
CSL – CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA

Recife (PE), 02 de dezembro de 2010.

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO ao Edital de Credenciamento N° 2010/74200016-SL(7420)

Terceirização da Cobrança Extrajudicial de Dívidas

A Empresa impugnate:

1  -  Alega,  pelo  disposto  no  item  1.1  do  edital  -  “Constitui  o  presente  edital  o 
credenciamento de Pessoas jurídicas (cujo objeto social preveja as atividades referentes 
à  cobrança)...”  -  pode-se  constatar  que  o  edital  quer  reduzir  a  participação  apenas 
àquelas sociedades que possuem como objetivo social a prestação de serviços técnicos 
de cobrança extrajudicial. E que tal conteúdo “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.”

2 - Cita que, pela 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."

3 - Cita, também, entendimento da Comissão das Sociedades de Advogados, da Ordem 
dos Advogados do Brasil,  Seccional  de São Paulo de  que a “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”

4 - Informa que, “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.”  E  que 
“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.”:  “... 
afigurando-se pois a cobrança extrajudicial como atividade conexa à Advocacia ...” 

Continua: “...  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. ...”



5 - A citada sociedade de advogados requer:

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. 
(sic)

Fundamentos e Decisão

O  edital  em  referência  têm  por  objeto  a  contratação  de  Pessoas  Jurídicas  para  a 
prestação de serviços de cobrança extrajudicial de dívidas de operações de crédito com 
terceiros,  portanto,  para  ser  credenciado,  o  licitante  interessado  deve  desempenhar 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto do certame.l

Em  que  pesem  as  alegações  da  Impugnante  quanto  à  suposta  possibilidade  de 
desempenhar os serviços objeto do certame, insta mencionar que tal prerrogativa deve 
constar do contrato social apresentado com os demais documentos.

O artigo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que o exercício da advocacia é 
incompatível com qualquer outro procedimento de mercantilização. Tem-se, então, que, 
de acordo com o referido artigo,  advogados e sociedades de advogados não podem 
realizar atividades estranhas à advocacia.

Tal regra não se trata de mero impedimento de realizar outras atividades que não seja a 
advocacia, mas sim, de regulamentação para o exercício paralelo de outra atividade.

Ou seja, advogados e sociedades de advogados regularmente registrados na OAB devem 
exercer,  exclusivamente,  a  advocacia  e,  para  que  possam exercer  outras  atividades, 
devem possuir autorização legal para tanto, com o registro no órgão competente.

A propósito, na manifestação da Subseção da OAB de São Paulo, citada pela própria 
impugnante,  é  possível  extrair  o  entendimento  de  que  o  exercício  da  advocacia 
compreende  a  postulação  em  juízo,  atividades  de  consultoria,  assessoria  e  direções 
jurídicas e, também, a cobrança extrajudicial como atividade conexa à advocacia. Por fim, 
conclui que não há necessidade de previsão expressa no objeto social da sociedade de 
advogados a atividade de cobrança extrajudicial para que referida sociedade participe em 
concorrência pública para prestação de serviços jurídicos.

Contudo, o objeto do credenciamento proposto pelo Banco do Brasil  S.A.  no edital de 
Credenciamento N.º 2010/74200016 – SL (7420), não é de serviços jurídicos, mas sim, de 
cobrança extrajudicial de dívidas, atividade esta totalmente desvinculada e independente 
do  processo  de  cobrança  judicial  e  que,  portanto,  pode  ser  realizada  por  qualquer 
empresa especializada no ramo, não sendo preciso ter  jus postulandi e estar registrada 
na OAB.

Logo, como não se trata de prestação de serviços jurídicos, para a realização da atividade 
em questão, é imperioso que, na descrição do objeto social da empresa ou sociedade de 
advogados interessados no credenciamento conste a prestação de serviços de cobrança 
extrajudicial.



Diante do exposto, foi julgado improcedente o pedido de impugnação.

Comissão de Licitação:

Maria Juciane Rossato               Francisco Fagundes                     Marcele C. Correia
            Presidente                                 Membro             Membro


