
QUARTA-FEIRA - 21/11

Marco das Organizações da Sociedade Civil
No terceiro dia do XV Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, os participantes conheceram, detalhes do 
projeto da Prefeitura de Belo Horizonte para implementar, na prática, o marco regulatório das parcerias com organi-
zações da sociedade civil (Lei 13.019/14). A apresentação foi feita pela professora da PUC-SP, Lais de Figueiredo, que 
já havia acompanhado a elaboração da lei e auxiliou o processo de implementação pela PBH. Quem presidiu a mesa 
da palestra foi o procurador-geral do município de Belo Horizonte, Thomáz de Aquino Resende.
No debate, Lais de Figueiredo apresentou alguns dos desafios para a administração pública se adequar ao Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Entre eles, ela falou da importância de questões como 
planejamento, avaliação, transparência e prestação de contas. De acordo com ela, as parcerias podem seguir a ideia 
de fomento, que seria o incentivo a projetos desenvolvidos pelas próprias OSCs, ou a de colaboração, na qual as en-
tidades auxiliam projetos da administração. “A principal motivação da lei foi fazer diferenciação e criar um regime 
próprio para essas parcerias”, disse. 
Questionada sobre a prestação de contas, que na PBH é feita de forma metodológica e não financeira, Lais de Figuei-
redo afirmou que trata-se de um calcanhar de Aquiles. Ela explicou que a lei exige que os dados financeiros sejam 
entregues somente se as metas forem cumpridas ou se houver denúncia, mas há um monitoramento constante. 
Lais de Figueiredo apresentou os 12 passos para implementar o MROSC: governança institucional, definição de um 
ponto focal, criação de um conselho, articulação com os demais conselhos, mecanismo de transparência, mapa das 
organizações da sociedade civil, diagnóstico e consulta prévia, decreto regulamentador, editais e termos padrão, 
manual das parcerias, capacitação conjunta de atores e seminários e eventos públicos.
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Lançamentos
Quatro livros na área da advocacia pública foram lan-
çados durante o XV Congresso Brasileiro de Procura-
dores Municipais. O coordenador do evento Eduardo 
de Souza Floriano apresentou o 4º volume do livro or-
ganizado por ele, “Direito Municipal em debate”, com 13 
autores. Já os procuradores Felipe Dutra Asensi, Vanessa 
Velasco Reis e Vítor Penno Reis, organizadores de outros 
dois livros, lançaram os livros Procuradorias Municipais 
volumes 1 (Teoria e prática, com 17 autores) e 2 (Pare-
ceres estratégicos, com 10 autores). O outro exemplar 
disponibilizado aos participantes do evento foi a Revista 
Brasileira de Direito Municipal.

Áreas de interesse
Os participantes do XV Congresso Brasileiro de Procura-
dores Municipais se dividiram em encontros, nesta quar-
ta-feira (21), para aprovar enunciados relativos às res-
pectivas áreas de interesse. Entre os pontos que tiveram 
consenso plenário está uma moção de que a Associação 
Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) deve atuar 
junto ao Congresso Nacional para conceder prerrogativa 
expressa à advocacia pública para intimar testemunhas. 
Veja quais foram os enunciados de cada área de interesse: 

Área: Carreira e prerrogativas
É prerrogativa assecuratória da independência técnica 
dos procuradores municipais a adoção de critérios ob-
jetivos e orientados pelo interesse público para eventu-
al relotação/remoção de procurador do município em 

procuradoria especializada, a ser decidida, preferen-
cialmente, pelo conselho superior da procuradoria ou 
órgão colegiado equivalente, composto por membros 
da carreira. Procurador municipal. Estrutura Adminis-
trativa. Procuradoria-geral do município. Adequação: A 
representação judicial e a consultoria jurídica municipal 
são tarefas reservadas aos procuradores municipais, or-
ganizados administrativamente na forma de Procurado-
ria-Geral do Município, órgão com status de Secretaria 
Municipal dotado de autonomia orçamentária, sendo in-
compatível a existência na estrutura administrativa mu-
nicipal de Secretaria Municipal com atribuições jurídicas. 
 
MOÇÃO: deve a ANPM, por meio de atuação no Con-
gresso Nacional, buscar a expressa inclusão da Advoca-
cia Pública no inciso IV do § 4º do art. 455 do CPC, que 
confere à Defensoria Pública e ao Ministério Público a 
prerrogativa de intimação judicial de suas testemunhas. 

Área: Tributos, repasses e orçamento
Ementa: valor antieconômico das execuções fis-
cais – necessidade de prévio estudo técnico. É re-
comendável o estabelecimento de patamar míni-
mo para ajuizamento das execuções fiscais, que 
deverá ser fixado com utilização de estudos oficiais. 
Redirecionamento da execução fiscal – desnecessida-
de da instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica previsto no CPC. O redireciona-
mento da execução fiscal, nas hipóteses previstas no 
CTN, independe da instauração do incidente de des-
consideração da personalidade jurídica previsto no CPC 
e pode ser processado nos autos da própria execução. 
Ementa: Fazenda Pública. Despesas com atos judiciais. 
Adiantamento. Inexigibilidade. É inexigível o adian-
tamento de despesas relativas à prática de atos judi-
ciais nas Execuções Fiscais, ainda que realizados por 



terceiros auxiliares do Juízo, devendo o pagamento 
ser efetuado apenas ao final da ação, se for venci-
da a Fazenda Pública. (Aprovado por unanimidade) 
Ementa. ISS. Dedução dos materiais empregados na 
construção civil. Lei municipal regulando a matéria. 
A dedução de materiais da base de cálculo do ISS em 
construção civil somente poderá ocorrer caso as notas 
fiscais com os respectivos gastos restem apresentadas 
em processo administrativo e/ou judicial, conforme os 
critérios e percentuais dispostos em lei municipal.

Área: Município em Juízo
Educação infantil - Na via judicial, a determinação 
para que o município disponibilize vaga na educação 
infantil deve limitar-se aos casos de comprovação de 
hipossuficiência de ambos os genitores ou do núcleo 
familiar, prévia solicitação administrativa e concessão 
de prazo razoável para cumprimento, sendo o blo-
queio judicial para compra da vaga equivalente na es-
cola particular, e não a imposição de multa, a medida 
constritiva mais eficaz em caso de descumprimento. 
Litisconsórcio – solidariedade – custeio de medica-
mento/ insumo/ procedimento: Havendo litisconsórcio 
passivo entre entes públicos em ação na qual seja defe-
rido bloqueio de verba pública para a aquisição 
de medicamento, insumo e/ou procedimento, a 
constrição deverá ocorrer contra o ente respon-
sável, conforme as regras administrativas de re-
partição de competências do SUS, levando em 
conta as dificuldades reais do gestor e as exigên-
cias das políticas públicas (Art. 22, LINDB). Na hi-
pótese de não haver regramento, independen-
temente de análise acerca da incorporação nas 
listas oficiais, o respectivo custeio cabe à União.  

Custeio de hospital privado – impossibilida-
de se não houver recusa pela rede pública: o 

município não está obrigado a custear despesas em 
hospitais da rede privada quando não houver prova 
da prévia recusa de atendimento pela rede pública. 
 
Área: Pessoal
Tempo de serviço. Aproveitamento. Previsão legal. 
O aproveitamento de tempo de serviço público, para 
efeito de fruição de direitos estatutários, depende de 
expressa previsão em lei municipal de iniciativa do 
chefe do poder executivo.
Servidor público. Readaptação. Horas extras. A rea-
daptação do servidor é compatível com a percepção de 
horas extras, salvo no caso de restrição médica justifi-
cada.
Processo administrativo. Decisão. Fundamentação re-
missiva. Possibilidade. É válida a utilização de funda-
mentação remissiva em processos administrativos. A 
autoridade administrativa competente deverá proferir 
sua decisão de forma expressa e motivada, podendo 
adotar a fundamentação remissiva, sem que esta, 
quando relativa a parecer jurídico, altere o seu caráter 
opinativo e gere responsabilidade do parecerista, que 
só se configura em caso de má-fé, dolo ou fraude.

A Associação Nacional dos Procuradores Municipais 
(ANPM) decidiu nesta quarta-feira (21), em assem-
bleia geral, que a sede do próximo congresso da cate-
goria será Brasília. 
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Inteligência artificial chega às procuradorias
Com o crescimento constante de processos de demandas repetitivas e com a sobrecarga de litígios entre a so-
ciedade e as entidades públicas, é comum encontrar advogados públicos que respondem sozinhos por milhares 
de processos. Por isso, o uso de tecnologia na procuradoria é essencial para o incremento da arrecadação e para 
a geração de economicidade. Com a realidade do processo digital, as tecnologias agora embarcam inteligência 
artificial para as procuradorias. O Convex, uma plataforma de Analytics, oferece aos procuradores uma visão 
detalhada de seus processos e análises qualificadas que ajudam na elaboração de petições e na antecipação de 
cenários futuros por meio da análise do histórico de processos. Tudo isso sem intervenção humana.

EVENTOS

Como parte dos eventos sociais do congresso, os procuradores 
municipais participaram na manhã desta quarta-feira (21) de 

uma partida de futebol no Centro de Treinamento do Clube 
Atlético Mineiro, a Cidade do Galo, em Vespasiano, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.


