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A elaboração dos Enunciados nesta edição do 
Congresso Brasileiro de Procuradores Munici-

pais tava um formato diferente dos anos anteri-
ores. A organização do evento trouxe palestras 
temáticas de convidados especiais, proferidas 
entre as discussões. Os debates, que ocorreram 
ao longo de todo o dia 22 de outubro, se dividiram 
em  seis áreas de atuação:  Urbanismo e Meio Am-
biente; Tributos Municipais, Repasses Constitucio-
nais e Orçamento; Carreira e Atuação dos Procura-
dores Municipais; Pessoal; Licitações e Contratos 
Administrativos e Município em Juízo.       

Urbanismo e 
Meio Ambiente

Foram discutidas seis enunciados nesta 
pasta. Os congressistas escolheram 

dois deles Responsabilidade Subsidiária 
dos Municípios. Exegese do Artigo 40 Da 
Lei 6.766/79.  Nele, dispõe: “É responsabi-
lidade do loteador a implantação de toda 
infraestrutura necessária ao empreen-
dimento. Ao Município, em decorrência 
do poder-dever de fiscalizar e regularizar 
loteamentos clandestinos ou irregulares, 
cabe tão somente a responsabilidade 
subsidiária de viabilizar a execução das 
obras essenciais nas parcelas efetiva-
mente ocupadas”. Reurb-s. Prazo para 
Implantação de Infraestruturas Essen-
ciais. Discricionariedade Administrativa. 

Exegese Do Art. 35, Ix E X C/C Art. 36, § 
3º E § 4º Da Lei 13.465/2017. Nele, dispõe: 
“A execução de infraestruturas essenciais 
em núcleo urbano informal de interesse 
social é ato discricionário do Poder Pú-
blico, fundamentado em juízo de opor-
tunidade, conveniência e previsibilidade 
orçamentária, sem prejuízo de seu per-
manente dever de fiscalizar os loteamen-
tos em seu território”.

Na sala onde aconteceram os debates 
desse tema, a procuradora do mu-

nicípio de Porto Alegre Eleonora Braz Ser-
ralta ministrou a palestra: “Arrecadação 
de imóveis abandonados”.

Palestras temáticas e
enunciados marcam o 
segundo dia do XVI CBPM
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Pessoal

Os congressistas desta área de trabalho 
acabaram por discutir principalmente a 

mecânica dos enunciados e levaram para a 
plenária de votação do dia seguinte a proposta 
de alterar essa dinâmica na próxima edição do 
CBPM. 

O procurador do Município de Vila Velha e 
suplente na Diretoria de Eventos Científi-

cos da ANPM, falou sobre “O Processo Estra-
tégico Jurídico-Político de Fortalecimento das 
Procuradorias: Case de Vila Velha (ES)”

Licitações e 
Contratos
Administrativos

Assim como nos demais grupos de tra-
balho, os temas debatidos foram 6. 

Neste debate, os congressistas aprovar-
am 5 dos seis enunciados propostas. Al-
guns dos textos a serem alterados foram: 
“O inciso X do Enunciado 319 (AI III) passa 
a vigorar com a seguinte redação: REPAC-
TUAÇÃO. TERMO ADITIVO”; “O Enunciado 
303 (AI III) passa a vigorar com a seguinte 
redação: PARTICIPAÇÃO DE UM ÚNICO 
LICITANTE. REVOGAÇÃO” e

“Fica alterado o Enunciado 121 (AI III): 
Enunciado 121 (AI III): A exigência, para 

fins de habilitação, de atestado de quali-
ficação técnico-operacional expedida em 
nome da empresa, é admitida nos termos 
do Art. 30, II, da Lei 8.666/93, limitada às 
parcelas mais relevantes e em quantita-
tivos razoáveis, devidamente justificada 
pela área técnica”. 

“Contratos administrativos fraudulentos 
e a aplicação da lei anti-corrupção” foi 

o tema da palestra do ex-presidente da 
ANPM e procurador do Município de São 
Paulo, Carlos Figueiredo Mourão”.
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Carreira e Atuação dos 
Procuradores Municipais

Sobre este tema, 
discutiram-se seis 

enunciados. Dentre, os 
congressistas escol-
heram um enunciado 
que foi: REPRESENTA-
ÇÃO JUDICIAL E JU-
RÍDICO-CONSULTIVA 
DO MUNICÍPIO. AD-
MINISTRAÇÃO DIRETA 
E INDIRETA. ATRI-
BUIÇÃO PRIVATIVA DA 
CARREIRA DE PROCU-
RADOR MUNICIPAL. É 
atribuição privativa do 
procurador municipal a 
atividade de consulto-
ria e defesa, judicial e 
extrajudicial, dos inter-
esses das entidades 
de direito público da 
administração indireta 

municipal, assegurada 
essa atribuição aos 
atuais procuradores 
efetivos autárquicos e 
fundacionais, nas enti-
dades onde já houver 
essas carreiras instituí-
das em seu quadro.

O procurador da 
Fazenda Nacional 

Rogério Campos par-
ticipou pelo segundo 
ano consecutivo do 
Congresso. Nesta 
edição, ele trouxe a 
palestra “Gestão dos 
Honorários Advocatí-
cios da AGU - Atuação 
do Conselho Curador 
dos honorários Advo-
catícios da AGU”.
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Município em Juízo

Nesta área de interesse, foram aprovados 
três dos seis enunciados analisados. Duas 

delas, estavam relacionadas ao assunto Direito 
à Saúde e a outra, Solução de Conflitos. O tex-
to desta última sugere que: Cabe ao Município 

criar mecanismos de solução de conflitos e de 
autocomposição, tendo como objetivo ampliar 
a credibilidade da Administração e desestimu-
lar a judicialização.

Tributos Municipais, Repasses 
Constitucionais e Orçamento

Os enunciados aprovados 
neste grupo também 

foram três, dos seis apresen-
tados, foram eles: “ITBI. ARRE-
MATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
BASE DE CÁLCULO. VALOR DE 
AVALIAÇÃO”, “ITBI. INTEGRAL-

IZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. 
INCIDÊNCIA. VALOR EXCE-
DENTE” e “EXECUÇÃO FISCAL. 
PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO 
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE”. 

João Henrique Chauffaille 
Grognet, procurador da 

Fazenda Nacional apresentou 
conferência sobre “Análise 
de Risco, Classificação de 
Créditos e Rating. Cobrança 
Administrativa de Créditos 
Tributários”.

Lançamento de Livros

No segundo dia do XVI Con-
gresso Brasileiro dos Pro-

curadores Municipais, foram 
lançados três livros, além da 
Revista da Procuradoria-Geral 
do Município de Belo Horizonte, 
com as palestras do XV CBPM. 
As obras divulgadas no evento 
foram: “Direito dos desastres 
e compensação climática no 
Brasil”, pela advogada Fernanda 
Dalla Libera Damacena; “Regu-
larização fundiária: de interesse 
social e os desafios da sustent-
abilidade”, pela procuradora 
do Município do Rio de Janeiro 
Arícia Fernandes Correia e “Ad-
vocacia pública municipal no sé-
culo XXI: e sua relevância no de-
senvolvimento dos municípios 
brasileiros”, pela suplente da 
Secretaria-Geral e procuradora 
do Município de Vitória, Patricia 
Marques Gazola.
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