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TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

 

Este termo de referência visa apresentar, orientar e descrever atividades e 

requisitos para os interessados em participar do processo de seleção para o Banco 

de Acreditados do CORI-MG, composto por empresas, sociedades de advogados 

e advogados autônomos, reconhecidas, pelo CORI-MG, como confiáveis e idôneas 

para a prestação dos serviços descritos. 

Estabelece também, normas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a 

prestação dos serviços, além de ser complementar às exigências contratuais.  

JUSTIFICATIVA 

O Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais – CORI-MG é uma associação 

representativa de direito privado, sem fins lucrativos, que tem, dentre seus 

objetivos, participar ativamente na promoção de processos de regularização 

fundiária urbana e rural, preferencialmente em cooperação a entes privados e 

públicos, utilizando-se de todos os meios lícitos e necessários para levar ao maior 

número de situações atualmente informais os benefícios do acesso ao sistema 

registral. 

Para atingir este objetivo procura-se por parceiros que serão indicados aos 

clientes que buscam empresas com a confiabilidade e transparência aptas a 

realizarem suas atividades conforme os padrões de qualidade requisitados pelo 

CORI-MG.  

Assim, o Colégio abre a oportunidade aos interessados em participar do processo 

de seleção de parceiros que serão indicados para os potenciais tomadores de 

serviços relacionados à regularização fundiária urbana. 

OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo Referência, descrição de serviços jurídicos 

relacionados à regularização fundiária para interessados em fazer parte do Banco 

de Acreditados do CORI-MG, constituído por pessoas físicas ou jurídicas, 

prestadoras dos serviços advocatícios. 
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Ressalta-se que o preenchimento de todas as exigências aqui descritas não 

implica que a candidata será ACREDITADA, devendo, ainda, ser aprovada nas 

demais fases do processo de acreditação. 

PERFIL DA CANDIDATA 

Poderá participar do processo de seleção toda pessoa física ou jurídica 

regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil apta a 

prestar os serviços jurídicos, que atenda as exigências deste termo. Para a 

comprovação da regularidade junto a Ordem dos Advogados do Brasil, é preciso 

encaminhar ao CORI-MG cópia da carteira profissional de toda equipe técnica, 

certidão expedida pela OAB quanto ao registro da sociedade que integra, contrato 

social e registro comercial, devidamente registrados nos órgãos competentes.  

A aprovação para o processo de seleção dependerá da comprovação de 

experiência na prestação de serviços de consultoria e assessoria em matéria 

relativa à regularização fundiária; direito imobiliário e urbanístico e direito 

notarial e registral.  

A experiência será comprovada com o encaminhamento de contratos de 

prestação de serviços advocatícios prestados anteriormente; cópias de processos 

de regularização, administrativos ou judiciais, em que já atuou; amostragem de 

matrículas resultantes do processo; planos diretores ou leis/decreto que ajudou 

a elaborar. Sendo possível o envio de qualquer outra documentação que 

comprove a efetiva prestação dos serviços.  

O candidato deverá designar pelo menos um profissional de seu quadro como 

responsável técnico pela execução dos serviços, o qual também será o 

credenciado para a realização de visitas técnicas in loco, se necessárias. 

Dentre o quadro de profissionais é importante que haja, pelo menos um 

colaborador, que possua especialização (pós-graduação, mestrado ou doutorado) 

em Direito, preferencialmente em matéria de Direito Notarial e Registral, 

Administrativo, Ambiental ou Urbanístico. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a consecução do objeto a candidata deve, dentre os serviços constantes em 

seu portifólio de serviço, oferecer, no mínimo, os seguintes serviços:  

• Assessoria e representação, pelo tempo que for necessário para regularizar 

a área, entende-se por assessoria a emissão de pareceres, produção de 

petições, acompanhamento processual eletrônico e/ou físico perante a 

instâncias judiciais e administrativas, comparecimento a reuniões 

previamente agendadas, comparecimento em audiências judiciais e 

perante outros órgãos públicos que se fizerem necessários; 

• Apresentação de defesas, justificativas ou informações, quando 

demandado; 

• Atuação junto a serventias extrajudiciais de notas e registro; 

• Apoio técnico para obtenção de anuência de confrontantes, titulação dos 

moradores;  

• Consultoria para a obtenção de licenças, certidões, declarações, 

documentos técnicos no âmbito municipal, estadual, distrital e federal, 

judicial ou extrajudicial; 

• Consultoria e apoio para regularização edilícia; de glebas e terrenos; em 

patrimônio público, e de plantas industriais e empreendimentos 

imobiliários; 

• Elaboração de documentos e instrumentos jurídicos necessários à 

regularização, tais como, contratos, Termos de Ajustamento de Conduta, 

procurações dentre outros; 

• Orientação no acompanhamento das inspeções feitas pelos órgãos de 

controle externo; orientações sobre os graus de irregularidade, como saná-

las e as etapas que serão necessárias; 

• Treinamento e orientação para a equipes que farão o trabalho de 

cadastramento e levantamento de dados nas áreas a serem regularizadas. 
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ATRIBUIÇÕS METODOLÓGICAS DA CANDIDATA 

Para a submissão ao processo de acreditação, a candidata deverá seguir as 

etapas de trabalho: 

a) Analisar as condições previstas neste Termo de Referência, com as 

exigências e especificações dos produtos e serviços a serem elaboradas; 

b) Verificar se atende os requisitos e exigências, bem como as condições que 

o CORI-MG impõem aos seus acreditados; 

c) Enviar a documentação exigida, bem como uma declaração de que presta 

os serviços aqui descritos. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A ACREDITAÇÃO 

• O Candidato está ciente de que durante o processo de seleção não poderá 

utilizar publicamente o nome do CORI-MG em seus projetos, negócios ou 

empreendimentos; 

• Para indicar sua idoneidade o candidato deve encaminhar ao CORI-MG: 

certidão negativa criminal, em caso de escritório de advocacia, dos 

advogados escalados para prestação dos serviços e seus administradores, 

bem como a certidão negativa de débitos trabalhistas. 

• Caso os serviços descritos neste termo venham a ser alterados ou 

complementados, o candidato que deseja manter a sua condição de 

acreditado deverá passar a disponibilizar os serviços, caso já não o faça; 

• Desde já, o candidato está ciente da missão, visão e valores do CORI-MG, 

e se compromete a adotar condutas que corroborem as ideias defendidos 

pelo Colégio, e se compromete a não praticar atos contrários a tais ideias; 

• O candidato está ciente que lhe será solicitado relatórios periódicos sobre 

a prestação de seus serviços junto aos clientes porventura indicados, e que 

o não atendimento a este requisito dá o Direito ao CORI-MG retirar a 

acreditação porventura concedida;  

• O desenvolvimento dos trabalhos aos clientes indicados poderá ser 

acompanhado por funcionários e diretores indicados pelo CORI-MG, que 

podem sugerir alterações e apontar oportunidades de melhoria que deverão 

ser sanadas pela ACREDITADA; 
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• Declaração da candidata de que não utiliza mão de obra infantil; sendo que 

a mesma não sofreu nenhuma sentença transitada em julgado ou ato 

administrativo exarado por entidade oficial em decorrência de suas 

atribuições legal, pela prática de atos que infrinjam a legislação de combate 

à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho 

escravo; 

• Toda a documentação deverá ser encaminhada por meio on-line e papel 

timbrado, devidamente assinada e datada para a sede do CORI-MG. 
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