente. foram arrecadados pela União e destinados a fundo
esoecifico na form de benefício fiscal , conforme já afirmado

(...).

Essa distinção foi novamente destacada pelo Min. EDSON
FACHIN, que, ao analisar o RE 1.'179.685, que tinha por objeto a
mesma controvérsia ora em debate, assentou o entendimento de
que o PIN e o PROTERRA não poderiam ser excluídos da base de
cálculo do repasse do FPM, momento em que ressaltou: (...)Ante a
es pec ificid a d e da matéria. torna-se inadequada a subsu ncão

enenca n o erfilhada n m da sistemática
reDercussão oeral , cujo paradigma e o RE-RG 705.423, de minha
relatoria, Tribunal Pleno, DJ 02.02.2018. Grifei.

Assim
ju lg

lator ía):
12t2021,MINIS T

cot
RO

eran
PR ESIDE

do os recedentes do RE n. 1346658, Re
TE,,( Tribunal Pleno, ado em 09/

PUBLTC 17-12-2021

P
recedente firmado
ACHIN, Tribunal Pleno ado em

Repe rCU Ssão Geral,

1187 da R USSão GETAI com o
no RE n. 705.4
Tema n.

iulg
23,
231 11t2016

eoerc
Relator a)

Tema n. 653 da
tt/ in E DSON

OS temas,
superaÇão deste

ca claro hiante da
último,nao aq ue se falar em
análise

(

h
MAS S im em disti ncão entre

róferido n
o oue fi
. 1'187 da Re e ssão Geral,tanto do voto p o Tema n

quanto do voto constante da Ação CÍvel Originária n.
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Ante o ex posto, ACOLHO os EMBARGOS DE D ARAçÃo,
integrandoasentença com a presente fundame pata a

As duas teses - (i) E constitucional a concessão reqular de incentivos,
benefícios e lserióões fiscals relativos ao lmposto de Renda e lmposto
sobre Produtos lndustrializados oor Darte da União em relacão ao
Fundo de Pafticipação de. Ãlunicíriios é respectivas quotas devídas às
hrlunicipalidade§ e (ii) E incon'stitucional a dedu'Ção dos valores
advindos das contribuiêões ao Proqrama de lnteqraçào Nacional - PIN
e ao Proorama de Redistribuióão de Terrás é de Estímulo à
Aoroindúsíria do Nofte e do Norde§te - PROTERRA da base de cálculo
dó Fundo de ParticipaÇão dos lttlunicípios - devem conviver
harmonicamente, como'ressaltou-se na Açãci Cível Originária n. 637.

E a forma de conciliacão entre as teses ressai do voto na Acão Cível
Oriqinária n. 637, <iuando se ressalta que, embora dÍante de
detõrminado benefício fiscal, se presente a'arrêcadaQão, ainda que
indireta. do seu oroduto. então'é inconstitucional à deducão dos
valores ôa base db cálculó do FPM, por iá se tratar de receita'pública,
considerando oue o tributo iá inoressou na contabilidade do ente
público, sendo arrecadados péla.Uõião e destinados a fundo específico
ha forma de benefício fiscal. E dizer, as renúncias fiscais devem
compor a base de cálculo do FPM.

Noutro oiro. tratando-se de demanda em que se obietiva a exclusão
dos valo"res de todos os benefícios. incentivôs e isenóôes fiscais sobre
determinado tributo. ou seia. imouqnando de unía forma qeral a
desoneracão tributáriâ reoulárúentê cóncedida, tem-se imposslbilitada
a oróoria brevisão da recéita pública, não sendo possível interpretar o
oüe seia'oroduto da arrecad'acão, e, nesse coritexto, seria válida a
deducáo dos valores da renúncía fiscal da base de cálculo do FPM. Ou
seja, às renúncias fiscais não comporiam a base de cálculo do FPM.

Diante dessa conclusão, claro é o caráter qenérico do pedido do Autor'
vez oue obietiva oue sé determine à União que realize o repasse do
FPM'sobre'o oroduto "bruto" da arrecadação, sem as deduÇões de
incentivos fisbais criados por lei infracónstitucional, o qúe bem
demonstra o caráter amplo da impugnação.

Dessa forma. trata-se de demanda em que se obietiva a exclusão dos
valores de Íodos os benefícios, incentivog e isénções fiscais sobre
determinado tributo, impugnando de uma torma geral a clesoneraçao
tri b utári a regu I armente conced id a.

Assim. o oue é cabível de ser reconhecido nesta demanda é apenas o
oue iá foi ácolhido oelo STF. diante da especificidade da matéria, como
éictjcao ao RE n. TOS.qZl. Tema n. 653 da Repercussão Geral, e sem
infirniá-lo. oual seia. a inconstitucionalidade da deduÇão dos valores
áOvinOos dãs contiibuieões ao Programa de-lntegraçãó Napional -.PlN
e ao Proorama de RedistribuiÕão de Terras e de tstimulo a
ÃoiõinousÍriã dó Norte e do Norôeste - PROTERRA, da base de
cãlculo do Fundo de ParticipaQão dos Municípios. Portanto, as
renúncias fiscais referentes a êstés programas devem compor a base
de cálculo do FPM.
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necessária verificacão acerca da adequação da sentenca por este
iuízo orolatada o'uanto ao orecedénté do Tema n. 1'187 da
Repercussão Geral (RE n. 1346658), cujo dispositivo passa a ter a
segurnle reoaÇao:

Com esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso l, do
Codigo de Processo Civil, para.

( ) condenar a Ré ao . 
pagamento da diferen ça devida

em tazão do reconhec tmen ora se faz, to ASto oue
F P,M,

ouan
do-sparcelas anteriores do

PTESC ricão quinquenal.

, aplica-se o disposto no art. 86,41õCPC

Assim condeno o Autor no ento de honorários

Presentes os reouisitos leoais. concedo a tutela
provisória de eviddncia (CPCIart. 31 '1, lV) para que os
futuros reoasses a título de Fundo de Particioacão dos
Municípids seiam realizados sem dedução, de sua
base d'e cálculo, das contribuiaões-ão-froqiama de
lnteoracão Naôional - PIN'e ao Prooiama de
RediÉtrib'uicão de Terras e de Estímulo à Ao-roindústria
do Norte e ào Nordeste - PROTERRA.

Os valores retroativos devidos serão oaqos aoós o
trânsito em julgado (CF, ar!. 100, §§ 3o é 5!), e devem
ser atualizádos desde a data em que eram devidos
(STJ. Enunciado no 43). com iuros e correcão
monelária conforme índiceió estabélecidos no Mariual
de Orientação de Cálculos da Justiça Federal.

Autor e Ré isentos de custas (Lei n. 9.289/'1 996, art. 40,
r)

Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca

obse rvan ea

advocaÍcios q ue em ão às cõrxl rçoes
éslãbêlêcidas n

ect ivas alíquo
o §2'

tas mrnrmas
doa

p revistas
do CPC fixo nas

resp pa ra as Íaixas
ind rca dAS NOS INCISOS do tn§30, cidentes SO bre o valor
atualizado da causa subt ído o proveito econômicodõta

pagam
atenc

rt. 85.'

Aútoi, e de acordo com
dot-rtado dispositivo legal
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Sentença suieita a reexame necessário (CPC, art. 496
e Enunôiado'no 4908õ§TJ). '

No caso de eventuais aoelacões interoostas oelas
partes, caberá à i. Secretaria intimar a parte coritrária
para contrarrazões. observado o disoosto nos artioos
1.009, § 20 e 1.010. § 2o. do Codioo be Processo Civil
(Lei no T3.105/2015). Em sequida, iemetam-se os autos
ao e. Tribunal Reoional- Federal da 1' Reoião.
independentemente- de juízo de admissibilidade,
inclubive no oue se refere'à reoularidade do oreoaro.
nos termos dô artigo 1.010, § 3o, do mesmo hiploma'
legal.

Após o trânsito em iulqado. exoeca-se o
precatorioiRPV. Realizado'o pãgaménto,@.

Condeno a Ré no pag a mento de honorários
advocatícios Y ue ema ten aoaç s condi çoes
estab

ecti
elecidas no §2'

tas
do art. 85 do CPC fixo nas

resp vas alÍquo mtntmas p revista s pa ra as faixas
ind rca dAS NOS INCISOS do §3', tn cidentes SO bre o valor
do oroveito econômic o apurado em cum rimentotrê
se nte n ça, ãte acorclo coma

p

§5'do itado dispositivo legal.
sistemáti ca prevrs ta no

L

MARCELO GENTIL MONTEIRO

Juiz Federal Substituto da 1" Vara - SJ/DF

lntimem-se.

Brasília/DF

rn iJf-trííffi
i:}r:!"tÊg.H
iiiIlEfiÉ

Assinâdo eletÍonicamente poÍ: MARCELO GENTIL I.{ONTEIRO - 23105/2022 09:17:20

htlp:/i pje 1g.lrÍ1 .jus. br:80/pje/Procssso/Consu ltâDocumenlo/ istview. seam ?x-2205230917201 2500001 083786431

Número do documento: 22052309172012500001083786431

Num. 1093581263 - Pá9. '11

q



Justiça Federal da 1" Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico
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23t06t2022

N ú mero : 1 01 6458-26.2022.4.01 .3400

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CiVEL
Orgão julgador: 3a Vara Fêderal Cível da SJDF

Última distribuiçã o : 23t03t2022

Valor da causa: R$ 10.482.558,'16

Assuntos: Fundo de Participação dos Municípios
Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? SIM

Pedido de liminar ou antecipafio de tutela? SIM

ProcuÍador/Terceiro vinculado

UNIAO FEDERAL FAZENDA NACIONAL REU

Documêntos

td. Data da
Assinatura

Documênto Tipo

11107
85790

221061202215:45 Sentença Tipo ASentença Tipo A

Partes

MUNICIPIO DE MEDICILANDIA (AUTOR) GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

AORIANO BORGES DA COSTA NEÍO (ADVOGADO}

ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO (ADVOGADO)

ALANO LUtZ QUETROZ ptNHEtRO (ADVOGADO)
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PODER JUDICIÀRIO

JUSTIÇA FEOERAL

Seção JudiciáÍia do Distrito Fêdêral

3â VãÉ FedêÍalCivelda SJDF

SENTENÇA TIPO "4"

PRoCESSo: 1016458-26.2022.4.01.3/.00

CLASSE: PROCÉDrNrENrO COMUM CIVEL (7)

POLO ATIVO: MUNICIPIO OE MEDICILANDIA

REPRESENTANTES POLO ATIVO: ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO. PA3O57O, ADRIANO BORGES DA

coSTA NETo - PA23406, ALANO LUIZ OUEIROZ PINHEIRO . PA1O826 e GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA. DF69O49

POLO PASSIVO:UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

SENTENCA

I - RELATORIO

Trata-sedeaçãodeconhecimento,soboritocomumordinário,ajuizadapela
MUNlCiplO DE MED;CILÂNDIA em face da UNIÃO, em que pretende provimento judicial que

reconheça a inconstitucionalidade das deduçÕes adotadas pela UN\ÃO, para que o repasse do

fpM seja realizado sobre a "receita bruta" da arrecadação, sem, portanto, a deduçáo dos

incentivos flscals criados por tegislação infraconstitucionat (PlN e PROTERRA), conforme

cálculos em anexo e à luz do que ficou decidido pelo sTF na ACO 758/SE, condenando-se a

uNlÃO, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio do aiuizamento da

presente demanda - estimadas em R$ 10.482.558,16 (dez milhÕes, quatrocentos e oitenta e dois

mit, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) -, bem como das parcelas

vincendas com lodos os valores acrescidos da taxa SELIC (id' 9922481781'

Pretende, em sintese, que a parte ré proceda ao repasse do FPM sobre o produto

bruto da arrecadação, sem a dedução dos incentivo

pugnando pela aplicação do entendimento do Suprem

Juntou procuraÇão e documentos (id.992235157 e seguintes)

lsento do recolhimento de custas, poÍ força de disposição legal

s fiscais criados por lei infraconstitucional'

o Tribunal Federal na ACO 758/SE.

Ei#ff,Effi
'àiffi
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Postergada a apreciaÇão do pedido de tutela de urgência, a União apresentou
contestaÇão, em que pugnou, no mérito, pela procedência do pedido, tão somente, em relação ao
PIN e PROTERRA, por Íorça do Parecer SEI n' 1302/2019/ME, através do qual foi autorizada a

dispensa de contestação, com Íundamento no art.2", inciso VIl, da Portaria PGFN 502/2016 (id.

1 009918260).

Réplica apresentada

II - FUNDAMENTAçÃO

O processo comporta julgamento antecipado da lide, não havendo necessidade de

dilação probatória, conforme disposiÉo do art. 355, inciso l, do CPC.

A Constituição Federal determina que:

At1. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadaçâo dos imposlos soôÍe Íenda e pÍovenlos de qualquer natuÍeza

e sobre produaos industrializados, 49yo (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:

t..l

ll - do produao da arrecadaçào do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos

Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao vator das respectivas exponações de

p rod utos i nd u stri al i zad os.

llt - do produto da arrccadaçáo da contribuíçao de inteNenção no dominio econômico prevísta

no art, 177, § 40, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos

na foma da lei, obseruada a destinação a que se refere o inciso ll, c, do referido parágrafo

Municipalidades, por determinação expressa previsão constitucional

Assinado ereronicâmente oor KATIA BALSINO DE CARVALHO FERREIRA - 221061202215:45124

hllp://pje1g.lrí1 jus.br:80/pje/Píocêsso/ConsultâDocumonio/listviow' seam?x=22053016283320200001 1 00900953

Nú mero do documento: 22053016283320200001 1 00900953

t...1

Logo, das disposiçÔes do art. 159 depreende.Se que a transferência constitucional

de receitas tributárias aos MunicÍpios, deve ser feita com base no produto da arrecadação, e não

na receita bruta, .iustamente porque a finalidade do FPM é de transferir, àqueles entes estatais,

valores que, originariamente, pelas regras de competência tributária, pertenceriam à união.

Valereforçar,ainda,queotemaÍoipacificadonoâmbitodoSupremoTribunal
Federal - RE 705.423lSE 1 - sob o rito do art. 543-8 do Código de Processo Civiy73, em

17 .11.2016, nos seguintes termos: É constitucional a concessão regulaÍ de incentivos'

beneÍícios e isenções fiscais relativos ao lmposto de Renda e lmPosto sobre Produtos

lndust alizados por parte da lJnião em relação ao Fundo de Patticipação de Municípios e

respectivas quotas devidas às Municipalidades.

Destafeita'nãoháinconstitucionalidadenasdesoneraçõessobreolResobreolP|
em relação ao Fundo de Participação de Municipios e respectivas quotas devidas às

Num. 1110785790 - Pá9. 2
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Por outro lado, o DecÍeto-Lei n. 1.106, de 16.06.70, criou o programa de lntegraçâo
Nacional - PlN, alterando a legislação do imposto de renda das pessoas Jurídicas na parte
referente a incentivos íiscais e adotou outras providências, determinou que:

Atl. 1o E criado o Programa de lntegração Nacional, com dotaçào de recursos no valor de CrS

2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), a serem constituidos nos exercícios financeiros de

1971 a 1974, inclusive, com a finalidade especifica de financiar o plano de obras de infra -

estrutura, nas regiões compreendidas nas áreas de atuaçáo da SUDENE e da SUDAM e
ptomover sua mais ápida inlegraçao à economia nacional. (Vide Decrelo-let nó 1.243. de

1972)

Parágraío único. Os recursos do Programa de lntegraçâo Nacional serão creditados, como
receita da União, em conta especial no Banco do Brasil S.A.

t.. l
At7 4a Constituitão recursos do Programa de lntegraçào Nacional

I - recursos orçamentá,os, prev,sÍos nos orçamentos anuais e plurianuais;

ll - recursos provenientes de incentivos fiscars;

lll - contribuiçóes e doaçoes de empresas públicas e privadas;

lV - empréstimos de instituiçoes financeias nacionais e internacionais;

V - recursos de outras fontes. [...] (sem grifos no original)

Da mesma forma, por meio do Decreto-Lei n" 1.179, de 06.07.71, foi instituído o
Programa de Redistribuição de Terras e de EstÍmulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste
(PROTERRA), sendo igualmente alterada a legislação do imposto de renda relativa a incentivos

fiscais, que dispôs que:

Art. í"É instituído o Programa de Redistribuicão de Terras e de Estimulo à Agro -

indústria do Nortê e do Nordeste (PROTERRA), com o obietivo de promover o mais Íácil

acêsso do homem à terra, criar melhores condições de emprego dê mão-de'obÍa e

fomêntar a agro - indústria nas regiôes compreendidas nas áreas de atuação da SUDAM e

da SUDENE.

L.l

Árt. 50 Os recursos do Programa setáo proveníentes:

I - De dotações orçamentárias previstas nos orçamentos anuais e plurianuais;

ll - Do sistema de incentivos fiscais:

lll - Da transferência de recursos do Programa de lntegraçáo Nacional;
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lV - De outras fontes. internas ou externas

t.. l

Logo, depreende-se que o PlN, o PROTERRA e demais programas similares, são
programas destinados à integração nacional, ao estímulo dü desenvolvimento das regiÕes

compreendidas nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE, buscando o crescimento
integrado do país, por meio de recursos provenientes, dentre outros, do sistema de incentivos
fiscais.

Outrossim, veriÍica-se que, conforme consta das disposiçÕes normativas acima
transcritas, os recursos do PIN e do PROTERRA serão provenientes de dotaçÕes orÇamentárias,

contribuiçÕes, transferência de recursos, entre outras fontes, t,)das de recursos efetivamente
arrecadados pela União.

Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ACO n'758, decidiu pelo

reconhecimento da impossibilidade de subtração dos valores dest,rados aos Programas - PIN e

PROTERRA - das parcelas devidas pela UNIÃO aos Estados. Confira-se ementa do julgado:

FUNDO ESTADOS - PARTTCIPAÇÃO - ARTTGO 159, TNCTSO r, ALINEA "A", DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL _ ALCANCE _ PROGRAI\,IAS PIN E PROTERRA _ SUBTRAÇÂO _

ll\4PROPRIEDADE. A paÍticipaÉo dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo

o figurino constitucional, sendo impróprio subtÍair valores destinados aos Programas PIN e

PROTERRA. PRESCRIÇÂO - OBRIGAÇÃO DE DAR - QUINOUÊrutO. Uma vez reconhecido

ceÍto direito, cumpre obseÍvar o prazo prescricional. (ACO 75S, Relato(â): MARCO AURÉLIO,

Íribunar Pleno, julgado em 19t12t2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-

2017 PUBLIC 01-08-2017)

Ademais, recêntemente, o Pretório Excelsior, ao apreciar o RE 1346658 RG, em

og.12.2021 , em sede de repercussão geral - tema 1.í87, propôs a seguinte tese: E
inconstitucional a deduçâo dos valores advindos das contribuições ao Programa de lntegração

Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Nofte

e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municipios - FPM.

ConÍlra-se a ementa do citado julgado

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPASSES AO FUNDO

DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICiPIOS - FPM. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL.

PIN E PROGRAI\,IA DE REDISTRIBUTÇÃO DE TERRAS E DE ÉSTÍI\,IULO À AGROINDÚSTRIA

DO NORTE E DO NORDESTE - PROTERRA, EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.

I\,IULTIPLICIDADE DÊ RECURSOS EXTRAORDINARIOS. CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÀO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PROVIDO. (RE 1346658 RG, Relato(a): l\,4lNlSTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em

OgI12I2O21. PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-248 DIVULG

1 6- 1 2-2021 P UBLTC 1 7 - 12-2021 ).
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Desta forma, denota-se que Íoi reconhecida a constitucionalidade nas desoneraçÕes

sobre o lR e o lPl, em relação ao Fundo de ParticipaÇão de Municípios - FPM e respectivas
quotas devidas às Municipalidades, bem Õomo a inconstitucionalidade da dedução dos valores do

PIN e do PROTERRA da parcela do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNIC|PIOS - FPM,

DEDUÇÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI, POSSIBILIDAOE, DECISÃO OO

STF NO RE 705.42315E, COM REPÊRCUSSÃO GERAL. DEDUÇÃO DOS VALORES DOS

PROGRAMAS DE INCENTIVO E DESENVOLVII\,IENTO REGIONAL - PIN E DO PROTERRA.

DAS PARCELAS DO FPI\4. INDEVIDA. ACO N" 758iSE RE 1.075.421 AgR/PE.

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA, 1' DAS

disposiçÕes do art. '159 da Constituição Federal verifica-se que o repasse a ser eÍetuado pelâ

União aos municípios está adstrito ao montante efetivamente arrecadado 2 Assim, não há

inconstitucionalidade nas desoneraçÔes sobre o lR e sobre o lPl em relação ao Fundo de

Participação de Municipios e respectivas quotas devidas às Nlunicipalidades, poÍ determinação

do art. 158 e art. 159 da Constituiçáo Fedêral. 3. Outrossim, conforme disposto no Decrêto-Lei

no 1 . 106, de 16 de junho de '1970, e no DecÍêto-Lei n" 1 .106' de 16 de junho de 1970, os

recursos do PIN ê do PROTERRA serão provenientes de dotâçÔes oÍçamentárias'

contribuições, transferência de recursos, entre outras fontês, todas de recursos efetivamente

arrecadados pelã UNIÃO.4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento

Íealizado poÍ seu órgão Plênário (ACO No 758), decidiu pelo reconhecimento da impossibilidade

de subtrâção dos valores destinados aos Programas PIN e PROTÉRRA dâs parcelas devidas

pela UNIÃO aos Estados. 5. Ainda, em recente iulgâdo especificamente quanto aos valores

decorÍentes do FUNDO DE PARTICIPAÇÁO DOS MUNICIPIOS FPM, a Segunda Turma da

corte constitucional firmou idêntico entendimênto adotado na ACO N" 758/SE. Vejamos:

REcURSo EXTRAoRDINARIo FUNDo DE PARTICIPAÇÃo DoS l\,|UNlciPloS REPARTIÇÃo

coNSTITUcIoNALDASRECEITASTRIBUTÁRIASPARTIcIPAÇÃoDoSMUNlciPloSNo
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, B E D) DEOUÇÃO DOS

VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO

PROTÉRRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DÉ TERRAS E DE ESTIMULO À

AGROINOÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) IMPOSSIBILIDADE DECISÃO OUE SE

AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONSEOUENTÉ INVIABILIDADÉ DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS

FUNDAMENToSQUEDÀoSUPoRTEADECISÃoRECoRRIDA['..1-,6.comefeito'
indevida a dedução dos valores dos incêntivos para o desenvolvimento rogional da

parcela do Fundo dê Participaçáo dos Municípios FPM' em conformidade com a

legislação e o entendimento jurisprudêncial T' Apelação do MUNIC|PIO provida (AC

1005500-83.2019.4.01.3400, Desembargador Federal José AmilcaÍ Machado' TRFl - Sétima

Turma. PJe 05i04i2022) grifet -\
I

--f1-;I 1,,

FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. FUNDO DÉ PARTICIPAçÃO DOS MUNICiPIOS\IíCLUSÃO

DE INCENTIVOS, BÉNEFíCIOS E ISENçÓES FISCAIS NA BASE DE CÁLCULO' RECURSO

EXTRAORDINÁRIO 705.423/SE, SOB SISTEMÁÍICA DE REPERCUSSÃO GERAL' PIN É

PROTERRA. ACO 758/SE E RÉ 1346658/RG. PARCELA ANTECIPADA FUNDEB'

stsTEMÁTtCA CONSTTTUCTONAL. 
.1. Trata-se dê açâo proposta pelo Municipio de
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Caiazêiras do Piauí, a fam de obter a condenaçáo da União "a realizar o repasse da cota
parte do Fundo de Pârticipaçâo dos Municipios - FPM ao Aulor, nos termos da norma

constitucional, com base da real e efetiva arrecadação do lPl ê do lR, sem a dedução dos

valores referentes aos benefícios fiscais, incentivos, restituições, PlN, PROTERRA e

Desconto antecipado do FUNDEB". 2.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso

Extraordinário 705.423/5E, sob a sistemática de rêpercussão geral, firmou entendimento

de que a expressão "produto da arrecadaçáo", inscrita no inciso I do art. í 58 da Carta

Constitucional, não permite interpretação no sentido de se incluir, na base de cálculo do

Fundo de Participaçáo dos Municípios, dos beneÍicios e incentiYos fiscais realizados pela

União Federal em rêlaçáo a tributos federais.3. O Supremo Tribunal Federal, no

,ulgamento da ACO 758/SE, realizado por seu órgão Plenário, decidiu pêlo

reconhecimento da impossibilidade de subtração dos valores destinados aos Programas

PIN e PROTERRA das parcelas devidas pela União aos Estados. 4. Ao iulgar o Recurso

Extraordinário n" 1346658/RG, sob a sistemática de rêpercussão gêral, o Suprêmo

Tribunal Fedêral firmou entendimento no sentido de que "E inconsÍitucionat a dedução

dos varores advindos das contribuições ao Programa de lntegnção Nacional'PIN e ao

Programa de Redisttibuição de Terras e de Estimulo à Agroindústria do Norte e do

Nordeste - PROTERRA da base de cátculo do Fundo de Participaçáo dos Municipios -
FPM". 5. Assim, pÍevalece o entendimento pela constituGionalidade nas desoneraçóes

sobre o lR ê o lPl, em relação ao Fundo de Participação dê Municipios - FPM e

respectivas quotas devidas às Municipalidades, e pêla inconstitucionalidade da dedução

dos valores do PIN e do PROTERRA e demais incentivos fiscais da parcela do FPM' 6' "Q

uanto ao pedido de acréscimo das resÍituiçóes e dêsconÍos do FUNDEB na base de

cátculo do FPM, ressalta'se que a destinação definida paru os recursos de cada fundo

(FPM e FUNDEB) é difercnte e específica.6. Por determinação constitucional a cota

reservada para o FUNDEB possui vinculaçâo exclusiva para a manutenção e

desenvolvimenlo do ensino.7. Desse modo, os recursos pafa a formação da receita do

FUNDEB também possuem vinculaçáo exclusiva, o que impossibilita a comPosiçáo de

duas bases de cálculo de fundos específicos e distinÍos com uma Única arrccadaçáo'g'

os valores arrecadados e destinados ao FTJNDEB náo sáo de liwe destinação Pela

uNtÃO, uma vez que somente serão utilizados para o íim determinado no aâ' 212 da

Consailuiçâo Federal e não compõem o orçamento geâl da UNIÃO 9' Ademais' os valores

das parcelas de complementação da UNtÃo para o FUNDEB atendem premissa de

garantia dos dileiÍos sociáis previstos na carla Magna, não compondo o pat mônio do

Municipio, mas de sociedade em gerat'l0. Dianle disso, náo há êquívoco na dedução dos

valores referentes à5 resÍituiçóes e desconÍos do FL)NDEB na base de cálculo pata o

repasse ao Fundo de Participaçáo de Participaçáo dos Municipios - FPM " (AC 1006í06'

57.20í8.4.0í.3300, Desembargadora FedeÍal Gilda Sigmâringa Seixas' TRFl - Primeira

Íurma, PJê 03/1í12021 PAG.) 7. Recurso de apelação provido em paÉe para reconhecêr o

direito do autor de rêcêber as cotas do Fundo de PaÍticipação dos Municípios - FPM sêm

a dedução dos valores referentes ao PIN e P

Relatora Juiza Fêderal Rosimayrê Gonçalves

ROTERRA. (AC 1O'.l 8863-40.2019.4.01 .3400,

de carvalho - Relalora Convocada' TRFí '
sétima Turma, PJe 23103120221 grifei

Prrcu.Lu(lqr
Folh.:_tlg-!___

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO, AGRAVO DE INSTRUI\4ENTO EI\'I AÇÃO ORDINÁRIA'

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS I,4UNIC|PIOS FPI\,4, BASE DE CÁLCULO, INCLUSÃO DAS

DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAN'4AS PIN E PROTERRA'
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coNsTITUcIoNALETRIBUTÁRIo,FUNDoDEPARTICIPAÇÃoDEMUNlclPlos-FPM'
DESoNERAÇÃoDoIREDoIPIDEVIDA'BASEDEcÁLcULoDASoUoTASDEVIDASAoS
MUNIcíPloS-REPASSEDoVALoREFETIVAMENTEARRÉCADADo.JULGAMENToDo
STFNoRÉ705.423/SE,colvlREPERoUSSÃoGERAL.DEDUÇÃolNDEVlDADos
VALORESDOPINEDOPROTERRADASPARCELASDOFPIVI,ACONOTSS/SE,
RESÍITUIÇÔESEDESCONTOSDOFUNDEBNÃOCOI\'IPÕEI\'IABASEDECÁLCULODO
FPI\.'I.SENTENÇAREFORMADAEMPARTE'1'Trata-sedeaçãopropostapeloMunicipiode
Nazaré/BA, a fim de obter a condenação da União a realizar o repasse da cota parte do Fundo

de Participaçâo dos Municipios FPM ao Autor, nos termos da norma constitucional' com bâse da

real e efetiva arrecadação do lPl e do lR, sem a deduçâo dos valores referentes aos benefícios

fiscais, incentivos, restituiçôes, PlN, PROTERRA e Desconto antecipado do FUNDEB 2 Em

JUlgamento realzado com Íepercussão gêral reconhecida pelo Supremo Tribunal Fêderâl' nos

autos do RE 705.423, foi fixada a seguinte tese: Tema 653: É constitucional a concessão regulaÍ

de incentivos, beneliclos e isenções fiscais relativos âo lmposto de Renda e lmposto sobre

Produtos lndu strializâdos por parte da união em relaçâo ao Fundo de Participação de

MunicipioserespectivaSqUotâsdevidasàSMunicipalidades..3'outrossim.conformedisposto
no Decreto-Lei no1.106,de16dejunhode1970,enoDecreto-Lei no 1 '106' de 16 de junho de

1g70. os recursos do plN e do pRoTERRA serão provenientes de dotaçóes orçamentáÍias,

contribuições, transferência de recursos, entre outras Íontes' todâs de recursos efetivamente

arr"cad"dos pela UNIÃO. 4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal' em iulgamento

realizadoporseuôÍgãoPlenário(ACONÔ758)'decidiupeloreconhecimêntodaimpossibilidade
de subtração dos vâloÍes destinados aos Programas PIN e PROÍERRA das parcelas devidas

pela UNIÃO aos Estados 5 Quanto ao pedido de âcÍêscimo das restituiçÓes e descontos do

FUNDEB na bâse de cátculo do FPM, ressalta-se que a destinação deíinida para os recursos de

cada fundo (FPM e FUNDÉB) e dilerente e especiÍlca 6 Por determinaÉo constitucional a cota

reservada para o FUNDEB possui vinculaÉo exclusiva para a manutenÉo e desenvolvimento

do ensino. 7. Desse modo' os recursos para a formâção da Íeceita do FUNDEB também

possuem vinculação exclusiva, o que impossibilita a composiçáo de duas bases de cálculo de

íundos especificos e distintos com uma Única aÍrecadação 8 Os valores arrecadados e

rlêstinados ao FUNDEB não são de livre destinação pela UNIÃO, uma vez que Somente seráo

utilizados para o Íim determinado no ai 212 da Constiturção Federal e não compõem o

orçamento geral da UNIÃO 9' Ademais, os vâlores das parcelas de complementação da UNIAO

para o FUNDEB atendem premissa de garantia dos direitos sociais previstos na Carta Mãgna'

não compondo o patrimÔnio do Municipio, mas de sociedãde em geral' 
2pite 

disso' nâo há

--/2v{
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POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE, PRECEDENTES DO STF, AGRAVO

INTERNO NÃO PROVIDO. '1. A participaÉo dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se

segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Progrâmas

PIN e PROTERRA ("ACO 758/SE', STF, Íribunal Pleno, Rel. Min. Marco AuÍelio, maioÍia, DJe

1'l}Bl2o17).2. À vista da iurisprudência do STF, como os ptogramas PIN e PRoTERRA

foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os sêus valorês deduzidos

dosrêpassesfeitospêlaUniãoaosmunicipiosatitulodoFPM,cuiopercêntualfoi
deÍinidoporregraconstitucional(ârt.'159,1,b'CF).Omesmoentendimentoaplica'seaos
demais Fundos como o FlNoR, FINAM, FUNRES e FCEP, pois também foram criâdos por

normas infraconstitucionais. 3. Agravo interno não provido (AGTAG 104'1960-

50.2020.4.01.0000. Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa, TRFl - Oitava Turma'

PJe 3011112021\ grifeí
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equivoco na dedução dos valores Íeferentes às restituições e descontos do FUNDEB na base

de cálculo para o repasse ao Fundo de PaÍticipaçáo de Participação dos l\4unicipios FPI\.'|. í í
Apelaçáo do Municipio de Nazaré/BA parcialmênte provida, apênâs para rêconhecer o

diÍêito do autor de recebêr as cotas do Fundo de Participaçáo dos Municípios - FPM sem

a dedução dos valores referêntes ao PIN ê PROTERRA, nos termos do voto. (AC 1006106-

57.2018.4.01.3300, DesembargâdoÍa Federâl Gilda Sigmaringa Seixas' TRFl - Primeira Turma,

PJe 0311112021\ grifei

Comtaisfundamentos,forçosoconcluirqueaprocedênciadopedidoémedidaque
se impôe, devendo o repasse do FPM, para a cota parte da parte autora, não sofrer dedução das

parcelas reÍerentes ao PIN e PROTERRA

Note-se, a propósito, que, apesar de a União deixar de contestar o feito

especificamente em relação ao PIN ao PROTERRA, por força do Parecer SEI n' 1302/2019/ME'

atiaves do qual foi autorizada a dispensa de contestação, com fundamento no art 2"' inciso Vll'

daPortariaPGFN502/20l6,ereconhecer,noponto,aprocedêncladapretensãoautoral,certoé
que o pedido da parte autora, nos termos do art. 141 do cPC I, foi especiÍicamente voltado para

os referidos programas, de sorte que houve o reconhecimento da procedência do pedido'

fundamento pelo qual não haverá condenação da União ao pagamento de honorários

advocatÍcios, nos termos do art. art. 19, § 1o, le ll, da Lei n'1052212002 (redaÉo dada pela Lei

12.84412013\.

Vislumbram-se,ainda,presentesosrêquisitosautorizadoresdaconcessãodatutela
de urgêncta (CPC, art. 300), haia vista que o direito alegado pela parte autora é estreme de

dúvidás, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão

geral,porocasiãodojulgamentodoRE1346658/RG,bemcomooriscodedanoaoresultadoÚtil
do processo encontra-se presente, uma vez que a parte autora vem recebendo com base em

valores defasados.

ilt - DlsPoslrlvo

lÍocê
foffr.

vencidas
ma

sso:üC,:J!S.,,Í-
: cql

, contados
vincendas

Ante o exposto, DEFIRo o PEDIDo DE TUTELA DE URGÊNclA para

DETERMINARqueaparteautorarecebaaScotasdoFundodeParticipaçãodosMunicipios.
FPM sem a dedução das parcelas reÍerentes ao PIN e PROTERRA'

Ressalto que a tutela de urgência ora deferida tem 
"p!!":!1id11" 

iT.:9.i:I'"1"

sendo alcançada pêlo eÍêito suspensivo de eventual apelação' INTIME'SE a UNIAO para

imediatocumprimento,viamandadoaSercumpridoporoficialdejustiça.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer o direito de a parte autora'

MUNtcipto Jiúiórcrr_l'otA - cNpJ n" 34.593.525/0001-08' receber as cotas do Fundo de

Participaçao dos Municipios - FPM sem a dedução das parcelas referentes ao PIN ê

PROTERRA.

CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento das parcelas

os últimos 05 (cinco) anos anteriores ao aiuizamento da presente de

Assinado eletronicamentê por: KATIA BALBINO DE CARVALHO FERREIRA _ 221061202215:45:24
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Anle o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA para

DETERMINAR que a parte autora receba as cotas do Fundo de Participação dos Municipios -

FPM sem a dedução das parcelas referentes ao PIN e PROTERRA.

equivoco na dedução dos valores referentes às restituições e descontos do FUNDEB na base

de cálculo para o repasse ao Fundo de Participaçáo de Participação dos Municípios FPM. 11.

Apelâção do Município de Nazaré/BA parcialmente provida, âpenas para reconhecêr o

direito do autor de recebeÍ as cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM sêm

a dêdução dos valores referenles ao PIN e PROTERRA, nos termos do voto. (AC 1006106-

57.2018.4.01.3300, Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, TRFl - Primeira Turma,

P Je o3h 1 12021\ grifei

Com tais fundamentos, forçoso concluir que a procedência do pedido é medida que

se impõe, devendo o repasse do FPM, para a cota parte da parte autora, não sofrer deduÉo das

parcelas referentes ao PIN e PROTERRA.

Note-se, a propósito, que, apesar de a União deixar de contestar o feito
especificamente em relaÇão ao PIN ao PROTERRA, por Íorça do Parecer SEI n' 1302/2019/ME,

através do qual foi autorizada a dispensa de contestaÇão, com fundamento no art. 2', inciso Vll,

da Portaria PGFN 502/2016, e reconhecer, no ponto, a procedência da pretensão autoral, certo é

que o pedido da parte autora, nos termos do an. 141do CPC 2, foi especificamente voltado para

os referidos programas, de sorte qÚe houve o reconhecimento da procedência do pedido,

Íundamento pelo qual não haverá condenação da União ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. art. 19, § 1", I e ll, da Lei n' 10.52212002 (redação dada pela Lei

12.844t2013\.

Vislumbram-se, ainda, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela

de urgência (CPC, art.300), hala vista que o direito alegado pela parte autora é estreme de

dúvidas, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, por ocasião do julgamento do RE 1346658/RG, bem como o risco de dano ao resultado útil

do processo encontra-se presente, uma vez que a parte autora vem recebendo com base em

valores defasados.

- DtSPOSIT|VO

Ressalto que a tutela de urgência ora deferida tem aplicabilidade imediata, não

sendo alcançada pelo efeito suspensivo de eventual apelação. INTIME-SE a UNIÃO para

imediato cumprimento, via mandado a ser cumprido por oficial de justiça'

JULGO PRoCEDENTE O PEDIDO para reconhecer o direito de a parte autora,

MUNlciPlo DE MEDlclúNDh - cNPJ n" 34.593.525/0001-08, receber as cotas do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM sem a dedução das parcelas referentes ao PIN e

PROTERRA.

CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento das parcelas vencidas, tados
os últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, ndas

Assinâdo eetronicâmenle po. KATIA BALBINO DE CARVALHO FERREIRA _ 22/0612022 15:45.28
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até o eÍetivo cumprimento da tutela de evidência deferida, atualizadas monetariamente e

com incidência de juros de mora, nos termos do Manual de cálculos da Justiça Federal.

OECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do

art.487, l, do Código de Processo Civil de 2015.

Custas ex /ege.

Deixo de condenar a União em honorários de advocaticios, nos termos do art. 19, §

10, I e lt, da Lei no 10.52212002 (redaÇão dada pela lei 12.84412013), aplicável mesmo após a

ediÇão do CPC de 201 5 em Íazáo do princípio da especialidade'

Sentençanãosujeitaaoduplograudejurisdição,nostermosdoartigo496,§
40, inciso ll, do CPC.

Publique-se. lntimem-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Brasilia - DF, ass,nado na data constante do rodapé

(ass,nado dígitalmente)

KÁTIA BALBINO DE CARVALHO FERREIRA

Juíza Federal Titular da 3" Vara/DF

àroccgo:-,ô.,l,lu,.'re.F

1 É constitucional a concessão regulaÍ de incentivos' beneficios e isenções fiscais relativos ao

lmposto de Renda e lmposto sobre Produtos lndustÍializados por parte da União em relaÇão ao Fundo de

Pârticipação de Municipios e respectivas quotas devidas às lvlunicipalidâdes'

2 An. 141 . O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas paÍtes' sendo-lhe vedado

conhecer de questôes não suscitâdas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte'

Assinado eletÍonicamênte por: KAÍIA BALBINO DE CARVALHO FERRÊ|RA _ 221061202215:45:24
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Ao Exmo. Prefeito de Sáo Bernardo - MA,

Senhor João lgor Vieira Carvalho.
f.lltr
fuôrhr: 1*

PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCTADOS, escritório de advocacia

especializado em Direito Administrativo e Munrcipal, composto por advogados detentores

de notória especializaçáo, localizado na SHIS Ql 23, conjunto 7, casa 12' Lago Sul, CEP:

71660-070, Brasília/DF, com sede também em Belém/PA, na Avenida Governador José

Malcher, no 937, sala 1908, Nazaré, CEP: 66040-28'l , por meio desta PB§IP§!§IA

FINANCEIRA, oferece seus serviços de assessoria e de consultoria jurídica na área do

Direito Público, a fim de contribuir para o alcance da eficiência administrativa, pautada

no planejamento, controle, responsabilidade e transparência da gestão pública.

APRESENTAÇÃO

O escritório de advocacia PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS

ASSOCTADOS é detentor de notória especialização em Direito Público, prezando

sempre pela ética e eficiência na execuçáo de seus serviços de assessoria e consultoria

.1urídica.

Atualmente, o escritório possui um corpo jurídico de mais de 30 (trinta) advogados,

com especialização em Direito Eleitoral, Direito Administrativo e Direito Municipal, bem

como estagiários e bacharéis em Direito, estando todos disponíveis para atuar e auxiliar

na resoluçáo das demandas que lhe sáo submetidas.

Além de possuir sede na cidade de Brasília/DF, o escritório conta com sede

também em Belém/PA, possuindo forte atuação junto aos Tribunais superiores,

entidades e orgãos da Administraçáo Pública Federal, Direta e lndireta, dirimindo com

dinamismo e eficiência as demandas que lhe são conÍiadas nos âmbitos judicial e

administrativo.

lrf .-
t,...' i} l,.n' 

'l
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frldre: POBJETO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO

A contratação do escritório PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS

ASSOCIADOS para a elaboração e acompanhamento processual, em todos os graus de

jurisdição, de ação judicial com o fito de apurar e reaver as deduçôes inconstitucionais

realizadas pela UNIÃO nos repasses mensais das cotas do FPM - Fundo de Participação

dos Municípios, tendo em vista que o repasse feito a menor, com deduçãodos valores

referentes a incentivos fiscais (PlN, PROTERRA, FINOR, FINAM, FUNRESe FCEP),

representa sistemática violação ao preceito contido no art. í 59, l, 'b', "d' e "e", da

Constituição Federal e ao princípio federativo.

Assim, considerando-se que FPM se tornou uma das suas principais Íontes de

recursos financeiros, influenciando diretamente no desenvolvimento dos municípios, bem

como do significativo posicionamento do STF decorrente do julgamento da ACO 758/SE

e de precedentes firmados nas Varas Federais do TRF-1 , que têm decidido a causa' urge

que o ente municipal se adiante quanto à recuperação, pela via judicial, dosvalores

deduzidos pela Uniáo nos repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A contratação do escritório de advocacia PINHEIRO & PENAFORT

ADVOGADOS ASSOCTADOS enquadra-se na hipótese de inexigibilidade licitatória

prevista no art. 25, ll, §1o da Lei no 8.666/93, em função da notória especialização do

proponente em sua área de atuaçáo, o qual possui anterior desempenho frente aos

órgãos judiciais e administrativos, além de equipe técnica especializada, o que se

demonstra pelos atestados de capacidade técnica em anexo.

Ademais, a promulgação da Lei no 14.039, de 'l 7 de agosto de 2020, responsável

por alterar a Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da oAB) e o Decreto-lei no

g.295, de 27 de maio de '1946, dispÔs sobre a natureza técnica e singular dos serviços

prestados por advogado e pela sociedade de advogados, atribuindo inquestionável

legalidade à inexigibilidade de licitação para contrataçâo de serviços jurídicos pela

Administração Pública.
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Art. 13. Para os Íins desta Lei, consideram-se serviços técnicos

proÍissionais especializados os trabalhos relativos a: [...]

lll - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias flnanceiras ou

tributárias;

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

t..1

Desta forma, paru a concretização da demanda proposta, mostra-se

imprescind ível a formalização de contrato de prestaçáo de serviços, através de

inexigibilidade de licitação, nos termos supramen cionados.

DA VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser

prorrogada de acordo com o interesse das partes.

Desta forma, contando sempre com a possibilidade de Íormalizarmos o contrato

proposto, desde já antecipamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposiçáo.

PINHEIRO E PENAFORT

ADVOGÀDOS ÀSSOCIADOS

S S:1 ó525583000104

Àssinado de íoÍma digrtal por

PINHEIRO E PTNAFORT ADVOGADOS

AS5oCIADOS S S:r65255810t0104

PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ n" í 6.525.583/0001 -04

Sáo os termos da proposta.

Brasília - DF, 22 de julho de 2022.

fi,
ílill ._,_---
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Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Orgão julgador colegiado: 8" Turma

Orgão JUlgador: Gab. 24 - DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO OE SOUSA
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Valor da causa: R$ 0,00

Processo reÍerência: 1022832-58.2022.4.01.3400

Assuntos: Fundo de PaÉicipação dos Municipios

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? SIM

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MUNICIPIO DE BURITICUPU (AGRAVANTE) ADRIANO BORGES DA COSTA NETO (ADVOGADO)

LUtZ SERGIO PINHEIRO FILHO (ADVOGADO)

ANA VICTORIA DELMIRO MACHADO VOGAD

uNrÃo FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (AGRAVADO)

Documentos

Documentold

Decisão301051202210:07 Decisáo21657
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PODER JUOICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Gab.24 - DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Processo Judacial Eletrônico

AGRAVO DE TNSTRUMENTO (202) 10'13656-70.2022.4.01 .0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITICUPU
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO BORGES DA COSTA NETO - PA23406-4, ANA
VICTORIA DELMIRO MACHADO. PA3O57O.A, LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO . P412948-A
AGRAVADO: UNIÂO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto para reforma da decisão proferida em
primeiro grau que indeferiu antecipação de tutela em procedimento comum movido à agravada
para compelila a repassar a cota do agravante do Fundo de Participação dos Municípios-FPM
sem a deduÇão dos valores dos incentivos fiscais.

Decido

Em que pese ao entendimento anteriormente adotado no âmbito deste Tribunal no

sentido de reconhecer a constitucionalidade da dedução dos incentivos fiscais da base de cálculo
do FPM, o Íato é que, em face do que decidido pelo STF na ACO 758/SE, entendo que é o caso
de alterar o meu entendimento, mesmo porque há diversas decisÕes monocráticas no âmbito da

Suprema Corte estendendp a orientação firmada na aludlda ACO para os casos envolvendo o

FPM.

Sob esse prisma, do voto condutor do acórdão da lavra do eminente Ministro Marco

Aurélio, na ACO 758/SE, extraio, por pertinentes, os seguintes trechos: "O conflito de lnÍeresses
envolve receita compartilhada. Consoante dispõe o artigo 159, inciso l, alínea'a', da Carta
Federal, a União entregará ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 21,5% do
produto da arrecadação dos lmposÍos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados. yé-se que a premissa do mencionado preceito é unica. Da

arrecadaÇão dos aludidos impostos, tal como previsto no figurino constitucional e legal específico,

há divisão, destinando-se aos Estados a percentagem de vinte e um inteiros e cinco décimos.

Sob pena de esvaziamento do que estabelecido no Diploma Maior, as balizas a serem
respeitadas estão bem definidas e dizem respeito - repito - à regência dos tributos, não se
podendo considerar politicas outras norteadas pelo interesse da União. Mostra-se sintomático
que o § 1' do citado aftigo da Cafta de 1988 discipline o cálculo a se fazer e, de forma exaustiva,

disponha sobre exclusão de certa parcela ligada à tecnica de arrecadação do imposto de renda e

proventos de qualquer natureza. É que a quota-parte alusiva ao desconÍo na fonte
referenlemente a servidores dos EsÍados e do Distrito Federal - artigo 157, inciso I - e dos

Municlpios - artigo 158, inciso I -, porque procedido pelas próprias unidades da Federação, não

entra em tal cálculo. Em síntese, a única possíbilidade de desconto agasalhada
constitucionalmente concerne a essas parcelas, não cabendo admitir o aditamento à Carta,

mediante tegislaçáo ordinária, para chegar-se a subtraçÕes dlversas, esvaziando-se o obietivo da

norma, que outro não é senão a transferência do que arrecadado pela União, no percentu

referido, com imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produt

industriatizados. A consideração de outras parcelas para desconto pressupÕe emenda

constitucional à cafta, como veio a ocorrer quanto ao Fundo social de Emergência, instituído por
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meio da Emenda Constitucional de RevÍsão no 1. Assim, o que arrecadado pela União, mediante
sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os
programas PIN e Proterra, desllnados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo
negativo, ser distribuído entre os EsÍados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão
programas federais e não estaduais. O primeiro - PIN - para financiar o plano de obras de
infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas
áreas à economia nacional. O segundo - Proterra - tem como objetivo a redistribuição de terras
e o estímulo à agroindústria do Norle e do Nordeste. Ressa/Ío, mais uma vez, o resultado das
incidências. Altera-se, em última análise, a rubrica, em termos de receita, do que devido pelas

pessoas luridicas a titulo de imposto sobre a renda, vindo-se a fatiar o bolo, com subtração de
parcela, a ser alvo do compaftilhamento. A entender-se de forma diversa, fícará abefta a porta a
que, ao sabor de cefta política governamental, venha a União a esvaziar o preceito do artigo 159,

inciso l, alínea "a", da Constituição Federal bem como outros que versem a paftilha do que

arrecadado a título de tributo. (...). O enfoque se mostra apropriado no que, por meio dos
programas PIN e Proterra, a União, procedendo mediante diplomas que não têm envergadura

constitucional, acabou por solapar, por diminuir, o valor que deveria ser considerado para efeito

da divisão imposta pela Cafta Federal."

O eminente Ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando o Relator, bem resumiu

a questão nos seguintes termos: "Eu estou entendendo, também, com a devida vênia, assim
como o eminente Relator, que os programas PIN e PROTERRA foram introduzidos no mundo
jurídico, mediante normas infraconstitucionais, diminuindo o valor a ser recebido pelos EsÍados,

mediante o fundo de participaÇão dos Estados previsto no artigo 159, l, a, da Carta Magna.

Poftanto, acompanho o eminente Relator, dando pela procedência da ação".

Saliento, ainda, como já dito, que, no âmbito da Suprema Corte, há diversas
decisões monocráticas dando provimento a recursos exlraordinários interpostos por municípios
pleiteando afastar as deduçÕes referentes ao PIN e ao PROTERRA dos valores relativos ao

Fundo de Participação dos Municipios, decisÕes essas que têm com fundamento iustamente o
entendimento firmado pela Corte na ACO 758/SE. A titulo exempliÍicativo, cito: RÉ 121479O1PE,

Rel. lvlin. Roberto Barroso, DJe 1o/10/2019; RE 736.492lPE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe

2711112018t RE 765.136/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26110120'17.

De se ressaltar que os demais Fundos em reÍerência nesta ação (FINOR, FINAM'

FUNRES e FCEP) também Íoram criados por normas infraconstitucionais, pelo que, na linha do

que consignado no voto divergente e consoante a jurisprudência do STF' não devem ter os seus

valores deduzidos dos repasses feitos pela UNIÃO aos municipios a titulo do FPM.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para, reformando a

decisão recorrida, determinar que a agravada Se abstenha de deduzir do repasse Íeito a título do

FPM ao Municipio os valores relativos aos incentivos Íiscais criados por normas

infraconstitucionais.

Publique-se e intimem-se.

Sem manifestaÇão, arquive-se

Brasilia, 30 de maio de 2022.

Asslnado eetronicamente por: I4ARCOS AUGUSTO OE SOUSA ' 30/05/2022 10:07]15
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N ú mero: 1 061 929 -02.2021 .4.01.3400

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

Orgão julgador: 22" Yara Federal Civel da SJDF
Última distribuiçã o'. 3OtOBl2O21

Valor da causa: R$ 4.510.379,06

Assuntos: Fundo de Participação dos Municípios
Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? SIM

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Paíes P rocu rador/Terceiro vinculado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS
(AUTOR}

ADRIANO BORGES DA COSTA NETO (ADVOGADO)

ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO (ADVOGADO)

ANA VICÍORIA DEL{VIIRO MACHADO (ADVOGADO)

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (REU}

Documentos
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Assinatura

Documento Tipo
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PooER JUDtctÁRto

JUSTIçA FEOERAL
Soçáo JudlcláÍla do DbiÍlto Federal

22' VáE Fodoral CÍv3lda SJDF

,!

PROCESSO: 1061929-02.2021.4.01.3400

CLASSE: PROCLDIMTNIO COMU[,1 CÍVEL (7)

POLO ATIVO: PREFEITURA IVUNICIPAL DE SITIO NOVO DO IOCANTINS
REPRESENTANTES POLO ATIVO: ANA VICTORIA DELl,llRO i.íACHADO

PINHEIRO - P410826 e ADRIANO BORGES DA COSTA NETO - P423406

POLO PASSIVO:.UNlAO FEDERAL

PA3O57O. ALANO LUIZ OUEIROZ

DEcrsÃo

Trata-se de ação pelo procedimento comum na qual o Município objetiva a
concessão do pedido de-tutela de urgência para impor à UNIÃO o recálculo, a partir de
agora, das parcelas do FPM do município Requerente com base no produto bruto da
arrecadação, sem as deduções de incentivos fiscais, à vista do que fora sedimentado pelo
STF no julgamento da ACO 758/SE

E o relatório. Passo a decidir

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, amparada no

Assinado eletronicâmente pori ED LYRA LEAL 31lOBl2O21 11:14:51
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entendimento externado pela Suprema Corte por ocasião do.julgado do ACO 758/5E,
vem se firmando no sentido de que os incentivos flscais não compõem a base de cálculo
do FPM.

ConÍira-se:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO, REPÁSSÊ DÉ COTAS
REFERENIES AO FUNDO DE pARTtCtpAÇÁO DOS ilUNtCiptOS - FpM.
/SENÇOES E /NCENI/yOS F/SCÁ/S. EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO.
HONORÁR/OS ADVOCAT|CIOS. 1. O art. 159 da Constituição Federat prevê
expressamente que o cálculo do valor destinado ao Fundo de Pafticipação dos
Municipios - FPi/'l se dá com fundamento "no produto arrecadado dos lmpostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados", de modo que as deduções e incentivos fiscais concedidos não
compõem o percentual destinado ao FPM, sendo legitima a exclusão da base
de cálculo do referido fundo dos valores referenÍes âs lsenÇôes e aos
incentivos fiscais concedidos pela União, conforme precedentes deste egrégio
Tribunal. 2. Os honorários de sucumbência têm caracteristica complementar
aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória. 3. Ademais,
a responsabilidade do advogado não tem relação direta com o valor atribuído à
causa, vez que o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para
quaisquer casos. 4. A fixaçáo dos honorários advocatícios deve guardar
observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, considerando-se o
previsto nos rnclsos nos rnclsos / a V do § 3" c/c o inciso ll do § 4o do art. 85 do
NCPC, cujo montante deverá ser apurado no momento processual opoftuno. 5.
Apelação e remessa oficial providas. (TRF1 - AC 00600828920154013400,
Rel. Hercule s Faloses, 04/05/201 8)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que
a União Federal efetue o repassê das cotas do FPM em favor do requerente, com base
no produto bruto da arrecadação, sem as deduções de incentivos Íiscais-

lntime-se o Município. No mesmo ato, cite-se a F azenda Nacional para que

apresente contestação no prazo de 30 dias. Deverão ser observadas as novas
disposiçÕes do CPC, contidas no inciso lX do art. 231, no parágrafo único do art. 238 e

§§í"-A, 1"-B e 1o-C do arl.246.

Apresentada contestação, intime-se para réplica. Prazo: 15 dias.

Os pedidos de produção de provas adicionais devem ser deduzidos
juntamente com a contestação e a replica, sob forma clara e objetiva a.iustificar sua
necessidade

Assinado elelÍonicámentê poí: EO LYRA LEAL _ 31/0A12021 11:18:51
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cOt'lTBêIO N'Q 2§1{3§33I$.1§)U! {J2022 - l}l§TRUtEÍiíT§ SÊ
CONTRATO REF. ÀQ PROC. ADTINISTRATIYO N' 3870'2022
PARA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS DÊ AOVOCACIÂ.

Felo presentc ln§trumerllo de ContÍâto Àd-nitnistrativô de preÉtâçã§ dg
§ervrços ds Advocâe€ q!ê êntre §r úÊtebram dê u$ tâdo o ffuxtciplo BE cHApADlt{HA - fA.
Inscrrto n§ CNPJ/MF §ob o N" 06 1 1? 70910001 -58. pessoa luridrca de drreúo público tntemo, oom
sece na Av. Presidente Vargas. 310. Centro. Chapadrnha - MÂ, CEp. 65.5O0{00, dorevãnte
denô,nlnâds CoNTRATÂa{TE, neste alo reprcsêntado pêla l}mâ sra. seeretária Ad,untâ d6
Adminr§§âÇâo vÂMÀ SUARTE tU§TÂ §OUZA, epF no 110â47587-45, brasileiÍâ, §§ftêirâ,
secÍetáriâ ,qdjunta de Àdminrstr3çâ§. resdentê nêstâ cdôde. psíladorâ do cpr:110.247 sg?{s,
resdente * domrcil€do nêstâ Cdadê, e do outro P|i{HE,RO A PEXAFORT AOVOGAÍrOS
AssoclAoos s/s estebeiecida na Av GovemâdsÍ José Malchêr. Baino Nazaré. cÊp: 66 oss-
260 - Bêlém,PA rnscnta no CNPJ/MF sob o no 16 525.5838001-O4. através de seu rêpre6€ntântê
legal ALÂ O LUIZ CUÊIROZ PIiIHEIRO, brasilÊrro. câsado, advogâdo, devdãmôntê rnserús nâ
OABIPÂ sob o no 10 8?§ ô inscrito ns CPFIMF ssb o no 5? 1.2811.722- 15. dorâvânte denonrinado
CONTRÀrAOA. conroünê âs cláusulâs e ÇondrçÕes â sêguir etencâdâs.

CLAUSULÀ PRIIIIEIR* - FUNDA}IEIITO LEGÂL

ü presante aluste Bnc§ntra §ú§êdànêo l€§ãi nas dr§po$içôg§ aí 74. ,il "e',
de Lel 14 13312021 e p6lâs convençóê§ *tebelecdas neste CoÍrt âlo.

CLAU§UI-Â §EGUN§Â * OO OBJÊTO

CôntÍâtaçàô de Escntóno de Advocacie E$peoalúadô para elaborâr ê
acompânher êm todos os gGlus dê junsdrÇão. ãçáo ludrcrai para apuÍaçáô ê recupêÉç& dê
vaioies referêntes â dêduçÕ€s rnconsl[ucronars. rêlãllve3 a rncanlúos Íscatg, ferias pâla UnÉs noa
íepa§És§ m€nsais da§ Çôlâs do Fun§§ de Pârl!êpâçáo do Munçl§o (FPM), rôrr violaÉo do aít.
159 , 'b'. "d" e e", da §*nslrturçáa treíieral e ao prirrâiprô fÊderativo

CLAU§ULÀ TERCEIRA. OO FATO EERADOR CONTRATUAL

§ presenle instrumênto contrâlual foi âu!§fiêdo pelo compslÊntê Processo
Lrc(atôri6. nslâurâdo nâ modâhdadê d€ lnexigürldâde dê Lacitãçâô. em eslata conformdade ao
prescntono art 74. lll "e'daLer no 14 133f2O21

CLÀU§ULÀ QUAR'Â. EêS HOI{§RÀRIOS

0 valor pago a titulo de contBpÍestâção no $êsênte contrâtô
segurntê forna

da

§ valor dos nonsíàftos cofllrat{"ia,§ pela prê§taçâo dê s€rv
§era squtvâlente a R§ t00.00 (d!,:lêntrô§ íêâi3) §êíâ Éada R§ 1.000.00 (um m lr

eÍetrvâmânlê arríondo err kqudâÉo de Eentençâ ôü ern acordo iud,sel ou extrâildíciâ|, a q

Âv, P.§dd§nrs vãÍg.i, nô §1ü - §entr§ - CE& &§,600-000
§.ll.P.J. 06.1 I 7.7&§i§001-§g

vâl(}r

I
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no sto dâ asslnãlura dãsle
da cláusulâ ad ludicta. h

tilulo rnclulndo qúaquôr modaldade de lransação ludrc€l ou extra,i.disal leva a efeüo com a Uniâo
Fede!.al sem pre,uízo do msntante evenlualmênte âxado p€lo,uizo a titulo sucumbenciel, ne íoÍma
da br

Â lilu{§ de honorános advocâlicio8, o municip,o tãtnbêín pagará eo prclenso
conlratado, de §üât mdô, o vâ,or de RS 200,00 (duzento6 reãl§) p*ítl cada Ê§ 1.000,00 (um mtl

reâls) do montânte efst}llârlxcnls àufêírdo em sedê dê tutêle ãnlesipa!óriâ {§vdêncta, uÍgênctã, otc),

até D final dâ lêsislâturã ã§?1i?§:4, gu decrsâo lermrnâlrva, líân§ilâd§ efi lu,§âdo.

Õ§ !a1§íes pâgos â titulo de l.lonorários ÀdrosâtlÇio3 §êrâo crêditados na

contâ bâncána a sêguir ident íüãde, cula CONTF{ATADA é â §ua trtulaÍ,
. BAl.lCO ITAÚ
. AGÊ NCIÂ 2S3S
. CONTA CORRENÍE 44444-2

§ 1" Caso s data do pagarnento prevrsta contratualmente. corncrda com Íenados ou dlas não útels,

fica pr9n6g36g pãra o Primero dla utl subsêquente

§ 2. A CONTRÂTÂNíE §e feseíva no drre[o de nào eÍetueí Õ pâgâmento re os 3êry1ço3 prestados

nâo correspondem âs espêcílcaçóes lácnlcâs

§ 3o Ca§o hala moÍ1Õ ou incAgâcadedo crvrl dos §óc{os de COI,ITRATAOA, sêus Eucassor€s otl

íepresentianles legar§ rêcebêrãc o§ nonorárlo§ na proporçáo do trabalhç realcado.

GLAI-,SULA SU|NTÂ * I,Â§ S§R|GÀÇÔES OA COHTRÀTÀ§À

A CONTRÂTÂDA obngá se a

a) reâlEaÍ og sêí1riÇ§§ previstot nestê instrumênl§ e acompannà{o§ até finâl lmtâncle.

eíêlNandô, todâs âs providêncas pÍocesslLli3 erou âdrninaslrâtivas prêvtsta§ no

oÍdenâmentô ,uíid,Çô. obs€rvadâs es condrçôes aqur a§§umida§.
b j manter sigilo em lace de toda6 as lntormaçÔe§ ê dãdo§ q!â tlYeÍ acesgo rehlNos à

CONTRÂTÀt{Tf ,

ci se íor o ceso. tnd|câr lêrcetros doneos pare a rêâllz3ção d6 §arvÇo§ quê €xuem habilitaÉo
legel ê§pecificâ e §ôb 5úa exclusvâ rospon$bihdadê

or arÁda a tnÍormar lodos os procedtmentos nec€ss'àrros pârâ a Impleínentaçào das decisôês

que vreÍam a ser FroÍendas,
e ) remeter, lnm§§irã,menle a rêquenrnento da cot{TRâTAtlTE, relâtório dêtalhedo e

âtuahzado da§ msdldâs Interposu§ e providências realizâdâs
í) Mantêr ê§ aândiçÔes da reguiaridade durente toda Ê vigênera dÜ §§nlrâlo'

CLAU§ULÂ §EXTÂ - §â§ O§R'§ÀÇÔ€§ oA coNTRÂTÂttrE

A§ {ôm€cm€írto. à CONTRATÂDA. de todor §§ dcournênlos necossriúos a

rnformaçóea solicüads§ p*í s§l§ e lnda§pênsâvêls para a exec*çãct do§ 3êrúiÇo§

Â C0Í{TRATÂiaTÊ obíga-se,
outorgâr rn8lrumenlo de mâídalo com os podeío§

CONTRÂTADA pãre repíesenlá-le em ,uizo

e
a

CLAUSULA SETI'*A - EXCLUSIVIDAOE

J

*r'. pr*lidtfft V.rgsr, trô 310 - CantrÔ - CEP: 66'508'{00
c.x.P.J- 00.í'17.70§8001'§8

I

»
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Ê§tê Contrâtô nâo mponâ em êxciusrvidãde na prêstâçâo de servtços por
patte da §OXTRÀTÂPÂ.

CLÁUSULA OITÂVA , RESCISÀO

ConstÍluom moltvo pa.â â rescr§âo ç§ntratual os {ôn§tants§ nê ÀÍt 137 LÊl no

14 133/âü21, com con*equêncras rndriâdas no Â§ 139, sem pmiuizo das ssnçôes prevtstas na la
e na i:làusula sélrmâ desle sontrâlo.

E admrssivel a fusáo. crsão ou mcsípoÍaÇáo da contretâda coíÍr6m oúra p€eeoa
yuftd ca. desde que sejam observadss B8lâ nova pessoã luridrcâ todos os rêqusltôs de hauiitâçâo
exigrdos na iiâtâÇào originei. sêjam mântrdas as dsmâr6 cláuaulas e condiçÔes do conlrát6: n§o
hala prel*i:o à execuÇáô do oDlelo paeluado ê haF a anuêílciã erpressâ ds AdministráÇâo à
conl,rr.:;dadê do contrâlÕ.

Os cãBos de rescrsáo conlratusl serão íormalmentê molNedog. âssêguíado-sê à

CONT§AÍAOA o dileilo à prêvra s ampla dêÍÊsâ.

A CONTRATAOA rêccsheoê os dirê,!o3 da CONTRÀTANTÊ em ceEo de rescisâo
âdmrnrstratíva pÍevlsta no ârl 137 da Ler no 14 133 de 2021

Q teímo dê Íesclsás ssíá ptecêdi§o de RelâlóÍio andrcãirut do§ 8êguintê3
âspscts§, ronformg o Çaso:

Ealanço dos êvênlos contrâtuais Já cumpídos ou parcElmente cumpÍidos.

. RelaÇáo dos pagâmento§ lá efeluâdos ê alndâ devidos

CLAU§ULÂ i{ONA * OA ViGÊNCIA

S contrato sDrâ por esmpô prorrogâdo á câdã 12 {doâ6} m§sês mêdie§tB

ternrü ê6thvc. tendo, C§flludo, a §Uâ eíinçào operâdâ âOmenle corn a conclUSâO d0 O'bretA ô o 3êU

recebrmeílo pela admin'straÉo

cúusul.A DÉclirÂ - §Às DlsPo§lçÔE§ Fll{At§

§ presente contíãto obri§a dirêtamênlê â§ psrlg3 e Ssu§ §ucê§6olê§' ão§

quars serâo trânsÍendos os drrerlos e obnga@ês oaâ sstlpulados'

opres€nlec§nlfatopoderásermodiftcâd§.âllerâdoÔuaditado'at'evê3de
documênto ê§cllo. dsvidâm§nle subscíto pelâ§ pade§ oontíatâniê8

CLAUSULÂ DÉCl[tA PRÍIE|RA - §ANçÔES AOXIi{ISTRATwAS

1 ) Àpircáveis em destãvoÍ do CONTRATANTE

Pelo ãtrã§o in,ustúicôd§ no pâoamsnt§ dâ COI"ITRATÂDA, poderá âeí cobradaJnul

vâlor de 0.3olo sobre o valor meisai do contrato por die dê atreso' atá o lmrte dê ?%
tâ da mÕía no

_l

Av- Pr*ardsnls YsÍ§rt, Í" 3t§ * eÔftro - C§F: §§'500'60
c.fl .P.J. 06.r 17.7$§8001.58



àocoro: ü rl0q í
Êaha: r-\r. r -r_ __r*ili4__Ftt,DÍiú:.: L,

-lE--

À!r,ÍrrriÍHlçÀo

2) Apl'câves em dêsíâvor da CONTRATADÂ

Pelô nâo cumpÍimsnt§ das obngaçÔas âssumldas, poderâ *ofrer as

§ânÇÕss prsvistãs nss rnêa§o§ I lll e lV do Ârt. 8i. dâ Lêt no. 8.66ÜS3, iuntâínênh §om rnultã dê

atê 2% sob,âo vãlsí dêst€ contrato

Chápadinhâ - MA. 18 de Julho de 2022

§iÀRÂMHA

CLAÚ§ULÂ DÉCMÂ §EGUNOA - DO FOAO

As paÍtes elêgem o Foro da Comarca de Chapdinha. Estado do

Maranhào. como o competênte para dtnmu quetsquer dúvtdas e/ou dlvetgência§ quê porventuía

v€nham a ocorrer em vtrlude do cumpnmenlrr do ore§ente contrato, êm d8tíim€nlo de qualquer

outro por mars pnvtlegrado que se conírgure.

Ê por estarem as§irn iuílê§ ê acordes, asslnam a§ parle§ e8tâ fislrum6nto
em 1i2 idua§] yta§ na pÍe§SnÇa da§ te§ternunhA§ abaxo. para quê ploduza §3us êteito§ l€gâl§ e

ã6m intstrâlivs§.
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CONTRATO

rNEXtGt BTLTDADE N" 0O2 I 2022
pRocEsso ADMTNTSTRATIVO N" 0606.0L12022

coNTRATO Ne 0707.01/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAçÃO DE

SERVIçOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BACURITUBA/MA E A SOCIEDADE

ADVOCAÍíCIA PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS

ASSOCTADOS, CONFORME CúUSULAS E CONDIçÔES

SEGUINTES.

O MUNTCíPIO DE BACURTTUBA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO, situada

à Rua Benjamin constant, s/n, centro, BACURITUBA -MA, inscrita no CNPJ sob o ns 01.612,534/0001'

31, neste ato represêntada pelo Sr. Sebastião Prado Costa- Secretário Municipal de Administrãção, CPF

ne 331.238.613-68, residente e domiciliado na nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE ê

de outro lado, o do outro lado PINHEIRo & PENAFORT ADVOGADOS ASSoCIADOS, inscrita no CNPJ sob

o n. 16.252.583/0001-04, sediada na Avenida Governador José Mal€heÍ, ne 937, sala 1908, Nazaré,

cEP: 66040-281, Bélem/PA, neste ato representado por ser Representante Le8al, william Gomes

Penafort de souza, brasileiro, Advo8ado, lnscrito no oAB/PA ne 13.359 e CPF ne 663.040.832'20, de

agora em diânte denominada CoNTRATADA, têm justo e acordado, com supedâneo no artigo 25, ll, § 1e

da Lei Federal ne 8.666/93, o que melhor se declara nas cláusulas e condições seguintes:

cúusuLA PRrMÊtRA - Do oBlETo:

(t,u**

1.1

L.2

- constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para a elaboração e

acompanhamento processual, em todos os graus de.iurisdição, de ação judicial com o fito de

apurar e reaver as deduçôes inconstitucionais realizadas pela UNIÃO nos repasses mensais das

cotas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, tendo em vista que o repasse Íeito a

menor, com dedução dos valores referentes a incentivos fiscais (PlN, PROTERRA, FINOR, FINAM,

FUNRES e FCEP), representa sistemática violação ao preceito contido no art 159, 1, "b", "d" e

"e", da Constituição Federal e ao princípio federativo.

- Assim, considerando-se que FPM se tornou uma das suas principais fontes de recursos

financeiros, influenciando diretamente no desenvolvimento dos municípios, bem como do

significativo posicionamento do STF decorrente do julgamento da ACO 758/SE e de precedentes

firmados nas varas Federais do ÍRF-1, que têm decidido a causa, urge que o ente municipal se

adiante quanto à recuperação, pela via judicial, dos valores deduzidos pela União n passes

mensais do Fundo de Participação dos Municípios.

a) Ação judicial com o fito de apurar e reaver a perda nos últimos 60 (sessenta)

estimado de RS 261.227,80 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e vi

oitenta centavos) mensal no repasse do FPM do Município;

lor

o

al e
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b) Ação judicial com o fito de apuração e a recuperação da soma de 60 (sessenta) meses passados,

estimando-se o patamar de RS 15.673.668,00 (quinze milhões, seiscentos e setenta e três
mil, seiscentos e sessenta e oito reais), a ser corrigido nos índices oficiais.

cúusuu seeuuDA - Do pREço E Do pAGAMENTo:

2.7 - Em contraprestaçâo aos seus serviços, e o recebimento de honorários pelo CONTRATADO em
relação as atividades desenvolvidas nas ações objetos deste instrumento contratual serão auferidos da
seguinte forma:

a) O valor dos honorários contratuais pela prestação de serviços advocatícios após o efetivo
benefício aferido, será o equivalente a RS 200,00 (duzentos reais) para cada RS 1.000,00 (um
mil reais) do valor efetivamente obtidos em liquidação de sentença ou em acordo judicial ou
extrajudicial, a qualquer título, incluindo qualquer modalidade de transação judicial ou
extrajudicial leva a efeito com a União Federâl, sem prejuízo do montante eventualmente
fixado pelo juízo a título sucumbencial, na forma da lei, a serem pagos até o quinto dia útil
de cada mês, no limite de até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais.

§ ls A CONTRATANTE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se os serviços pÍestados não
correspondem às especif icações técnicas.

§ 2e. Caso haja morte ou incapacidade civil dos sócios da CONTRATADA, seus sucessores ou
representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado-

cúusurA TERcETRA - DAs ATRTBUTçÕEs Do CoNTRATADo:

3.1 - obriga-se o CONTRATADO, através de trabalho realizado pela sua equipe técnica, à prática de

todos os atos legais necessários ao incremento de receita ao município, oriundas da recuperação de

crédito, tal como constante do objeto.

cúUsULA qUARTA - DOs RECURSOS ORçAMENTÁRI05:

4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação consignada no

orçamento da Prefeitura Municipal de Bacurituba/MA, conforme abaixo:

02.03 - Secretaria Municipal de administração;
04.122.0003.2005.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria

Fonte de recurso

O Recursos não destinados a contrapartida
L Recursos do Tesouro exercício corrente
0 Recurso ordinários
3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dotação Total R5 1.289.510,00

2

t
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cúusuu eurrurA - Do REAJUSTE Dos pREços:

5.1- O presente contrato não poderá ser reajustado durante a sua vigência

cúusuu srxra - oe vteÊructa oo coNTRATo, DA PosslBlLlDADE oe enoRRoençÃo:

6.1 - O presente contrato terá a vigência de l2(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogado, nos termos da legislação vigente (Art. 57, inciso ll, da Lei ns 8.666/93)-

cúusuu sÉrrnna - oa rruexecuçÃo Do coNTRATo:

7.1 - O CONTRATADO reconhece os direitos da administração em caso de rescisão administrativa,

previstos no artigo 77, da Lei Federal N'. 8.666/93, sendo que a rescisão deste contrato implicará na

retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE.

8.1 - ln depende ntemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos e no

caso de não cumprimento do proposto neste contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes

sanções, cumuladas ou não, como outras previstas no mesmo diploma legal:

a) multa de 0,33% (zero trinta e três por cento) por dia de atraso injustificada da execução do

contrato, limitado está a 30 (trinta) dias, após o que será considerada inexecução contratual;

b) multa de 2% ldois por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo

prazo de 02 (dois) anos;

c) multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena

de suspensão do dirêito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo

prazo de 02 (dois anos).

parágrafo único: as multas constantes desta cláusula serão calculadas sobre o montante não adimplido

do contrato.

CúUSUtA NONA - DAs OBRIGAçôES DO CONTRATADO:

9.1 - O CONTRATADO apresentará relatórios mensais de atividades ao Gabinete do Prefeito e à

Procuradoria do Município, onde constará,
junto aos processos objetos deste contrato;

9,2 - Ficará o Escritório à disposição par

além da atualização processual, o fruto da dili8ê mensal

a a realização de reuniões, a critério das parte

CúUSULA oITAvA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:
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9.4 - Prestar os serviços solicitados em estrita conformidade com as especificações deste contrato,

os quais poderão ser executados na sede da Prefeitura Municipal, assim como na sede do escritório do

CONTRATADO em Belém/PA e Brasília/DF, ou ainda em qualquer localidade do PaÍs que se faça

necessário, bem como o Corpo Jurídico que venha a ser necessário para dirimir âs demandas que lhe for
solicitada;

9.6 - Responsa b iliza-se integral e exclusivamente por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, civis e tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou prepostos

seus eventualmente utilizados para auxiliar, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados a

terceiros, sem qualquer responsa bilidade solidária do CONTRATANTE, o qual desde logo, assegura o

direito de regresso contra o cONTRATADo, em vindo a ser solidariamente responsabilizado;

9.1 - Apresentar sempre que solicitado relatório sobre serviços editados ou em andamento;

9.8 - Guardar e fazer com que seus prepostos empregados guardem absoluto sigilo sobre dados,

informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, sendo vedada toda e qualquer reprodução

dos mesmos.

9.9 - Aceitar a ampliação ou a redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1e, do

Art.65, da Lei Federal ns 8.666/93.

cúUsULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçõÉ5 DO CONTRATANTE:

10.1 - Observar as condições discriminadas no objeto do contrato;

:1O.2 - Fornecer todos os dados e documentos necessários à execução do serviço aos profissionais

credenciados e indicados pelo CONTRATADO para a execução do serviço objeto deste contrato;

10.3 - Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLAUSULA SEGUNDA deste instrumento,

dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas;

10.4 - permitir a CONTRATADA o livre acesso as instalações do CONTRATANTE, possibilitando a

execução dos serviços, bem como proporcionar toda a logística necessária ao pleno desenvolvimento

das atividades atinentes ao presente contrato;
10.5 - Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento

(através de portaria), o qual deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas

iâ§rl}rt .,ô p.lâ d,§ni{liés dô ,,lrvo
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9.3 - Realizar reuniões regularmente com os representantes e com o corpo jurídico do quadro da

Contratante, para que sejam apresentadas as demandas e necessidades públicas;

9.5 - Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE;

10.6 - Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados y'a exeprfeão

do contrato em questão. a+b
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cúusuu oÉcrruA pRTMETRA - DA RtsctsÃo:

11.1 - Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente
pelo CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses

previstas nos incisos I a Xll e XVll, do Art. 78, da Lei Federal ne 8.666/93, ou ainda judicialmente, nos

termos da legislação pertinente.

cúusuLA oÉcrrue srour'toa - otspostções e rnntS:

f2.! - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal ne 8.666193, recorrendo-se à analogia,

âos costumes e aos princípios gerais do direito.

L2.2 - o CoNTRATANTE considera o sistema de trabalho do CONTRATADO como informações e

segredos comerciais seus.

12.3 - A fiscalização dos serviços inerentes ao objeto deste contrato Íicará a cargo da Procuradorie

Geral do MunicÍpio e pela Secretaria Municipal de Administração, que poderá adotar as providências

contratuais e legalmente previstas visando a perfeita execução do objeto contratado.

12. 4 - Aplicam-se ao presente instrumento o disposto na Lei Federal ne 8.666/93 e suas alterações, bem

como o disposto no processo de lnexigibilidade de Licitação ne 6/2022-0007, e supletivamente às regras

de direito privado.

L2.5 - É da inteira responsa bilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais

e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

L2.6 - A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora d€scontará dos pagamentos a efetuar, os tributos

a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo'o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos

legais.

cúusuu oÉcttvtA TERcEIRA - DA PUBLIcIDADE

1.3.1 - O extrato do presente contrato será publicado, na forma do Parágrafo único, do Art. 61, da Lei

Federal nq 8.666/93.

cúUsULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

l4-L - Elegem as partes, independente me nte de qualquer outro por mais privilegiado que seja, o Foro

da comarca de são Bento/MA para dirimir quaisquer dúvidas ou questões do presente contrato.

5
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1,4.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual

teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.

Bacurituba/MA, 07 de julho de 2022.

sEBAsnÃo PRADo cosrA
secngrÁnto uurutclPAL DE ADMINISTRAçÃo

RrspotrtsÁvrr rreAL DA coNTRATANTE

Írââalhàído 9rlâ (râoidadâ do tttô

WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA

PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS

Responsável legal da CONTRATADA

PINHEIRO E PENAFORT Assinado de forma disital poí

nóvóãÁoôsnssocrADosl'i,:'Jl^",'"','ili:l,ii3l;:i3""'
S S:16525583000104 oadost 2022.07.07 14'.39:41 0300'

1) Nome:

CP F:

2) Nome:

CPF:

6

Testemunhas:
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INEXIGIBILIDADE NO OO4/2021

coNTRATO No 3007006/2021 Prccc:'tDr-?Q:í
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CoNTRATO ADM|NTSTRAT|VO DE PRESTAÇÃO DE
SERV|ÇOS TÉCNrcOS PARA A ELABORÁçÃO E
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, EM TODOS OS
GRAUS DE JUR|SD|ÇÃO, DE AÇÃO JUD|CIAL COM O
FITO DE APURAR E REAVER AS DEDUÇÔES
INCONSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA UNÁO NOS
REPASSES MENSAIS DAS COTAS DO FPM - FUNDO DE
pARTtCtpAçÃO DOS MUNTCíP|OS QUE ENrRE St
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
DO PARÁ E A EMPRESA PINHEIRO & PENAFORT
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CONFORME
cúusuLAS E coNDtÇOES SEGUTNTES.

Pelo presente iÁstrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍP|O DE CONCORDTA DO

PARÁ, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ no 14.145.7g1t0001-52,

com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no 20, Bairro Centro, CEp: 6g.6g5-00,

neste ato representado pelo Exmo sÍo. ELIAS GUIMARÃES sANTlAGo, prefeito Municipal,

inscrito no cPF (ME) sob o n'. 295.160.642-72, residente e domiciliado na Bezerra de

Mendes, Bairro Nova Aurora, em CONCóRDIA DO pARÁ, doravante denominado

CONTRATANTE, e do outro lado PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCTADOS

S/S, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ - MF no 16.525.583/000'l-04, com

sede.na SHIS Ql 23, Conjunto 7, Cs 12, Lago Sul, CEP: 71660-070, BrasÍlia/DF, de agora

em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ALANO LUíZ

QUEIROZ PINHEIRO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA no"10.826 e no CPF

no 571.284.722-15, têm justo e acordado, com supedâneo no artigo 25, ll, § 10 da Lei

Federal no 8.666/93, o que melhor se declara nas cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

'l .í. O presente Contrato decorre de Processo de lnexigibilidade no 00412021 , na forma da

Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e ato de ratificação do Senhor Prefeito

Municipal de CONCORDIA DO PARA, do qual passa a fazer parte integrante este

lnstrumento.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n"20 - Centro -Fone (091) 3728-1249
CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
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cúusuu secuNDA- Do oBJETo

Constitui objeto deste a Contratação de empresa especializada para a elaboraçâo e

acompanhamento processual, em todos os graus de jurisdição, de açáo judicial com o fito de

apurar e reaver as deduçoes inconstitucionais realizadas pela UNIÃO nos repasses mensais

das cotas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, tendo em vista que o repasse

Íeito a menor, com dedução dos valores referentes a incentivos fiscais (PlN, PROTERRA,

FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), representa sistemática violação ao preceito contido no

art. 159, l, 'b', "d" e "e", da Constituiçâo Federal e ao princípio federativo.

Assim, considerando-se que FPM se tornou uma das suas principais fontes de

recursos Íinanceiros, influenciando diretamente no desenvolvimento dos municípios, bem

como do significativo posicionamento do STF decorrente do julgamento da ACO 758/SE e

de precedentes firmados nas Varas Federais do TRF-'l , que têm decidido a causa, uÍge que

o ente municipal se adiante quanto à recuperação, pela via judicial, dos valores deduzidos

pela União nos repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios.

CLÁUSULATERCEIRA- DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

'A prestação dos serviços ora pactuados será feita no Município de CONCÓRDIA DO

PARÁ, e em Brasília/DF, ou ainda em qualquer localidade do País que se faça necessário,

ressalvada a seguinte condição:

a) As despesas de locomoçáo, alimentação e estadia dos advogados da CoNTRATADA fora

da Comarca de Brasília, correrâo por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÔES OO CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLAUSULA SEXTA deste instrumento,

dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas;

b) Permitir a CoNTRATADA o livre acesso as instalaçÕes do coNTRATANTE,

possibilitando a execuçáo dos serviços, bem como proporcionar toda a logística necessária

ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato;

c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento

(através de portaria), o qual deverá anotar em reg istro próprio, todas as ocorrênci

verificadas;

d) Notificar a GoNTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observ

execução do contrato em questão.
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca n"20 - Centro - Fone (091) 3728-1249

CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

a) Executar fielmente o objeto contratado, tudo em conformidade com as

especificações, projetos e prazos estipulados;

b) lnformar o CONTRATANTE, tudo que diga respeito ao contrato em comento;

c) Atender as determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE,

bem como as emitidas pela autoridade superior;

d) Aceitar a ampliação ou a redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1o,

do Art. 65, da Lei Federal no 8.666/93;

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes

da execuÇão deste instrumento;

f; Colocar-se à disposição da Contratante, o que inclui a estrutura do escritório em

Brasília/DF, bem como o Corpo Jurídico que venha a ser necessário para dirimir as

demandas que lhe for solicitada;

g) Realizar reuniÕes regularmente com os representantes e com o corpo jurídico do quadro

da Contratante, para que sejam apresentadas as demandas e necessidades públicas;

h) Responsabilizar-se por qualquer proÍissional e/ou equipe de técnicos, pessoa física ou

jurídica, indicados para a realização dos serviços solicitados pela CONTRATANTE;

l) Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de técnicos, recomendando a

CONTRATANTE medida corretiva para as questões que emergirem dos trabalhos efetuados.

J) Guardar sigilo sobre os assuntos que, em decorrência da execução dos serviços, tenha

conhecimento ou acesso, sendo vedada, também, a prestação de informações a terceiros,

sobre a natureza ou andamento dos trabalhos ora contratados, responsabilizando-se, civil e

criminalmente, pela sua eventual quebra,

CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO

o valor pago a título de contraprestaçáo no pfesente contrato será auferido da

seguinte forma:

O valor dos honorários contratuais pela prestaçáo de serviços advocatícios será

equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) para cada R$ 1.000'00 (um mil reais) do valor

efetivamente auferido em liquidação de sentença ou em acordo judicial ou extrajudi ct

qualquer título, incluindo qualquer modalidade de transação judicial ou extraj udicia

efeito com a União Federal, sem prejuízo do montante eventualmente Íixado pelo juí

#
§nncôrdiç dn
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊ NCIA DO CONTRATO,

PRORROGAç ÃO E DE REAJUSTE DO PREç O

f ocge »r Lüüc',

DA POSSIBILIDAD

Folhe: fr lC,
Rubrícr:

ESTADO DO PARA
PREFEII'URA MUNICIPAL DE T]ONCORDIA DO PARÁ

PODER EXECL]TIVO

título sucumbencial, na forma da lei.

A título de honorários advocatícios, o município também pagará ao pretenso

contratado, de igual modo, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada R$ 1.000,00 (um

mil reais) do montante efetivamente auferido em sede de tutela antecipatória (evidência,

urgência, etc), até o final da legislatura 202112024, ou decisão terminativa, transitada em

julgado.

Os valores pagos a título de Honorários Advocatícios serão creditados na conta

bancária a seguir identificada, cuja CONTRATADA e a sua titular:

BANCO lTAÚ

AGÊ NCA 2939

CONTA CORRENTE: 40044-2

§ 1o. Caso a data do pagamento prevista contratualmente, coincida com feriados ou dias não

úteis, fica prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.

§ 20 A CONTRATANTE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se os serviços

prestados não correspondem às especificações técnicas.

§ 3o. Caso haja morte ou incapacidade civil dos sócios da CONTRATADA, seus sucessores

ou representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRN

As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do presente contrato,

correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de

CONCORDIA DO PARÁ, nos termos do artigo 14 da Lei Federal no 8.666/93, descrito

abaixo:

UG: PREFEITURA MUN. DE CONCÓROIA DO PARÁ

UND. ORÇ: 12 12 - Secretaria Mun. de Administração e Finanças;

Pror/Ativ.: 04.122.0037.2.004 - Manutenção da Secreteria Mun. de Administração e Finanças;

classif. Econ.: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. De Terc. Pêssoa Jurídica.

-. toilt,
O presente contrato ten vigência a partir da data da assinatura d con

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n'20 - Centro - Fone (091 ) 3728-1249

CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará
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Placrrc 1(r'r )C r,í
Folh: n lL .Rubrhr: i- ,-

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

dia 31 de Dezembro de 2021 , podendo ser prorrogado por igual período, através de termo

aditivo.

CLÁUSULA NONA- DAS FORMALIDADES PARA O PAGAMENTO

Para que o pagamento seja efetuado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá
apresentar com pelo menos 03 (três) dias de antecedência:

1 ) o Recibo de pagamento pelos serviços prestados; e

2) a Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável da unidade recebedora do serviço.

cLÁUSULA DÉCMA- DAS sANÇ ÔES ADMINISTRATIVAS

1 ) Aplicáveis em desfavor do CONTRATANTE:

Pelo atraso injustificado no pagamento da CONTRATADA, poderá ser cobrada multa dnora

no valor de 0,5% sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, até o limite ê%.

2) Aplicáveis em desfavor da CONTRATADA:

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, poderá sofrer as sançÕes previstas rc

incisos l, lll e lV, do Art. 87, da Lei no. 8.666/93, juntamente com multa de até 2% sobreo

valor deste contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais,

encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar,

os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das

parcelas retidas, nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado, na forma do Parágrafo único, do Art.

61 , da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁ USULA DÉ CIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das

unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante notiÍicaçáo à CONTRATADA, n

de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a Xll e XVll, do Art. 78, da L

ou

-t \Üyy
c"Ji§§#'lii.ü'iu*u',i
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ESTADO DO PARA
pREFE,lruRA MUNICtpAL DE coNCoRDIA oo panÁ

PODER EXECTJTIVO

8.666/93, ou ainda judicialmente, nos termos da legislação pertinente

CLÁUSULA DÉcmA QUARTA - Do FoRo
As partes elegem o foro da Comarca Concórdia do pará, para dirimir quaisquer

divergências oriundas deste instrunento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado

que o seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes assinam o

presente contrato, em 03 (kês) vias de igual teor e forma, na presença de duas

testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

CONCORDIA DO PARÁ, 30 dias do mês de Julho do ano de 2021

ELIAS A'sinadodeÍoÍmà
d oital e. ELIA5

691144p665 cúruaurs
SANT 460 295 r.f64

SANTIAC:,O:2 zz

ss16064272T,1...1n::J";'

i,UNICIPIO DE

corconora oo ÉilJ#áLll'Si'"
PARA:14145791
ooors2 iilfiiTl&i-

PRE FEITURA MUNIC IPAL DE CONCORDIA DO PARA
CNPJ sob o n" 14.145.79110001-52

ELIAS GUIMARÃES SnruftnCO - prefeito Municipat
CPF n". 295.160.642-72.CONTRATANTE

PINHÊIRO E PENAFORÍ
ADVOGADOS

ASSOCTADOS S

S:165255830001 04

Testemunhas

PINHEI O & PENAFORT ADVOG ADOS ASSOCIADOS S/S
CNPJ no: I 6.525.583/0001 {4

ALANO LUIZ QUEROZ PINHEIRO
CONTRATADA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca no20 - Centro - Fone (091 ) 3728-1249
CEP. 68685-000 - Concórdia do Pará

CPF

1

2

CPF

-o \a
*,

Concord io do Poró

ÂíiBdo de foÍôa diqitãl por
PINHEIRO E PÊNAFORT

Âovo6aoo5 assocrÂDos s
5i!6525581000104
Oados: 20r 1.07.30 r 0i37:18 -03'00
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BRASIL

L, Evaldo Pinto' v're Presidente da
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SEÇÃo §i] PARÁVALOR INTEGRALIZADO R$ §"o(}0,oo; TOTAL QUOTA§ 1O,OOO - rorAlALOR INTEGRALIZADO R$ XO .ooo .OO. TERCEIRÁ DÂ coNrRrBurÇÀo EM
t0 ou separadamente,

r€verlendo os respectivos

Frf,rr: (l -{q

.,. I,r,dr,os ao pãtrimónlo socral. Ê facultado porem, â cacia sócio advo gar
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edade será exercida pors, que praticarão, sempre em conjunto e solidariamente, os atosatss necessários à representação judicial eextrajudicial. para os efeitos d0 CóCigo Civil, os sócios
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no exercicio daad,. ocacia sem prejuíze da responsab ilidade discip,inar em que possa incorrer,
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Preíeitura Municipal de Belém
Sêcretaria Municipal dê Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

PrlcI|cJ0rlJLl:-
Fdta: o +1- -Ê--RUDÍb: p- 

_. _

ALVARÁ DE LTCENÇA DtctTAL - EXERCíCtO 2022
InscÍição Municipal

214.718-7
Velidade

101o4t2023
IPTU

Nome da Empresa
PINHEIRO E PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Nom6 Fantasia CNPJ da Empresa
'16.525.583/0001-04

AV GOVR JOSE MALCHER OOO937 SALA í908 - NAZARE

Endêreço da Emprese

Ativid ade Econômica principal
691 1 -7l01.00 - SERV|COS ADVOCATTCTOS

Atividades Sêcundárias

OBRIGAÇÕES;
" O presente alvará deverá ser rênovado anualmentê. Observê a dâla de validade.'A pÍesente licenÇâ foi concedida com.base 

"t" irio-ãiou-"-oããiüorint" 
" 

de acordo com as ricenÇas exp€didas pêra 5EURB,
'ESMA 

e SEMMA, podendo ser canceraaa a qratquãi ,ríl-ntã"p#'#egutarioaoes no estaberecimento.'o Alvará de Licença oisitat e exisido no"--;:;; ;; #;"Jàá'a-" ri""nç" p",".lüãdã'; Íuncionamento de quatquerestabet€cimento produÇâo, industriat,-comerciar, a" 
"ieàito,-"udõ:;c.,gi1;[ftg{"i,iíiiTàã o,ã.üi.o de serviço de quarquernaturêzs' proÍissronal ou nâo' clLbe recreativo, êstauerecimenÉ-oã eil,no."."rpr"", em gerar, bem como no exercÍcio dê ârividadedeconente da proÍissão, arte ofício ou runçao, senaá ãiüJã õr rãià. a" ticenciamento iniciat, da renovação anuet e toda vez ouêse verificar mudanÇa no ramo de ãtivjdadelo ôontriouri.l ãi [-r"Éf,u-á, ortrr. 

"rtgr"ç."]iÀrrüãi 
-sã 

ãiiÉ àa r_et n. 7.os6t77).' o Alvârá de Licença Digitat deverá ser aÍixado em rocar viárverjÃããà*õ6 da tei n" 7.o56n\.

E] EI

Data da lnscrigão Municipal
2510.U20,12

EI
l---r lt

\_4



Voltar lmprimir
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Inscrição: 16.s2s,sg3/ooo1_04
Râzão SociaIPINHEIRo E PENAFoRT ADVoG AsSocIADos sSEndereço: AV GoVERNADoR JosE MALCHER 937 seú1õoe r,u.o*E,/ BELEM / PA/ 66055-260

A Caixa Econômica Federal, no.uso da atribulção que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de mêio de leeo;;;,riifü;;il; nesta dara, aempresa acima identificada encortra-se 
". .itrulão- i.iular perante oFundo de Gôrantia do Tempo de Servico _ FGTS.--'-- '-,'

O presente Certificado não servirá..de prova contra cobrança dequaisquer débitos referenres a contribuiç0". 
"/or-Énàrgos devidos,decorrentes das obrigações com o FGTS.

cArxA Eco IÇA FÊDERÁL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRtr'

Validade;L4/O6/2o22 a t3/07 /2022

Certaficação Númeror 20220 6 t4O t3 hOO6S4 1 1 74S

Informação obtida em 24/ 06/ 2022 14: 20: 58

A utilização deste Certifícado para os fins prevÍstos emcondicionada a verificaçâo Ae autenticiaJOJ' n" 'i]t" ouwww,caixa.gov.br
Lei esta

Caixa:

l
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MINISTERIO DA FAZENDA
§êcretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria€sial da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITÍVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERÂIS E À DiVIDA ATIVA DA UNÉO

Nome: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCTADOS S/SCNPJ: í6.525.S83/OOOí-(X

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dividas dêresponsabilidade do sujêito passivo acima identificado que uierãm'a1e, apuradas, é certificado que:

l constam débitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB) comexigíbiridade suspensa nos rermos do arr. 1s1 oa i"intã.iiz de 2s de *truri'à"jge.ã _código Tributário Nacionar (crN), ou objeto de Jecisao luoiciat que determina suadesconsideraÉo perâ Íins de cêrtificação da reguraridade n=cãt, ou 
"ino. 

,ào-v.*ú;; ---

2 constâm nos sistemas da procuradoria€erar da Fazenda Nacionar (PGFN) débitos inscritosem Dívida Ativa da união (DAU) com exigibitidaae suspensa nás termos do art. .r 5.Í do crN, ougarantidos mêdiante bens ou direitos, ou com embargos oá ràzenaa pr:urica em proLssos ããexec-ução, Íiscar, ou obieto dê decisáo judiciar que aeiermiú sua o"sconsro".açrá p-ara niJ ããcertifi caçáo da regularidade fi scal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 20ô do CTN
negativa.

Rtóric* c-

este documento tem os mesmos efeitos da cerlidáo

Esta certidáo,e várida para o estabeJecimento matriz e suas firiais e, no caso de ente federaüvo, pãralodns os órgãos e fundos púbricos da administraçáo dir"tã 
" "É 

,i""ur"o*. n"ràr"*. ã1it;;A;;;sujeito passivo no âmbito dâ RFB e da.PGFN 
" 

àUr"ng" in"fr"re as contribuiçôes sociais previstasnas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo únrco do art. r r oa r-eino e.ii2,'J" zl o";rtn.a" rssi.- 
- ' -' -'--

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na rnternet, nosendereços <http://rfb. gov. bÊ ou <http://www.pgÍn.gov. br,.' 
-- - - - -'

certidão.emitida gratuitamente com 
-b-ase 

na portaria conjunta RFB/pGFN no 1.7si, de 2l1o1o1l.Emitida às 15:52SZ do dia 12105p022 <hora e aata Oe áiasitãr. - '

Válida até 08111/2022.
Código de controte da certidâo: 694C.SDS3.S5SC.5C6D
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documeniá.



Página 1 de I

Nome: PINHEIRO &
FILIAIS )

CNP,J : 16. 52s. 583/0001_04
Certidão n" I L5Z2O7LL / ZOZ2
Expedição: 12/ OS/2022, às,
Validade : 08/11,/2022 - tBA
de sua expedição.

PENÀFORT ÀDVOGADOS ASSOCIÀDOS S/S (MATRIZ E

Prror:l!:)Cqí
rdà.:_-_Qll_
R6Íkr: p-

15:46:10
(cento e oitenta) dias, cont.ados da data

PODER,.]UD]CIÁRIO
,.]USTIÇÂ DO TRÀBÀLiIO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

CCTtifiCA-SC qUE PINHEIRO & PENÀFORT ÀDVOGÀDOS ÀSSOCIÀDOS S/S ('íÀTRIZ EFILrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n. 16.525.583/OOO1_04, I[Âo cor[sTÀ
como inadimplênte no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base nos ar's. 642. A e 883-A da consolidaçãodas Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 1,2.440/ZOtt e73.467/2017, e no AXo Ot/2022 da CGJT, de 21 de janeiro d.e 2022.Os dados constantês d.êsta Certidão são de reapons abi l idade dôsTribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus est.abeLecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de gua
autenticidade no portal do Tribunal Supêrior do Trabalho naInternet (http: / /www. tst. jus.br) .

CerEidão emitída gratuitamenE.e.

TNFORMAçãO TMPORTÀIIrE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os d.ados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fustiça dô Trabalho quanto às obrigações
estabeLecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas. incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos fírmados perante o Minist.ério púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação prévia ou demais títulos çFte, por
disposição lêgal", contiver força executiva.

Dirvidag ê sugeEiôêe r cndlo,rêr..j!Lé.bÍ

ry



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

rlcocjgl43f-Foha:-oil-
Rubílri t- .,-

NEGATIVA ATUREZACERTIDAo trD N TRIBUT

Ressalvado o direito de a Fazenda pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade jo" 3jeito .nassivo acima identificado que vierem 

'u ,.. up*Jur, ecerutrcado que NAO CONSTAM, até a presente data., pendências ._ ,.u oo_.,
relativamente aos débitos adminisúados pela sãcretaria Executiva de Estado au rãoà-u,'a"
nafureza tributiíria, incritos ou não na Divida Ativa.

A presente certidão, emitida nos termos do Decreto n.o 2.473, de29 de setembro de 2006 , eda Instrução Normativa n.'0019, de 5 de outubro de 2006, somente produzirá efeitos apàs aconfimação de sua autenticidade, pela Intemet, no portal áe serviço da secretaria nx"J,rii.,ru
de Estado da Fazenda no endereço ãletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Nome: NÃO CoNSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 16.525.583i0001-04

Emitida às: 15:39:37 do día t2/05/2022
Válida até: 08/lll202L
Número da Certidão: 7 02O22OBO4SL143-4

código de controle de Autenrlcidade: 0c0EC541.0659 6gDs.79460856.EE1A9687

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente certidão podeú, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do pÀríodo de varidade forem verificadas as hipóteses
previstas n9 art. 6" da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de outubro de 2006,"o',oo t*oue-
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da ceÍidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

ffi



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

lflG§-,n rJu"í
FrrlÊl--?r*-"--
Rúflf: _ S- .-

NEGATIVA ATUREEC RTIDAo ED N ZA N o TRIBUT

Ressalvado o direito de a Fazenda púbrica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresporrsabiiidade do_ sujeito passivo acima identificado
c".tifi"udo q* Nio-'cõN-srarvr, utá 

" ;;;;il;r::"oJiã,T,.1 :1'3HTh;relativamente aos débitos adminishados peu sêc.etaria Eãcutiva a" É.t ao au r"-*ã", a"natureza não tributriria, incritos na DívidaAtiva.

A presente ceúidão' emitida nos termos do Decreto n.o 2.473, de29 de setembro de 2006 , eda Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de outubro àe àOãc,'.orrrr" produzini efeitos aoós aconfirmação de sua autenticidade, pela Internet, ," p".t"f ã. S"*iç;'d" ü;;;#;#,;r"de Estado da Fazenda no endereço eletrôniro ***.rri"p"go".U..

Nome: NÃo CoNsTA
Inscrição Estaduat: NÃO CONSTA
CNPJ: 16.525.583/000i-04

Emitida às: 15:39:37 do dia 12/0512022
VáIida até: O8/11/ZO2Z

Número da Certidão:'7O2O22OBO4ír}44_2
Código de controre de autenticidad ez 07 084489.37D4321 6.459 A81 4D.F2g2CgC5

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente certidão podeú, independente de notificaçãoprévia, ser cassada quando, dentro do pàríodo ae ,ratiaaae'rorem verificadas as hipótesesprevisras n: uÍ ?. da Instrução Normàtiva n.. 0019, ae j à. OrtuUro a" ZOOà, 
"í*o irrrfe_em decorrência da suspensâo de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato pormeio de consúta pública no endereço eletrônicó www.sefapa.gov.br.
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Fdha

poDER JUDtcúRto
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARÁ

FÓRUM cÍvEL DA coMARcA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CíVEL POSITIVA

Rubílc.i t; *

r.!.eyqndo os registros de
HEIRO & PENAFORT

na Justiça Estadual de
ôES clvEts êm

Dlreito Público,
aiualmenle na
nal de Justiça

distribuição, de 1t

APELAÇÃo c
Desembargador
do Estado do Pará

2 - Processo no

Fiscal lüunicÍpià,
atualmente na 13 Vâra

Pública,

na Vara

seguncla-íeiê, 11 ebàI, 2022

s - Execuçâo
ido ern 261O7t2021.

t.

- Fazênda
19, atualmentê

Sêrvlço ds Emlssão dê Cêl.tdão Ctvot

Divlsão d€ Oistrtbulção do Fêftos Civols

ffi

As ihformaçôes contidâ
Exscüção patrlmoniâ

I nêsta Corlldão roíeÍ§n-s6 a exl3lêÍrcie
l, Falência a recuporação Judl
lnvantárlo e êtc...

aI€ Açõoa da gxocuÉo Fkcal, Múniclpet ou E3t dual,
ciâl{Concord.ta}, Civet e CoÍtlorctal, Fam ia,lntêrd

Certidão êí. conío.mtdr(b com o Fovimento ío/2OOg _ CJRUB, quô insUtut ce.üdão únkâ pâr. Íêitos cíveis.
C€rtidão expedida grstultamento em : j1lyt2'22 10114.46
COIITROLE: 0aííí00923ír3í
váride are 1o/oz2o22 oo:00:oo ,r^ ,;:1ffj9::,r".n[ida 

ap€nas

Comprovaeão do âutontlctdado da cerüdiio no sre htp:/vrww.tllaJus.br
E6ta c€úldão têm êfêilo de cerlidão negative pêra pÍoc€Gsos de Falência, concordala{âinda Í€men

pala pessoas @ín mâior idade cjvil.

1

ssc6ntos) ou rêcupôreçâo judicial.

HffiB ^éirãi,or@m 
@há poÍ MÁRcELo sANros cosr{ueá,io), srlvto cEsr,R oos sÂNÍos MÁRLA{6uâio) ê JAOER oOS SrNros

ffi ffitr}ffiffi,;?gffiiqft r,#r:,ffi ffôffi:;il :r"#fiffi :T- 
6bft pÍasi''E L'

ADVOGADOS
ío grâu, 20 grau e nos

3 - Processo. . irp

DlÍotorla do Fórum Clvot
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CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processono 074506111gtZOZ2

Contribuinte: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIAD OS S/S
CPF/CNPJ

lnscriçã

lnscrição(õe

Ressalvan
dívidas

certifl rada, é
admi

valid

DE Btt}rra
i@ 15 ê Norcmbro lst gãt!!o Câmotnâ. CEpr66.013.050 6€tértr+.rá

Tdêfm: 191, 307!-s:rr / lo7_t§212 FÀk lgtt !OB.'2I!
&nri!: 8âbá.trncb.|.,rl'pâ€ov.br
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E§TÂDODOPANÁ
POIIEREXECUTTYO

C.N.PJ. N. l)§.t rr.t54i000t45
GABIN§TE I'OPNEFETTO

u,4fuú- a Venez.s Mar$oara'

rrcccrc-4g1$
Folhr: t I b'.

Atesto, para frnsdê €ompÍovação de capacidada técnixrjurÍdim, por meio desle

instÍumento, que.o asoltórlo de advocada P//NHEIRO A ?ENâFORT ADW,&ADOS

Á§§OC|ÁOO§, pesBoa jurldlca de díreito privado, inscrita ns CNpJ sob o nô

16.525.583O001.Ot, locallzada na Avenida Govemador Joeê Malcher, no 937, sala

Í90E, CEP: 68040-281, Nazaré, Belém/PÀ detém quellllcação tácnlca pana e

prcstagÉs dos strvlrQ3 advoeatíclos na área erpeclalheda da Dlrelto públtco,

noüÊdamêílê, olrclüo Àdmlnitlratlvo, Ítlunicipal e Financalro. Regisha+e ainda o

pleno atendlmento e lisurã'lto sxercíclo dos serviços espaciallzados d6 àsssssoíia e de

consultoda prestados, no lntenegno de 20í7 a 2020 ao ÍúunlcÍplo de AtuüpÀ de

furma que dcançou devldâmsntÊ os ôblotlvos contratados.

AÍuá/PA, 29 ds dezembro de 2020.

I,.sL
Odlmar Wandrríay Salomão

Frefelto Municipal de Aíuá/PÀ

lt.Íl llb.íl.rp lllrraü, rfu - l'r_§:.Íot ri'ôr aúLl I lgi Írri (0tría) 6ff-l I t0. ÂÍBl - F{t. t ü§- Cf,Fr afrfi}{0í,- P-adlrrorjf,prÍrlutúdr{futtrr!.lr

RubílC:-JL-...
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FCha:
Rubrico:

GABINETE DOPREFEITO

ATESTADO DE CAPAC IDADE TÉCNrcA

Atesto, pâra fins de comprovaçáo de capacidade técnicc.juridica, por meio deste instrumento,

que o escritório de advocacia PINHÊIRO & PENAFORT ADvoGADos ÁssoclÁDos, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" '16.525.583/000l -04, localizada na Avenida

Governador José Malcher, no 937, sala 1908, CEP: 66040-281, Nazaré, Belém/pA, detém

qualificação'técnica para a prestaçâo dos serviços advocaücios na área especializada de

Direito Público, notadamênte, Direito Administrativo, Municipa! e Financeiro. Registra-se ainda

o pleno atendimento e lisura no exercÍcio dos serviços especializados de assessoria e de consultoria

prestados, no interregno de 20'17 a 2020 ao Município de são Miguel do GuamípA, de forma que

alcançou devidamente os objetivos contratados.

Sáo Miguel do GuamáiPA, 30 de dezembro de 2O2O.

nutôr'lo
LEOCADIO

PREiEITURA

DE SÁO MIGUEL DO

GueuÁ Polsn

DO5

ANTôNIO LEOCADIO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá/PA

l
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iistaoo »o panÀ
FODBR, IEOI§LÂTIVO
cÂil{ÀrtÀ t{t NtclIrAL D§ oRtxltutsÁ

fiocrrc 1C2lui-içFolh* -7e-
Rúdc.ffi-^

ÂTE§TAOO DÉ CAPÂCIDÂDE lÉCMCÂ

À Càmera liunidpâldó 0rlúr{ú, BsssoaJurldha deüÍ€flo públkr, ínsqila no
CNPJàbonô04,§4ô.§.ítr0m1.ffi 

, com *"de naTrarncsaS.nsdorMâgâlháss gâr€tâ,

Íro2f , bâino Cenho, Gep: 68270.0ü), ÍêpÍesenb& por san prusidenh, o Sr. Joany da
Roúa E$umaro, por mdo dêslê lnstrunâflúo, ah$ pana o dstridos íne, que o
eWft dê aú,ocâda ffiürÊ,ftO e psI{AFOnf IDVOeÂOü§ ./!§S(EÁOO§,
pEe§o€ iu{ídlôâ de dlrcilo Snredo, lnssitâ m CNPJ sob o no .t6,§2§.683/ll00t-{r4,

locdhndo na Àrnnida GowmadoÍ JoÊé ilahhêr, rf g3Z, sdâ í00E, CEp: 66040-281,
Nmré, BdémlPA, pFssu psrâ êstê podar leglshüto.Írur[cFât ass.soÍia e
onsulMaiuddie, palo per{odo delt}19s 2020, êoún nd&b eryaüfoadodcsanpenho
Lkfuoeapedalizarlo, rrs modo ê.r,írpíir 6m os lÊÍmos do cor{mb do IndghiriÍade
fiÍmãÉo.

. OdximlnálPÂ,29

Presidente da Câmarâ Munlcipal ds Orixlminá

Digitalizado com Camscann(
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ESIAÍ}O DO PANÁ
cÃMARÁ MumtctpAt DE vtÍóih Do xtNcu

Ptocrrc -rt-',)ü.iÍFoIn: ãf-
-__*--llu|íiÍ L

PODER I"EGISTÀ?IVO
CP r:!t4.887.9í3/OOOl{S

ÂTESTÂDO DE CÂPÂCIDÂDE TÉCNEA

A Câmara Municipal de Vitóriâ do Xingu, pessoa
insciitã no cNpJ sob o ,J ,.urr.*.i000í-0;, **;:iT,Tr1"H:JJ,l,::
Farias, ne 720, Cêntro, CEp. 6g3S3S00 rêpresêntadâ
westeming.Fror dê Lima Junior, por meio deste ,ro*r"j;:;:#jJ:tfij,r::Íins, que o escrítório dê âdvocacia ptilHEtRO & FÁssoárÁDos, pessoâ iurÍcíicâ dê dheito p,ir.d",-h;TÍFr:R:_:::fffi
í6.525.S9r000i{4, localizada na Avenída Cor"r"ao, .l*é Malcfrer, no 937, salaí908, CEp: OOOIO_Z8 I, Nezâré, Belén pA, prêstou p". 

".t" poder bgislativomunirÍpar assessorie e consultoria jurídica, pero pen*" o" 2O1g a 2020,corn no*rioe qualificado desêmpenho téc .

contrdo dê inexigbireoaue Íinnl[-espaciaÍizado' 
de modo a cumprir com os têÍmos do

VITÓRíA DO XINGU/PA, 29 dê dezembro dê 2OzA

.t

WESTERNING F
DE LIMA
JUNÍOR:52137
20

't2.30 l4r l07

L

-03'@'

WESTERI{ING FLOR DE Lfi,A JUNIOR

Presídente da Câmara Municipâl dê VÍtóÍia do Xngu/pA

ÂV. MÂ'{OEL FEIJ'( DE FANIAS - 720 - cÊt{ÍBo - câF: 6â.383.@ _ vtrónÁ Do )ol{su-?ÂRÁ

+



?rootrt;413§.
Fc[t.L--CS:!-
Rúh:_-_U--ESTADO DO PARÁ

PREFEITURIi DE PONTA DE PEDRAS
'PODEREXBCUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente lnstrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, Pessoa

Jurídica de direito público, inscrita no CNP| n0 05.13 2.43 6/0001-50, com sede na Rua Princesa
Izabel, S/N, Centro - Ponta de Pedras - Pará representada, neste ato, pela sua Prefeita, Sr3.

Consuelo Maria da Silva Castro, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPI

de número: 16.5 2 5.583/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador Iosé Malcher, n"
937, sala 1908, CEP: 66040-ZBL, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o serviços de assessoria e

consultoria na lrea Pública, alcançando satisfatoriamente os objetivos contratados, em

especial:

. Elaboração e análise de projetos de lei;

. Emissão de Parecerês furídicos nas diversas áreas do Direito;

. PatrocínÍo de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas (TCM, TCE

e TCUJ.

Portel, 0B de |aneiro de 20t6.

CONSU LO RIA DA SII o

Prefei Muni pal de Pon d Pedras

Tv Princesa Isabel - BarÍro Ce tro
Pontâ de Pedras - Marajó - Pará - CEP| 68830-000

Fone: (91) 3777'1104

1.*.x-



su§lGÀ:tÍÂ.clltD/\êt É Í>GSÉmVólVtl ÊNt<: |ru/v\Âr.rô

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente lnsrrumento a pREFEITURA MUNlclpAL DE poRTEL, pessoa Jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ ne 04.87 6.447 /OOOL-SO, com sede na Avenida Duque
de Caxiâs,.803, Centro - Portel - Pará representada, neste ato, pelo seu prefeito, Sr.
vicente de Paulo terreíra oliveira, atesta para os devidos fins que o escritório plNHElRo &
PENAFoRT ADVoGADos ASSoclADos, pessoa lurídica de direito privado inscrita sob o
CNPI de número: 16.525.583/0001-04, com endereço comerclal Avenida Governador
iosé Malcher, n" 937, sala 1908, CEP: 66040-281, Bairro Nazaró, Belém , pará, presta o
serviços de assessoria e consultoria na área pública, alcançando satisfatoriamente os
objetivos contr.atados, em es pectal:

. Eláboraçâo e análise de projetos de lei;

. Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;

. Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas
(TC|M, TCE e TCU).

Portel, 08 de Janeiro de 2016

T{UNi CIPIO DE POR,IEL

VICENTE OE PAU FERREIRA OLIV

Prefeito Municipal de Portel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ : 05.1 05.1 35/0001 -35

Pelo presente Instrumento a PREFEITURA MUNUCIPAL DE MOJU, Pessoa luridica
de direito público, inscrita no CNPJ ns 05.105.135/0001-35, com sede na Praça Jarbas

Passarinho, ne 100, Centro - Moju - Pará representado, neste ato, pelo seu Prefeito, Sr.

DEODORO PANTOJA DA ROCHA, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &

PENAFORT AbVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o

CNPJ de'número: 16.525.583/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador

José Malcher, n' 908, sala 1908, CEP: 66040-281,, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o

serviços de assessoria e consultoria na área Pública, alcançando satisfatoriamente os

ob.ietivos contratados, em especia l:

. ElaboraÇão e análise de projetos de lei;

. Emissão de Pareceres lurídicos nas diversas áreas do Direito;

. Patrocínio de defesas.e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas

(TCM, TCE e TCU).

lvloju, 12 de laneiro de 2016

DEODORO ocH
P refe i e

Praça Jarbas Passarinho, 100 - CEP: 68.450-000 - Moju-PA

Telefones: (91) 3756-1214

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente lnstrumento a PREFEITURA MUNUCIPAL DE MOJU, Pessoa Jurídica
de direito público, inscrita no CNPI ns 05.105.135/0001-35, com sede na Praça larbas
Passarinho, ne 100, Centro - IV1olu - Pará representado, neste ato, pelo seu Prefeito, Sr.

DEODORO PANTOIA DA ROCHA, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT nbvOeeOOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o
CNPI dE número: 16,5 25.583/0001-04, com endereço comerclal Avenida Governador
losé Malcher, n' 908, sala 1908, CEP: 66040-281, Bairro Nazare, Belém - Pará, presta o
serviços de assessoria e consultoria na área Pública, alcançando satisfatoriamente os

objetivos contratados, em especia l:

. Elaboração e análise de projetos de lei;

. Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;

. Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas

(TCM, TCE e TCU).

N4olu, 15 de J a neiro de 2 015.

DEODOR o
Prefei JU

Praça larbas Passarinho, 100 - CEP: 68.450-000 - Mo.iu-PA

Telefones: \9L) 37 56'L214

NTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ : 05.1 05.1 35/0001 -35
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ESTADO DO PART(
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

. PODER E:XE,CUTTVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente lnstrumento a PREFEITURA MUNICIPAT DE PONTA DE PEDRAS, Pessoa

lurídica de direito público, inscrita no cNP] ne 05.13 2.436/0001-5 0, com sede na Rua Princesa

lzabel, S/N, Centro - Ponta de Pedras - Pará representada, neste ato, pela sua Prefeita, Sre.

Consuelo Maria da Silva Castro, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPf

de número: 16.525.5 83/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador José Malcher, n"

937, sala 1908, CEPÍ 66040-287, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o serviços de assessoria e

consultoria na áreâ Pública, alcançando satisfatoriamente os obietivos contratados, em

especial:

. Elaboração e análise de projetos dê lei;

. Emissão de Pareceràs lurídicos nas diversas áreas do Direito;

. patrocínio de defesas g acompanhamento processual nos Tribunais de Contas (TCM, TCE

e TCUJ.

CONSU to DA IL RO

Prefe M icipal de e Pedrasonta

Tv PÍincesa Isabel - Bairro CentÍo
Ponta de Pedra§ - Marâjó - PâÍá - CEP: 68830-000

Fone: {91) 3777-1104

u<

Porrel, 05 de Ianeiro de 2015.
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. ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

CNPJ: 05.849.955/0001 - 31

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pelo presenre instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS, Pessoa

Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ no 05.849.955/0001-31, com sede na Av.
Pedro Joôé da Silva, no l, Bairro Centro, AnajáslPa, CEP 68.810-000 representad4 neste

ato, pelo seu Prefeito, Sr. Edson da Silva Banos, atesta para os devidos fins que SOUZA E
SEIXAS ADVOGADOS ASSOCIADO§ S/S, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
sob o CNPJ N" 16.525.583/0001-04, com sede na Av. Govemador José Malcher, Edificio
Real One, n'93'l,lf andar, sala 1908, CEP. 66055-260, Bairro - Nazaré, Belám- Pará,

desempenhando serviços técnicos especializados na área do Direito, alcançando
satisfatoriamente os objetivos contratados, em especial:

. Elaboração e análise dé projetos de lei;

o Emissão de pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;

. Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas

(TCM, TCE, TCU);

Anajás, 20 de dezembro de 2012.

-t
DA SILVABARROS

Prefeito Municipal de Anajás-PA

AVENIDA PEDRO JOSÉ DA SILVA NO 01 - CEP 68810-000
ANAJÁS - PARÂ
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PARÁ
OBOEU DOS ADVOGÂDOS DO BRA§IL

$EÇAo Do PAFÁ

CERTTDÃo n" 335/2015 - s.t

Eu, Alberto Antonio de Albuquerque
Campos, Vice presidente da ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRÂSIL -
SEçÃO DO pARÁ, nos termos da Lei,

CERTIFICO que foi deferido o pedido àealteração de Contrato de Sociedade denominada SOUZA E MELO ADVOGADOS
ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLE S, registrada sob o no 518,/2O12 nestaSeccional, nos seguintes termos: '3a ALTERÂçÃo CoNTRATUAL DASOCTEDADE DE ADVOGAOOS SOUZA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMpLES.pelo presente instrumento particular e na melhor formade d eito, WILLIAM GOMES PENAFoR T DE SOUZA brasileiro, casâdo, advogado,
,nsc to na OAB-PA sob o no 13.369 e no CpFlMF no 663.040.832-20 , resídente e

Frha
Rubdce: t-

ri
domi ciliado na Rua Conselheiro Furtado, no 23!2 Cond. Parc Paradiso, Torre
Oasi s. apto. 2303. Bairro da Cremaçao, CEP: 66040-100 na Cidade de Belém
Estado do pará, e MARIA ELIZABETH QUÊIROZ DE MELo,.bTasí leira, casada,advogada, inscrita na OAB-PA sob o no 4.915 e no CPF/MF 21o.671.392-49,
residente e domiciliada na Rua Conselheíro Furtado, no 23!2, Cond. Parc Paradiso,Torre Oasis, aglo. L4O4, Bairro da Cremação, CEP: 66040-100 na Cídade deBelém, Estado do Pará ,ajustam e contratam, na melhor forma de direito, a 3aAlteração do Contrato Social de SOUZA E MELO ADVOGADOS ASSOClADOS
SOCIEDADE SIMPLES mediante as cláusulas e condiçoes que mutuamente seoutorgam e aceitam, obrigando-se a cumpri-las, cuja alteração se regerá pelas
cláusu las seguintes e pela legislação que disciplina a matéria, em especiãl a Lei nô8.906 de 04l07I94:CLÀUSULA PRIMEIRA *DA ÂDMTSSÃO DESocto- E
admitido na sociedade o sócio ALÀNO LUIZ qUEIROZ PINHEIRO, brasiteiro,casado, advogad o, inscrito na OAB-PA sob o no 10.926e no C?F/MF
571.284.722L5, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Furtado, no 1934, Ed,
Pal acro Real, apto. 101, Bairro de Batista Cam pos, CEP: 66025-160 na Cidade de
Belém, Êstado do pará;CúUSULA SEGUNDA -DA sÂÍDA DE sóclo A sóc
MARIA ELIZJIBET}I QUEIROZ DE MELO, retira-se da sociedade e transfere ao
novo sócjo ALANO LUIZ eUEIROZ pIN HEIRO a integrêlidade de suas quotas
5.000 (cinco mil) no valor unitárío de 00 (um real) cada, perfazendo um totalR$ l,

PÂRAde R$ 5.000,00 (cinco rnit reais)i GRÂFO PRIMEIRO: Retirando-se da
sociedade, a sócia reti ranre MARIA ELIZABETH QUEIROZ DE MELO, dectara sair
embolsada de todos os seus haveres,compreendendo capital, lucros e tudo o maisquanto lhe era devido pela sociedade e pelos sócios remanescentes,
conseqüência do que, por si, seus herdeiros e sucessores dão aos mesmos
gera definitiva e irrevogável quitação, nada mais tendo ã exigir ou recla
qualquer título, com relação ao vínculo social, do qual ora se desliga.PAnÁe
SEGUNDOT Do mesmo modo, a sociedade e os sócios remanescentes, declaram
por si, seus herdeiros e sucessores, nada ter a pleitear ou reclamôr, a qualquer
rítulo, do sócio retirante, razão pela qual também lhe conferem plena, geral e
irrevogável quitação, ficando a mesma, exonerada de qualquer responsabilid

lêrn-PA, CEPi ô6.015-060.Fone: 4006,8600 Fax: 400ô-8603Barâo do Bro Branco, 93 - Bê
Bome Pâqê; ! !!.,(.ú!!,it13.]l,
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PARÁ
ORDEii DOS ADVOGADOS DO BRASIL

§EÇÃO §o pARÁ

quanto aos debitos da socied de vez que, com as restnçoes legais, assumeade,
CLAtodo o âtivo e passivo social. USULA TERCEIRA DA DISTRIBUIçÃO DOCÂPTTAL SOCIAL E DAS QUO?AS: O capital social de R$ 10.000,00 (dez mitreais) e as quotas patrimoniais e de serviço ficam assim distribuídas: Nome dosócio 1- William Gomes Penêfort de Souza no de quotas 5.000 -Valor patrimonialR$ s.000,00 o/o no Capital 50o/o; Nome do sócio 2- Alano Luiz Queiroz pinheiro

no de quotas s.000 -Valor patrimonial Rg S.000,00 o/o no Capital 50o/o; TOTALno de quotas 10.000 TOTAL Valor patrimonial Rg 10.000,00 TOTAL olo noCãpital 100o/o. CúUSULA QUARTA -DA RAZAO SOCIAT -A Sociedade altera adenomtnação social de "SOUZA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOSSÔCIEDADE SIMPLES" para "PINHEIRO & PENÀFOBT ADVOGADOSA§SOCIADOS SOCIEDÀDÊ SIMPLES" e se rege pela Lei Federâl no g906/94,pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados doBrasrl pelo Provimento 112/2006 e pelos demais provimentos e regulamentosaplicávels à espécie. CONSOLIDA çAo DO CONTRATO SOCTAL. pe lo presenteinstrumento particular e na melhor forma de direito WILTIAM GOMES PENAFORTDE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-PA sob o no 13 .369 e noCPFIMF no 663.040.8 32-20, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Furtado,no 2312 Cond. Parc Pâradiso, Torre Oasis, apto.2303, Bairro da Cremação, CEP:66040-100 na Cidade de Belém, Estado do pará, e ALANO LUIZ QUEIROZPINHEIRO, brasileiro , casado, advogado, nscrito na OAB-PA sob o no 10.g26 e noCPF/MF 571.284.72 2t5, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Furtado1934, Ed. Patácio Reai , apto. 101, Bairro de Batista Cam pos, CEP: 66025-160 naCidade de Beiem Estado do Pará ;partes entre sí ajustadas, têm a constitui çaodeuma Sociedade de Advogados, que se regerá pelas seguintes cláusulas econdiçõCs:CLAUSULÂ PRIMEIRA. DA RÂZÀO SOCIAL -A Sociedade tem por razãosocial o nome de "PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOSSOCIEDADE SIMPLES" e se rege pela Lei Federal no 8906194, peloRegulamento Geral do Êstatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados doBrasil pelo Provimento 11212006 e pelos demais provimentos e regulamentosaplicáveis à espécie PARÁGRAFO úNICO DO USO DA RÂZÃO SOCIAL: Arazão social é de uso exclusivo nos negoc ios da Sociedadê, ficando vedada suautilizaçâo em negócios estranhos ao objeto sociat.clÁusuLA SEGUI{DADOOBJETO: O objeto principat da sociedade é a prestação de serviçosexclusivamente jurídicos, privativos de advogados, podendo, ainda, praticar todosos demais atos que, direta ou indiretam ente estiverem vinculados aos objetivos dasociedade. CLÀUSULA TERCEIRA DO PRAZO: O prazo de duração dasociedade e indeterminad0, na forma permitid a pela legislação brasileira em vigor.CLAU§ULA QUARTÁ DO ENDEREÇO: A Sociedade tem sede nesta cidade deBelem à Av. Governador José Malcher, no 937 Ed. Real 0ne, Sala 1908, Bairrode Nazaré, CEp: 66040-281, fone 3223-2757, fax 3223-2757, e-mail
n .Parágrafo Único: Fica autorizada a criação de fiÍiaisdesta Sociedade em qualquer parte do território nacional, respeitadâs as normvigenres.CLAUSULA eUINTA DO CAPITAL SOCIÀL: O capitat sociat é d10.000,00 (dez mit reais totalmente integralizado nesta oportu n idade

soclos dividido em 10.000 (dez míl) de quotas patrimoniais, sendo cada quota novalor nomi nal de Rg 1,00 (um real).CLAUSULA SEXTA DA DISTRIBUIçÃO
DO CAPITAL SOCIAL E DAS eUOT^AS: O capitat social de R$ 10.000,00 (dez mit
rea ts e as quotas patrimoniaís e de serviço estão assim distribuídas: Nome dosócio 1- William Gomes penafo rt de Souza no de quotas 5.000 -Valor patrimoni al

Barão do Rio BÍanco, 93 - Botém-pA, CÊp: 66.01 5-060 Fone: 4006-Eô00 Fax: 400ô-e603
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PARÁ
ORDEI,I DOS ÂDVOGADOS DO BRASIL

srÇÂc Do pABA

R$ 5.000,00 7o no Capital S0o/o; Nome do soc io 2- Alano Luiz Queiroz Pinheirono de quotas 5.000 -Valor patrimonial Rg 5.000,00 o/o no capital 50o/o; ToTALno de quotas 10.000 TOTAL Vaior patrimonial Rg 10.000,00 TOTAL o/o noCapitat 100o/o. CúUSULA SÉTIMA DACES§AO DAS COTAS: Se um dossoclos desejar vender ou ceder onerosa mente a terceiros, estrânhos à socieda de,uma parcela ou a totalidade de suas quotas, poderá fazê-lo, desde que ofereçapor escrito aos demais pa ra gue estes exerçam o direito de preferência no prazode30( trinta) dias. O silêncio do sócio significará aprovãção da alienaçao, mas avenda ou cessão das quotas só poderá ser cons umada nas mesmas bases econdições ofertadês pelo cedente aos demajs sóciOS.CLAUSULA oITAVA DADISTRIEUTçÂO DOS RESULTÂDO S:Serão efetuados balancetes periódicos a fimdê apurar o resultado societário havido, sendo facultado à socied ade rateá-los 0unâo na proporçâo da participação de cada sócio no capital social, o que seráobjeto de deliberação societária,
belecer para a boa

obedecidas as reservas de p
gestão;PARÁ

rovisao e de rateiosque a soctedade venha a esta GR.AFO PRIMEIRODO EXERCÍCIO SOCr^ O exercício social coincidi rá com o ano civilencerrando-se necessa ria mente, em 31 trinta e um) de dezembro de cada ano

t
(

p

h

para elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultadoeconômico, que serão julgados pelos sócios, no primeiro trlme§tre seguinte aotérmino do exe rcício sociâ l. CLAUSULA NONA DO FALECIMET{TO DÀAUSÊNCIA, DA INVALIDEZ OU DA INTERDIçAo BO SóCro: Na ocorrênciadessas hipóteses observa r-se-ao as seguintes condiçôes:PARÁGRÂFOPRIMEIRO: No caso de fa lecimento ou ausência de quaisquer dos sócios asociedade não será extinta evantando-se um balanço especial para a data legalda deciaração do fato, no prazo de 90 (noventa) dias e, o representante iegal dofalecido ou âusente, deliberará com os sócios remanesce ntes, ,de comum acordo,se convier aos remanescentes , mediante aprovação dos detentores da maioria docapitâl social, o ingresso dos herdeiros ou sucessores do morto ou ausente, norazo de 30 (trinta) dias a pos lhe ter sido apresentado o balanço, sujeitando-se oserdeiros ou sucessores a preencher a condição de advogado regularmenteinscrito na OAB. E, nao havendo o quorum aci ma estipulâdo, efetuar-se-á opagam€nto dos haveres daquelê a sua herança ou sucessores, a ser apuradonaguele ba/anço especialmente efetuado para tal fim, no máximo em 12 (doze)parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de atualizaçâo monetáriaca lcu lada pela variação acumulada, mensalmente, do INpC (Índice Nacionai dePreços ao Consumidor) da Fundação Getú lio Vargas e de juros de l o/o (um porcento) ao mês, contados da data da ocorrencia do evento, iníciando-se opagamento da primeira arcela g0 (noventa) dlas após essa dâra.pARÁcRAFoSE6UNDO; Se o falecid o for sócio no exercício do cargo de admi nistração dasociedade, o seu representante legal receberá, durânte o período que antecederao pagamento dos haveres daquele, mensalmente, valor idêntico ao seu pro-labore à época do óbito atítulo de adiantamento a ser descontado dos haveresàépoca do pôgamento destes. PARÁGRAFOTERCEIRO: Havendo a in terdição dequaisquer dos sócros a sociedade nâo será extinta e, os'haveres do sóciointerditado serão apura dos também, em baianço especial, na data legalmentereconhecida como da declaração de interdição do sócio, sendo este excluídosociedade e, tais haveres, apos apurados na forma do § 1ô desta cláusula,nos mesmos termos e condições ali previstos , ao seu curador, efetuandnecessária redução do capitai social.PARÁGRAFOQUARTO: No caso do heou sucessor do sócio falecido ou ausente deter cotas do capital da socied
BeleÍn -PA, CEP:66.0t5-0ô0 Fonei

p
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ORDEU OOS ADVOGADO§ OO 8ÊA§IL
sEÇÁc oo PARÀ

participando desta como sócia acrescerão às suas cotas aquelas que receberem
aplicando, nessa hi

por herança ou sucessão
pótese, a regra disposta no

as quais lhe serão igualmen
§10 desta cláusula. Ou seja, não

te distribuídas, não se
haverá apuração de haveres do sócio falecido ou ausente, para indeniza çâo dosseus herdeiros ou sucessoresr mas, sendo estes sócios na entidade por ocasiãoda declaração do óbito ou da ausência do socto morto ou ausente, a eles serãodistribuídas as cotas nos termos do ôto legal que lhes destinar aherança.pÂúG RAFO QUINTO: Tanto no caso de óbito, ausência ou interdiçâode sócio, só será aceita a representação dêste através da docurnenta çâopertinente, legalmente expedida pelê autoridade judicialcompetente.pARAGRAFO PRIMEIRO: A sociedade firmará um seguro de vida ede acidentes pessoai s em favor de cada Sócio Patrimoniat , cujo valor será definidoôtravés de consenso social periodicamente atualizado, tendo como beneficiáriosseus herdeiros necessários respeitâda a legítirna. Uma vez recebido este valorficará integralmente indenizada socialfalecido/inválido/tnterdito/aus ente na

a participa
Sociedade. pARÁ

ção
GRÃFO SEGUNDO:

do
Enquanto não for pago o valor reFerido no parágrafo a nteraor a Sociedadeantecipará aos herdejros e sucesso res do Sócio patrimonial
fa lecido,/invá lido/interditado/ausente o mesmo montante que ô Sócio patrimoni alreceberia caso estive sse em plena atividade societária incluindo lucros e excluindopro- labore. Este montante será pago a tít antamento e será compensadoulo de adicom o valor do seguro, quando este vier a ser pago pela empresa segurãdora,Caso o seguro venha a ser efetuado com mâis de uma seguradora, o dispostoneste parágrafo vr9orara de forma proporcional ao adimplemento de cada q ual.PARAGRAFOTERCEIRO: Caso o seguro estabelecid o no parágrafo primeiro destâcláusuia nâo seja pago, fica prevista a seguinte disposição supletiva deindenização/reemLolso: a Sociedade pagara aos beneficiários, herdeiros esucessores do Sócio Patrimonial falecido/in vá lido//interditado/â usente o montantequeoSocto Patr,mo nial receberia caso estivesse em plena atividade societáriaincluindo lucros e excluído o pró-labore, de acordo com o seguinteescô lona mento:du rante os primeiros 06 meses, I00o/o (cem por cento); entre 07e 12 meses, o equivalente a 80o/o (oitenta por cento);êntre 13 e 1g meses oequivaiente a 50o/o cinquenta por cento;entre 19 e 24 meses, o equivalente a 35ôlo(trinta e ci r cento) ;entre 25 e 30 mesesr o equivalente a 250/o (vinte e cinco

Rüricr: r- -.,.

por cento) SULÂ DÉcrul DA RETIRADA DE SOCfO:No caso de um dossocios desejar retirar-se dâ socied ade deverá notificar os outros, por escrito, comantecedência de 60 (sessenta) dias, conforme art. 1.029 do Código CivilBrasile jro, e, seus haveres lhe serão reembol sados nas condições abaixoajustadas.pARÁGRAFO pRIMEIRO: Os haveres do sócio retirante,compreendendo capitô|, lucros e guaisquer outros créditos , serao apurados pelomontante efetivamente realizado e será liquídado com base na situaçãopatrimonial da sociedade verificada em balanço êspecíalme nte levantado, na datada ocorrên cia.PARÂcRAFO SEGUNDO: Os haveres apu rados na forma acimaestabelecida serão pagos ao sócio retiranteem 12 (doze) parcelas iguais, mensaise sucessivas vencendo a primeira 30 (trinta ) dias apos a apura çao dova lor. CLÁUS ULA DÉCIMA.PRIMÊIRA DA EXCLUSÃODESó CIOS:Sociedade poderá excluir sócios desde que justificâdamente e deindenizada pela unanimidadê dos votos dos Sócios Patrimoniais, excluídimpedidos.pARÁcRAFO pRIMEIRO: Os haveres do sócio excl uí dcompreendendo cãpita l, lucros e quaisquer outros créditos, serão apured
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montante efetivamente realizado e Sera liquidado com base na situa çâopatrimoniêl da sociedade verificada em balan ço especiaimente levantado na datada ocorrência; PARÁG RAFO SEGUNDO: Os haveres apurados na formô acimaestabelecida serão pagos ao sócio excluído em 12 (doze) parcelas iguais, mensaise sucessívas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração dovalor; PARAGRÂ FO TÊRCEIRÔ: o capital socíal sofrerá a correspondentêredução, salvo se os sócios remanescentes suprirem o valor daquota;PARAGRAFO QUARTO: Considerando que as sociedades. de advogados sãotipicamen te sociedades de pessoâs, cuja base de exercÍcio reside na confian çareclproca e na affectiosocie tatas, e ainda, que por i mposiçâo legal, nessassociedades, o nome sociai deve conter o pâtronímico de u m ou'mais sócios, e quêo uso desses é direito persona líssimo considera-se fato suficiente à permitir adissoluçâo parciai da Sociedade, com êxclusâo de um ou mais sócios a perdadaquela affectio assim deliberada por decisâo dos Sócios patrimoniaisremanescentes por votaçâo unânime e especialmente convocada para esse fim, ecom previa convocaçâo do socio gue se pretende exciuir ;PARAGRÂFO QUINTO:Em qualquêr câso de exclusào, esta será operada media nte simples alteração doContrato Social na forma do parágrafo único do art. 12 do Provimento 11 2/2006do Conselho Federai da OAB.CLÁSULA DÉCIMA.SEGUNDA:PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS Em qualquer das hipótesesestabelecidas nas CúUSUlqs OITAVA, NONA e DECI MA, a sociedade não entraráem dissoiução, podendo os sóc,os remanescentes con tinuar com as atividadessoctais, até a efetiva regularização do quadro societá rio,cúusula pÉCTMÂ.TERCEIRA: RESpON SABTLTDADE REMANESCENTE A retirada, exclusão oumorte do sócio, não o exime, ou sua herança, da responsabi lidade pelasobrigações sociais ô nteriores, até do is anos após averbada a resoluçâo dasociedade. Nas hípóteses de retirada ou exclusão de sócios, a responsabilidadepelas obrigações sociais perdurará por igual prazo, enaverbaçâo, nos termos do art. 1.032 do Novo Códígo
quanto não se requerer a
Civil Brasileíro.CúUSULADECrMA-QuARrA DA QUÂRE NTENA: Em todas as hipóteses acimamencionadas nas cláusu las ga a 114 fica estabel ecida guarentena de 24 (vinte equatro) meses para exercer a advocacia contra os clientes que a Sociedadepossutâ no perlodo em que o Sócio estêve na Sociedade, sem p reJ u rzo dassançoes correspondentes.Cr-Áusuu oÉcrMA-QU INTA: Os sócios não poderãoexercer advocacia autonomamente e au ferlr os respectivos honorários comoreceita pessoal, salvo na hipótese em que os sócios, unanimemente, resolveremdeliberar de outro mod o, ãtravés de prévia e expres§a anuência dos Sócios.Excetua-se dessa regra, também, o exercício da advocacia como servidores noscargos próprios à aàvocacia púbiica ou, ainda como empregados de pessoasjurídicas de direito pnvaco, desde que não sê trate de outra sociedade deadvogados. Também, poderão os sócios exercer o magistério público ouprivado.CLAUSULÂ D CIi'!A-SÊXTA| RESpON SÂBILIDADE DOS SóCIOS EASSOCIADOS: A responsabilidade profissional dos sócios será regulada pelasnormas do Esta tuto da Ordem dos Advogados do Brasii e pelos prov doCFOAB. A sociedade, os sócios e associad os responderão raeilimitadamente por comp rovados danos causados aos clientes deco açaoou omissâo no exercício da advocacia, conforme estabelece o a Leino8.906/94 (EAOAB), bem como o inciso XI do art. 20 do Provimento 1.O112/2006 e Provimento no 147/20!2 do CFôAB. A responsa bilidade so ca dasócio, no âmbito dos negócios sociais, é limitada na forma da lei. .Os nao
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responderão subsidi aria mente pelas obrlgações sociais estra nhas ao exercícioprofissional, confo
CIV|I. PAúGRAF

rme estabelece o a rtigo 1.054 c/c o aftigo ggt, VII: do CódigoO UNICO: [Jas retaçoes com terceiros, que não envolvam aprestaçâ o de serviços jurídicos. a responsabi lidade de cada sócio érestri ta ao valorde suas partes, mas todos respondem solidariamente peia integralização docapital social, nos termos do artigo inciso VIII, c.c. artigo 1.052 e 1.054, do
oo7.",,.
.CLA MA.SETIMA DO ''PRO

Código Civit ( Lei no 10.406/2002) USULA DECILABORE": Será estipuladâ uma retirada mensal para os sócios-admi nistrãdorês,de conformidade com a legislação em vigor.CLÁ USUI.Á DÉCIMA-OITAVÂ DAÀDMINISTRAçÃ O DA SOCIEDADEi A administração da sociedade , nos termosdo art. 1.060 do Código Civil, caberá exclusivamente aos sócios WILLIAM GoMESPENAFORT DE SOUZA e ALANO LUIZ QUEIROZ PINH EIRO, em conjunto euseparadamente, ficando eles autorizados ao uso do nome sociedade, dispensando-os de caução e investidos dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartiçôes públicas eautarquías, assinando todos os documentos necessários à gestão dos negócios,podendo inclusive nomear, em conjunto ou separada mente, procuradores desdeque com prazo de mandato determi nado e poderes específicos.CúUSULADECIMA-NONA DA EXTINçÃO DA SOCIEDADE:- Na hípótese de os soctosdecidirem extinguir a sociedade será Ievantado o Balan ço de Encerramento edivididos os haveres e deveres na proporçâo da participação de cada qual nocapital sociat.PARÁGRAFo úNICO: O pagamento integral deverá ocorrer noprazo máximo de 180 cento e oitenta) diâs apos o fechamento do Balanço deEncerra mento. CúUSULA VIGESIMA DÂS ALTERAçÕES CONTRATU AfS: Asalterações somente serão permitidas através do voto de pelo menos, 50o/o doCapital Social , salvo as disposrçoes em contrário expressas nesteContrato.CLÁU SULA VIGÉSIMA -PRTITIEIRA DA REVOGAçÃO DÀSCLAUSULAS CONFLITANTES: Fícâm revogadas todas as cláusulas e d çôesisposi
LAUS

naqullo que conflitarem com o que e disposto neste instrumento.C ULÀVIGESIMA SEGUNDA DO FORO: Fica estabelecido o foro da cidade de Beiém,Estado do Pará, a fim de dirimir qualquer d UV ida oriunda do presente Contrato. E,por estarem assim justas e contrãta das, firmam as paftes o presente documentoem quatro vias de igual teor e vaíor, na presença de duas testemunhas quetambem subscrevem.Belém/PA30de janeiro de 2015.aa) WILLIAM GO rvtE5PENAFORTE DE SO UZA CPFIMF 663.040.832-20 OAB-PA 13.369; MARIAÊLIZAEETH QUEIROZ DE MELO CPF/MF 2tO.671.392-4 9 OAB-PA 4.915;AtjNOLütz QUEIROZ PTNHETRO CPF/MF 571.284.722_t5 oAB-PA 10.826.TESTEMUNITAS: 1. Lúcia Cristina Martins Peres cPFlMF 260.387.492_6A CRC,PA9.261;2.Rucilene de Nazare da Silva Rlbeiro cpF/MF 790.881.8O2-10 CI.PA4.419.513 PCIPA,'. Esta alteração de Contrato de Soçiedade foi deferida pelaCamara E§pecial da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará através dadecisão do Conselheiro Relator Dr. Dennís Serruya, sendo devidamentehomolôgada pela presidência da Câmara Especiôl em 24/A2/2OL5, e encontra-seaverbada no Livro 13, as fls. 180, data em que foi lavrada, sob o no 3. Setor deInscrição da OAB/PA. Bele mlPA, O2 de março de 2015.
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CERTIDÃO n" 128,/2012-sec

!u, Alberto Ântonio Campoa,
Secretário-Gerat da ORDET{ ôOS
ADV_O-G_AOOS DO BRASTL _ sEçÃO
DO PARA, nos termos da Lei,

CERTIFICO que foi deferido o pedido de atteração da
sociedade de' Advogados, nos seguintes termos: "INSTRUMENTo pARTicuLAR
DE ALTERAÇÃo DE SocIEDADE PARA FINs DE PRE TAÇAo ôJ sTnüõ oT
ADVOCACIA DENOMINADA SOUZA E SEIXAS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
SOCIEDADE SIMPLES, CONFORME A SEGUIR SE DECLARA: DC UM IAdO WILLIAM
GOMES PENAFORT DE souzA, brasireiro, casado, advogado, inscrito na oAB-pA
sob o no 13369 e no CIC/MF no 663.040.832-20, residente e domiciliado na Rua
Arcipreste Manoel reodoro, r03, apto 1004, bairro Batista campos, na cidade de
Belem, Estado do pará, cEp 66023-700 e do outro ANITA sEIxAs CONDURU,
brasileira, solteira, advogada, inscrita na oAB-pA no 1630g e no CIC/MF no
782.134.522,9t, residente e domiciliado na Rua -toão Balbi,708, apto 1802,
Bairro de Nazaré, na cidade de Belem, estôdo do pará, cEp: 66oss-28o ajustam
e contratam. na melhor forma de direito, a constituição de ..souaA Ê sErx.âs
ADVOGAOOS ASSOCTADOS Sociedadê Simplês,,, mêdiante as clausulas e
condições que mutuamente se outorgam e aceitam, obrigando_se a cumpri_las
por si e seus herdeiros: PRIMEIRA - A sociedade, altera sua sede para Av.
Governador José Marcher, 937, sala 1909. sairro Nazaré, na cidade de Belem,
Estado do Pará, csP: 66055-260. SEGUNDA - Todas as demais clausulas e
condições estabelecidôs nos atos constatutivos da sociedade pela presente
nlffaaçÃO, permanecem em vigor. E por terem assim pactuado, firma-se o
presente anstrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta
seus legais efeitos, depois do competente registro na ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Pará. 3elém(pA),07 de fevereiro de 2012. aa) ywLlrÂl{ GoIrtEs
PENAFORT DE SOUZÂ - OAB-PA no 13369 - CIC/ÍI{F no 663.04O.832_ZOi
ANrrA sErxÂs coNouRU - OAB-PA no 16308 _ CIC/l,tF 6()
782.r34.§22,9t." Êsta alteraçâo de Contrâto e Sociedade foi deferida pela
Câmara Éspecial da Ordem dos Advogados dc Brasil - §eção pará, na sessão
ordirrária do dia 16.o5.2012 através de acórdão e encontra-se averbada no Livro
1.2, às fls. 43, data em que foi lavrada, sob o no 01. Secretaria da OAB-PA.
Belem, 16 de maio de 2012.
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