
ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  PERMANENTE  DE 
LICITAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A – BB/RECIFE/PE

Ref.: Concorrência nº 2010/74200016-SL(7420)

Objeto:  Credenciamento  de  Pessoas  jurídicas  (cujo  objeto  social  preveja  atividades 
referentes  à  cobrança)  para  prestação  de  serviços  ao  Banco  do  Brasil  S.A.  e  suas 
Subsidiárias,  relativos  à  cobrança extrajudicial  de  créditos  vencidos oriundos de suas 
operações de crédito com terceiros, sem caráter de exclusividade, nos lotes pertencentes 
à Região 03. 1- Alagoas e Sergipe / 2 – Bahia / 3 – Ceará / 4 – Maranhão / 5 – Paraíba / 6 
– Pernambuco / 7 – Piauí / 8 – Rio Grande de Norte.

..............., sociedade de advogados inscrita no CNPJ n.º ..............., com registro na OAB/
SP  sob  o  nº  .......,  sediada  à  ..............................,  neste  ato  representada  por  sua 
sócia......................, vem, respeitosamente, à presença desta comissão, impugnar o Edital 
em epigrafe, pelos fatos e motivos abaixo articulados.

1-  O objetivo desta impugnação é obter a reforma do r.  Edital em seus itens “1 – DO 
OBJETO, subitem 1.1” e “6.1.2. HABILITAÇÃO JUNTO AO BANCO, subitem 6.1.2.1.1”, 
cujas redações seguem nos seguintes termos: 

· Item 1, subitem 1.1:

“Constitui o presente edital o credenciamento de Pessoas de jurídicas (cujo objeto 
social preveja as atividades referentes à cobrança)...” (grifo nosso)

· Item 6.1.2, subitem 6.1.2.1.1:

Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as suas 
alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá contar, entre os objetos 

sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto 
deste credenciamento” (grifo nosso)

2-  Pelo disposto no subitem 1.1, podemos constatar que o edital reduzir a participação 
apenas àquelas sociedades que possuem como objetivo social a prestação de serviços 
técnicos de cobrança extrajudicial. Tal conteúdo, entretanto, prejudica a participação de
sociedades de advogados, que, apesar de comumente exercerem esta atividade e serem 
perfeitamente capazes para tanto, não possuem a descrição expressa em seu contrato 
social, vez que tal atividade se enquadra na atividade da advocacia.Cumpre, inicialmente, 



observar que a Constituição Federal estabelece, em seu Artigo 5º, inciso XII, que "é livre 
o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações  
profissionais que a lei estabelecer".
Neste sentido, a Lei nº 8.906/94 ("Estatuto da Advocacia"), em seu Artigo 1º estabelece 
que:

"Art. 1º - São atividades privativas de advocacia:

I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;
II – as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas."

Destarte,  em  definição  ao  sentido  estrito  da  palavra,  a  advocacia  consiste  em  uma 
profissão liberal, da qual incide a assistência profissional e a defesa de interesses, quer 
judicial ou extrajudicialmente. Ainda neste sentido, ressalta-se que o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu Capítulo II – DOS DIREITOS
DO ADVOGADO, reza os direitos dos advogados de exercer com liberdade a
profissão em todo território nacional, conforme segue:

“Art 7º - São direitos do advogado:
I – exercer, com liberdade, a profissão em todo território nacional; “
Ao que consta, ao menos no trivial,  não se inclui  no objeto social  das sociedades de 
advogados a denominação expressa “serviços de cobrança extrajudicial”.  Entretanto, a 
prerrogativa deste exercício está intrínseca às suas atividades.
De suma importância para o tema, faz-se o entendimento da Comissão das Sociedades 
de Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, em resposta 
do Ilustre Relator Sr. Celso de Souza Azzi a um questionamento feito por uma sociedade 
de advogados, versando sobre a necessidade de inclusão, em objeto social de sociedade 
de advogados, de previsão expressa do exercício, por parte de referida sociedade, da 
atividade de cobrança extrajudicial, como condição à participação de referida sociedade 
em concorrência pública para prestação de serviços.

“A  Advocacia,  enquanto  atividade  profissional,  caracteriza-se  não  só  pela 
postulação em juízo, como também pelas atividades de consultoria, assessoria e  
direção  jurídicas,  afigurando-se  pois  a  cobrança  extrajudicial  como  atividade 
conexa à Advocacia, enquanto caracterizável como assessoria propriamente dita,  
visto ser curial a qualquer credor, não só outorga de poderes de representação a  
um advogado,  como também a  assessoria  jurídica  deste,  quando  da  cobrança,  
ainda que extrajudicial, de seu crédito.” (grifo nosso)

Ademais, qualquer sociedade de advogados, enquanto caracterizada como tal, tem no 
exercício da Advocacia o seu objeto social pleno e único, estando neste compreendidas 
todas  as  atividades  que  lhe  são  privativas  e  inerentes,  conforme  exposto  acima. 
Regressando  à  brilhante  conclusão  da  Comissão  das  Sociedades  de  Advogados,  da 
Ordem dos  Advogados  do  Brasil  sobre  o  questionamento  acima  citado,  esta  não  se 
resume ao acima exposto. Senão vejamos: 

“Disso resta claro não haver qualquer necessidade de previsão expressa, no objeto  
social  de nenhuma sociedade de advogados,  do exercício, por parte de referida  
sociedade, da atividade de cobrança extrajudicial, não podendo, tal elemento ser  
erigido  em  condição  essencial  à  participação  de  referida  sociedade  em 
concorrência pública para prestação de serviços jurídicos, não só por questões de 



ordem  legal,  como  também  por  recomendação  da  boa  terminologia  jurídica,  
afigurando-se impedimento de tal ordem, como flagrante obstrução ao exercício da 
Advocacia."
Vejamos ainda, o Provimento 69/89 em seu artigo 1º - Conselho Federal - OAB/SP, onde 
é claro, os atos privativos de Sociedade de Advogados:

“Dispõe sobre a prática de atos privativos por sociedades não registradas na Ordem.

Art. 1º -  A prestação de qualquer tipo de assistência jurídica sistemática a terceiros,  
nela incluída a cobrança judicial ou extrajudicial, é atividade privativa de sociedade 
constituída apenas de inscritos, registrada na Ordem dos Advogados, nos termos dos 
arts. 71 e 78, da Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963.” (grifo nosso) Conforme podemos 
observar, não há o que se discutir em relação à prática das atividades da advocacia, pois 
ao  analisar  o  provimento  acima,  não  restam  dúvidas,  inclui-se  qualquer  assistência 
jurídica, sendo assim, a cobrança judicial e extrajudicial entre elas. Neste diapasão, torna-
se  duvidosa  a  existência  de  fundamento  que  admita  a  restrição  da  participação  de 
sociedade de advogados. Não nos parece coerente tal discriminação, vez que, ficou claro 
que o exercício de Advocacia é compatível com a Cobrança Judicial e extrajudicial. Ora 
senhores,  é  público  e  notório  que para  a constituição de uma empresa de cobrança 
inexistem restrições de capacidade, enquanto que para a constituição de uma sociedade 
de advogados são inúmeras as condições. Diversas são as atividades exclusivas dos 
advogados,  como  por  exemplo  a  cobrança  judicial,  mas  não  há  que  se  falar  em 
exclusividade de atos para aqueles que trabalham no ramo da cobrança administrativa ou 
extrajudicial. O raciocínio é simples: Quem pode “o mais” pode também “o de menos”. 
Ademais, o próprio edital, pede a comprovação da experiência na prestação dos serviços 
através  da  apresentação  de  atestados  de  capacidade  técnica,  sendo  tal  requisito,  a 
exigência legal cabível e necessária para a comprovação da capacidade da licitante.

3- DO PEDIDO
Ante o exposto e com base nos fundamentos ora elencados, requer a impugnante:

a) Acolhida a impugnação com intenção de EXCLUIR do edital as ilegalidades apontadas 
no item 1 subitem 1.1 do edital na forma das razões expostas;
b) Na hipótese de deferimentos dos pedidos formulados no item 1 subitem 1.1, requerer a 
impugnante que seja republicado o edital nos termos do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93

N. Termos
       P. Deferimento


