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RESUMO 
 

No presente trabalho pretende-se discorrer sobre as questões consideradas as mais 
importantes relacionadas à contratação de serviços advocatícios pela Administração 
Pública, por meio de uma análise crítica, trazendo a perspectiva da doutrina e 
principais entendimentos jurisprudências dos Tribunais, do Superior Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Contas. Pretende-se 
demonstrar as dificuldades práticas enfrentadas pelo administrador. Inicialmente, 
serão abordados os limites e possibilidades de sua terceirização, levando-se em conta 
o advento das Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017. Cuidar-se-á das hipóteses de 
inexigibilidade de licitação fundamentadas nos artigos 13 c/c 25 da Lei n. 8.666/93 e 
30 da Lei das Estatais, abordando aspectos importantes relativos à singularidade do 
objeto, notória especialização do profissional e inviabilidade de competição. 
Finalmente, discutir-se-á acerca da adequação do instituto da licitação para 
contratação de serviços desta natureza, especialmente com relação ao uso da 
modalidade pregão e a adoção do tipo “menor preço” à luz das particularidades 
inerentes à advocacia. 
 

PALAVRAS CHAVES: Administração Pública. Serviços advocatícios. Terceirização. 

Licitação. Inexigibilidade de licitação. Singularidade. Notória especialização. 

Julgamento objetivo.  

 
 
  



 

 

 

ABSTRACT 
 

The intent with this study is to discuss what is considered to be the main questions 
concerning government contracting of legal services, providing a critical analysis of the 
subject, in addition to citing doctrinal understanding and legal precedents from the 
Supreme Court, the Superior Court of Justice and the Courts of Accounts. All of this, 
in order to demonstrate the practical difficulties faced by public administrators. Initially, 
it will be discussed the limits and possibilities regarding government outsourcing, 
especially outsourcing of legal services, taking into consideration national Laws 
13.429/2017 and 13.467/2017. It will also be discussed the exceptions to competitive 
bidding and its requirements foreseen under Laws 8.666/93 and 13.303/2016, when it 
will be explored important aspects relating to singularity of the object and professional 
with notorious specialization. Finally, in light of the particularities of the legal 
profession, it will be examined if the bidding process is really suitable for contracting 
legal services, especially the use of reverse auction modality and lowest price bids. 
 
KEY WORDS: Public Administration. Legal services. Outsourcing. Bidding process. 

Exception to competitive bidding. Singularity. Notorious specialization. Objective 

judgment.  

 
 
  



 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO  ....................................................................................................... 7 
2 A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA  .................................................................................................................. 9 
2.1 Considerações gerais  ....................................................................................... 9 
2.1.1 As Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017 e as recentes decisões do Supremo 

Tribunal Federal  ....................................................................................................... 10 

2.2 A terceirização no setor público e seus limites  ............................................. 12 
2.3 A terceirização de serviços jurídicos na Administração Pública  ................. 15 
3 A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ................................................................................... 23 

3.1 Aspectos relevantes sobre o conceito de objeto singular e notória 
especialização e a configuração de inviabilidade de licitação  .......................... 24 
3.2 A confiança como critério de escolha na inexigibilidade de licitação, objeto 
singular prestado por profissional de notória especialização  .......................... 30 
3.3 A contratação por inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios  32 
3.3.1 A questão do enquadramento dos serviços advocatícios como serviços 

singulares  ................................................................................................................ 32 

3.3.2 A contratação de serviços advocatícios à luz da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça  ...................................................... 36 

3.3.2.1 Recurso Extraordinário n. 466.705-3  ........................................................... 36 

3.3.2.2 Ação Penal n. 348 ........................................................................................ 37 

3.3.2.3 Inquérito Penal n. 3.077  ............................................................................... 38 

3.3.2.4 Inquérito Penal n. 3.074  ............................................................................... 39 

3.3.2.5 Recurso Especial n. 448.442  ....................................................................... 40 

3.3.2.6 Recurso Especial n. 1.192.332  .................................................................... 40 

3.3.2.7 Recurso Especial n. 1.377.703  .................................................................... 41 

3.3.2.8 Recurso Especial n. 1.505.356  .................................................................... 42 

3.3.2.9 Agravo em Recurso Especial n. 1.097.268  .................................................. 43 

3.4 A justificativa do preço à luz dos órgãos de controle e do Poder Judiciário
 .................................................................................................................................. 43 
4 A LICITAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS  ..................................................................................................... 49 



 

 

 

4.1 Uma breve discussão acerca da (in)adequação da licitação como instituto 
para a contratação de serviços advocatícios ...................................................... 50 
4.1.1 O uso da licitação tipo “menor preço” e da modalidade “pregão” para contratação 

de advogado e a questão da mercantilização da advocacia .................................... 53 

4.2 O uso do credenciamento e da pré-qualificação para contratação de serviços 
advocatícios  ........................................................................................................... 59 
5 CONCLUSÃO  ....................................................................................................... 63 
REFERÊNCIAS  ....................................................................................................... 65 
 



 

 

7 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Estado, para consecução de seus objetivos e preservação do interesse 

público, muitas vezes necessita que particulares executem em seu favor determinadas 

atividades, sendo certo que, em regra, esta contratação será realizada por meio de 

um procedimento licitatório. 

Um dos serviços habitualmente contratados são os serviços prestados por 

advogados, ou por meio de licitação ou por contratação direta. 

Serviços advocatícios, ao menos pela Lei Nacional de Licitações e pelo 

Estatutos das Estatais, são tidos como serviços técnicos especializados licitáveis. 

Porém, a contratação pelo Estado de serviços desta natureza tem suscitado muita 

polêmica acerca da sua realização por meio de licitação, tendo em vista que podem 

ser vistos como serviços próprios da Administração e impassíveis de delegação a 

terceiros, bem como em razão de uma alegada inadequação do instituto da licitação. 

No presente trabalho, elaborou-se um estudo mais aprofundado das 

problemáticas encontradas na contratação de advogado particular pela Administração 

Pública, seja qual for a finalidade, natureza ou complexidade dos serviços 

pretendidos. 

Inicialmente trataremos da possibilidade e limites da delegação a terceiros de 

serviços que são próprios da Administração, a fim de cuidar especificamente dos 

aspectos mais relevantes relacionados à terceirização de serviços jurídicos, tanto sob 

a perspectiva da doutrina como da jurisprudência. 

A seguir cuidaremos da contratação direta de serviços advocatícios 

fundamentada nos artigos 13, inciso V e 25, inciso II da Lei n. 8.666/93 e artigo 30 da 

Lei das Estatais, abordando, num primeiro momento, pontos relacionados à 

caracterização da inviabilidade de licitação e definições conceituais de objeto singular 

e notória especialização. 

Trataremos também da relevância do elemento confiança na escolha do 

profissional, para, então, chegarmos ao ponto central do capítulo, e demonstrar a 

dificuldade prática de enquadramento da natureza dos serviços advocatícios, além 

dos reflexos para Administração da contratação fundamentada na inexigibilidade de 

licitação, apresentando precedentes importantes do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 
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Ao final, discorreremos acerca das modalidades e tipos de licitação e sua 

eventual inadequação ou até mesmo incompatibilidade para serviços advocatícios, 

em vista das particularidades inerentes ao exercício da advocacia, bem como seus 

impedimentos legais.  

Além disso, fez-se uma breve exposição sobre o sistema do credenciamento, 

que vem sido muito utilizado pela Administração e que talvez seja uma forma 

alternativa ao procedimento licitatório para contratação de serviços desta natureza, 

não apresentando os mesmos questionamentos de incompatibilidades ou 

impedimentos legais trazidos pelo Código de Ética do Advogado. 
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2 A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
Este primeiro capítulo tratará da terceirização na Administração Pública, 

partindo-se de uma visão geral sobre a terceirização para cuidar especificamente da 

terceirização de serviços advocatícios na Administração. 

 

2.1 Considerações gerais 
 

Discute-se, hoje, na doutrina e jurisprudência, em que hipóteses é possível 

transferir atividades administrativas a particulares e quais suas limitações, bem como 

se e quando isto significaria burla ao concurso público. 

Originada no setor privado, a terceirização trouxe a possibilidade de uma 

empresa transferir atividades suas que entende ser melhor desempenhadas por 

terceiros, sem que haja vínculo trabalhista entre os colaboradores contratados e a 

empresa tomadora dos serviços, formando-se uma relação trilateral entre o 

colaborador, o prestador de serviços e o tomador. 

Com a terceirização, a empresa pode concentrar seus esforços em sua 

atividade principal, especializando-se na atividade que lhe é própria e diminuindo 

custos de mão de obra, ganhando, assim, competitividade no mercado.  

No Brasil, esta estratégia também foi adotada pelo setor público, inclusive como 

forma de diminuir o tamanho do Estado e com a finalidade de torná-lo mais eficiente. 

É o que se depreende do artigo 10 e seu §7° do Decreto-Lei n. 200/1967: 
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá 
ser amplamente descentralizada. 
[...] 
 § 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o 
crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração 
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, 
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante 
contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.1 
 

                                                        
1 BRASIL. Decreto-Lei n. 200 de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cccivil_03/decreto-lei/del0200.htm>. Acesso em: 10 nov. 
2018. 
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Conforme a doutrina de Sergio Pinto Martins (2007, p. 172-173) a terceirização 

consiste na possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades que não 

constituem o objeto principal da empresa.  

Veja que o autor faz a divisão entre atividade-meio e atividade-fim. Atividade-

meio é a atividade secundária, a qual não mantém relação direta com o objeto principal 

da empresa; a atividade-fim é aquela que faz parte de seu objeto social. 

E por muito tempo considerou-se que a terceirização deveria ser empregada 

apenas na atividade-meio, entendimento este pacificado na Súmula n. 3312 do 

Tribunal Superior do Trabalho3, sendo ilícita a terceirização de atividade-fim. 

Ocorre que, há um novo marco legal e não é este o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal em suas recentes decisões.  

 

2.1.1 As Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017 e as recentes decisões do Supremo 

Tribunal Federal. 

 
No ano de 2017 foram publicadas as Leis n. 13.429 e 13.467, as quais 

modificaram e acrescentaram dispositivos à Lei n. 6.019 de 03 de janeiro de 1974. 

Destaquem-se os seguintes artigos: 
Art. 4o-A.  Considera-se prestação de serviços a terceiros a 
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito 

                                                        
2CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos 
os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 
participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 
empresa regularmente contratada. 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da 
condenação referentes ao período da prestação laboral. 
3 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 331. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html>. Acesso em: 
10 nov. 2018. 
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privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica 
compatível com a sua execução. 
§ 1o  A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o 
trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras 
empresas para realização desses serviços.  
§ 2o  Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou 
sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu 
ramo, e a empresa contratante. 
 
Art. 9º 
[...] 
§ 3o  O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o 
desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem 
executadas na empresa tomadora de serviços. 
 

Percebe-se que se passou a autorizar expressamente a contratação de 

terceiros para exercício de atividade-fim da empresa.  

Diante disso, houve o questionamento da constitucionalidade dos referidos 

artigos no Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 

5695, 5685, 5686 e 5687). 

Estas ações ainda não foram julgadas, porém, o Supremo Tribunal Federal, em 

recentes decisões entendeu constitucional a terceirização da atividade-fim. 

Em 30.08.2018, em julgamento conjunto da Arguição de Preceito Fundamental 

– ADPF n. 3244 e do Recurso Extraordinário n. 958.2525, os quais discutiam a 

constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, decidiu-se pela 

constitucionalidade da terceirização irrestrita em empresas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. 

Vale mencionar também a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede 

de medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC n. 486, no 

sentido de entender como legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa, 

com fundamento no princípio da livre iniciativa. 

                                                        
4 Restou decidido, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski e Marco Aurélio, o seguinte: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio 
ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. 
Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da 
terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como 
por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei n. 8.212/1993”. 
5 Fixou-se a seguinte tese, em repercussão geral: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de 
divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas 
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
6 A ação tem como objeto declarar a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.442/2007, os quais 
preveem a terceirização de atividades de transporte rodoviário de cargas por empresas de transporte 
rodoviário de cargas. 
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Desta maneira, em vista do entendimento esposado pela Suprema Corte 

nestes julgamentos, a tendência é a de que as referidas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade sejam julgadas improcedentes. 

Resta saber se é possível aplicar essa terceirização irrestrita à Administração 

Pública. 

 
2.2 A terceirização no setor público e seus limites 
 

Como mencionado, há disposição legal aplicável à Administração Pública 

Federal que autoriza a transferência de certas atividades do setor público a 

particulares, qual seja o artigo 10 e seu §7° do Decreto-Lei n. 200/1967. Podemos 

citar, ainda, o Decreto n. 9.507/20187. 

A doutrina e a jurisprudência, comumente, classificam as atividades entre 

atividade-meio e atividade-fim para tratar dos limites da terceirização no setor público 

ou privado. 

Porém, tal critério não encontra fundamento na Constituição tampouco em lei. 

Com efeito, a Constituição Federal, o Decreto-lei n. 200/1967 e a Lei n. 

8.666/1993 em nenhum momento fizeram distinção entre atividade-meio ou fim ou 

proibiram a terceirização de atividade-meio. 

Flavio Amaral Garcia vê esta divisão entre atividade-meio e atividade-fim como 

inconsistente e insuficiente, já que, muitas vezes, torna-se dificultoso identificar quais 

atividades são meio e quais são fim. Para o autor: 
Considerada a terceirização como um fenômeno econômico nas 
atividades privadas e cuja origem ocorre, como dito, na ciência da 
Administração, não raro se torna inviável pretender engessar e separar 
em campos absolutamente opostos as atividades-meio das atividades-
fim. 
 
A atividade empresarial é dinâmica e, muitas vezes, o processo 
produtivo se interliga de tal maneira que fica impossível uma 
separação nítida entre meio e fim. As mutações das técnicas de 
produção, que decorrem do processo cada vez mais acelerado de 
evolução tecnológica, mostram a insuficiência do critério como norte 
seguro para as terceirizações. 
 
Tudo isso se aplica à Administração Pública, uma vez que, assim como 
o setor privado, tem as suas atividades permanentemente impactadas 
pela adoção de novas tecnologias e pela necessidade de se adaptar à 
realidade de mercado. (GARCIA, 2015, p. 48-69).  

                                                        
7 Este decreto dispõe sobre a terceirização de serviços da Administração Pública federal direta e 
indireta, incluindo as empresas estatais controladas pela União.  
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E conclui que a utilização deste critério de divisão entre atividade-meio e 

atividade-fim gera insegurança jurídica ao administrador público diante de situações 

de zona cinzenta. 

Nesse diapasão, Carolina Zancaner Zockun afirma que, além de tal critério 

trazer insegurança ao administrador sobre quais atividades são terceirizáveis, 

realmente há uma zona cinzenta no emprego dessa classificação, veja-se: 
Ademais, afora a zona de penumbra existente, outro problema se 
coloca: uma atividade pode ser considerada “fim” para um 
órgão/entidade e “meio” para outro. 
 
De fato, por exemplo, a atividade de digitação é considerada 
“atividade-meio” para a doutrina e a jurisprudência. Entretanto, esta 
afirmativa genérica está equivocada, pois para uma entidade criada 
com o fim exclusivo de processamento de dados a atividade de 
digitação é “atividade-fim”, razão pela qual não poderia ser 
terceirizada.(ZOCKUN, 2014, p. 151). 

 
Carolina Zancaner Zockun (2014, p. 140-144), a fim de distinguir atividades 

terceirizáveis e não terceirizáveis, propõe outra classificação, dividindo as atividades 

administrativas que envolvam diretamente recursos humanos em: (i) atividade interna 

e permanente; (ii) atividade externa e permanente; (iii) atividade interna e temporária; 

e (iv) atividade externa e temporária. Exclui atividades de poder de polícia, serviços 

públicos, fomento e atividade notarial e registral.  

A Autora entende que o único tipo de atividade não terceirizável é a atividade 

interna e permanente, pois está relacionada com a própria subsistência do ente/órgão 

público e é correspondente à sua vida íntima, devendo ser exercida por agentes 

públicos cujo ingresso ocorra mediante concurso público, como previsto nos incisos I 

e II do artigo 378 da Constituição Federal9. 

Isto porque, para que a Administração Pública desenvolva adequadamente 

seus trabalhos não deve sofrer ingerência de particulares em sua estrutura orgânica. 

                                                        
8 Art. 37 
[...] 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;   
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; 
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 18 de outubro de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/contituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 out. 
2018. 
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Assim, ao se admitir a terceirização nessas atividades subverter-se-ia o princípio 

hierárquico. 

Por sua vez, quanto à atividade interna e temporária, ainda que relativa à 

atividade intestina da Administração, por ser episódica, a contratação de particular é 

a mais adequada, porquanto não se mostra razoável a realização de concurso público 

para preenchimento de cargo ou emprego para prestá-la.  

Em relação às atividades externas permanentes ou temporárias, estas são 

atividades que não fazem parte da vida cotidiana da Administração e são prestadas 

em benefício da sociedade, podendo ser terceirizadas. 

Já Vitor Rhein Schirato (2013, p. 65-72) apresenta o conceito de terceirização 

voltado ao direito administrativo com dois sentidos: um sentido amplo, referindo-se à 

contratação de particular pela Administração para realização de uma atividade de 

interesse coletivo, o que incluiria concessões de serviços, obras e bens públicos, 

desestatizações, desmonopolizações e outros; e um sentido restrito, no qual a 

Administração contrata um particular para realização de atividade que não seja a 

principal da Administração. Para analisar a terceirização no setor público, propõe a 

divisão em: (i) terceirização de mão de obra; (ii) terceirização de atividades-meio; e 

(iii) terceirização na prestação de serviços públicos. 

O Autor, apoiando-se nas lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, afirma que, 

dentre os tipos apresentados, a única que não encontra respaldo no ordenamento 

jurídico é a terceirização de mão de obra, pois, ao possibilitar que particulares 

assumam postos de trabalho sem a realização de concurso público, viola-se o dever 

de contratação de pessoal previsto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal. 

Além disso, possibilita-se que particulares exerçam funções públicas sem que 

possuam autoridade para tomada de decisões ou praticar atos administrativos. 

Já as demais modalidades, ressalvadas as atividades que demandam poder de 

polícia, estão contempladas no Decreto-Lei n. 200/67 e artigo 37, inciso XXI10 da 

Constituição (no caso da atividades-meio) e no artigo 175 da Constituição (no caso 

dos serviços públicos). 

                                                        
10 Art. 37 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
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Para Flávio Amaral Garcia (GARCIA, 2015, p.61-62), há duas atividades não 

terceirizáveis: as que envolvem o poder de império e as carreiras que possuem 

assento constitucional. Aquelas porque exigem autoridade administrativa investida de 

prerrogativas públicas necessárias à satisfação do interesse coletivo, e estas 

porquanto englobam atividades típicas de Estado que demandam prerrogativas de 

autoridade ou que dependem de uma independência funcional para sua correta 

execução, razões pelas quais dependeriam de uma carreira estruturada.  

 

2.3 A terceirização de serviços jurídicos na Administração Pública 
 

A Lei n. 8.666/199311 prevê expressamente a contratação de serviços jurídicos 

pela Administração Pública em seus artigos 6, II e 13, V12. 

No entanto, muito se discute em que hipóteses esta contratação é legítima, 

notadamente porque se entende que a atividade jurídica é uma função tipicamente 

pública, devendo, portanto, ser exercida por agente devidamente investido para tanto.  

Para Joel de Menezes Niebuhr (2015a, p. 176-177), citando a lições de Marcio 

Cammarosano e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em regra, realmente, os serviços 

jurídicos devem ser prestados por servidores públicos, preferencialmente aprovados 

em concurso público, ou por advogados que exercem função de confiança, ou por 

advogado contratado por tempo determinado na hipótese prevista no inciso IX do 

artigo 3713 da Constituição, ressaltando que a advocacia pública é considerada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro uma das funções essenciais à justiça. 

O Autor entende que, para fins de análise da legitimidade da contratação, num 

primeiro momento, deve-se diferenciar as entidades que possuem corpo jurídico 

                                                        
11 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
12 Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se: 
[...] 
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, 
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a: 
[...] 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
13 Art.37 
[...] 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 
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próprio daquelas que não possuem. Se há quadro próprio, a contratação é legítima se 

o serviço é singular, serviços cujas características fujam ao padrão das causas e 

assuntos tratados ordinariamente pelos procuradores de tal forma que o corpo jurídico 

é incapaz ou inadequado para realizá-los. Para o Autor: 
Advirta-se ,por oportuno, que a referida incapacidade ou inadequação 
não implica menoscabo aos advogados da entidade, porque não há 
advogados que entendam com profundidade de todos os assuntos 
jurídicos, bem como de questões complexas ou de alto envolvimento 
econômico, cujo alcance seja singularmente relevante para a 
Administração Pública, merecendo atenção redobrada, que, 
frequentemente, não pode ser dispensada pelos profissionais da Casa, 
haja vista o volume de trabalho ordinário. Muitas vezes exigir a atenção 
adequada do corpo jurídico a questões complexas, que requerem 
estudos mais profundos, provoca o desatendimento de questões 
ordinárias, cujo volume usualmente já demanda dedicação integral. 
(NIEBUHR, 2015, p. 177) 

 

Em hipóteses tais a contratação poderá acontecer por meio de inexigibilidade 

de licitação, na forma dos artigos 13, V c/c 25, II14 da Lei Nacional de Licitações. 

Nas situações ordinárias, ainda que exista corpo jurídico, a contratação é lícita 

quando há sobrecarga de trabalho ou se os advogados pertencentes ao quadro da 

Administração possuam interesse na causa. Nestas hipóteses, é possível contratar 

tanto pela Lei Nacional de Licitações quanto por processo seletivo justificado no 

excepcional interesse público. 

Por sua vez, em relação às entidades que não possuam corpo jurídico, é 

necessário que contratem terceiros para atendimento da demanda de trabalho 

existente, a fim de não prejudicar o interesse público. 

Marcos Juruena Villela Souto compartilha da mesma visão, inclusive de que os 

serviços advocatícios não são terceirizáveis porque a advocacia é função essencial à 

Justiça, além de afirmar que: 
a substituição de um corpo permanente de advogados concursados 
por um grupo temporário pode levar a uma parcialidade na atividade 
de controle de legalidade inerente à advocacia pública (considerando, 
aí, o trinômio Planejamento-Execução-Controle). (SOUTO, 2000, p. 
211)  

 

                                                        
14 Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
[...] 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 
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No mesmo sentido é Marçal Justen Filho para quem a terceirização representa 

grande risco para a atuação eficiente da Administração. Porém, faz a seguinte 

ressalva: 
Existem algumas atividades advocatícias cujo exercício pressupões a 
integração do sujeito na estrutura estatal. São casos em que a lei 
reserva o desempenho da função para um sujeito titular de cargo 
público. Em tais hipóteses, a terceirização dos serviços advocatícios 
não é admissível. Fora deles, no entanto, a decisão sobre a 
terceirização poderá ser adotada, mediante a observância dos 
requisitos próprios. Anote-se que a terceirização de serviços 
advocatícios, no âmbito privado, é uma prática largamente difundida. 
A maior parte das grandes empresas puramente privadas mantém um 
número reduzido de advogados e promove a contratação de escritórios 
externos para defesa de seus interesses. Não há impedimento a que 
práticas similares sejam adotadas no âmbito das empresas estatais. 
Sob um certo ângulo, a decisão de terceirização reflete uma avaliação 
fundada em critérios de economicidade. A manutenção de quadro 
permanente de advogados pode gerar custos muito mais elevados do 
que a contratação de escritórios externos.  
 
Por outro lado, pode haver situações que exijam profissionais 
altamente qualificados, que não se disponham a se vincular de modo 
permanente e contínuo a uma entidade administrativa. (JUSTEN 
FILHO, 2009, p. 361)  
 

Ressalte-se que, no âmbito federal, o recente Decreto n. 9.507 de 21 de 

setembro de 2018, aplicável à Administração direta, autárquica e fundacional, arrola 

em seu artigo 3º serviços cuja terceirização é vedada, quais sejam: (i) envolvam a 

tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, 

coordenação, supervisão e controle; (ii) sejam considerados estratégicos para o órgão 

ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de 

conhecimentos e tecnologias; (iii) estejam relacionados ao poder de polícia, de 

regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e (iv) sejam 

inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da 

entidade, exceto disposição legal em contrário ou se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal15. 

                                                        
15 BRASIL. Decreto n. 9.507 de 21 de setembro de 2018. Dispõe sobre a execução indireta, mediante 
contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm>. Acesso em: 12 out. 
2018. 
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Pois bem, utilizando-se dos critérios limitadores à terceirização apresentados 

no item anterior, podemos concluir que nem todos os serviços jurídicos de uma 

entidade podem ser transferidos a terceiros. 

Aplicando-se o critério proposto por Carolina Zancaner Zockun, os serviços 

jurídicos são, em regra, internos e permanentes. Internos porque são atividades 

desenvolvidas pela e para a Administração, são atividades executadas para sua 

própria subsistência; permanentes porque são atividades frequentes, contínuas e 

cotidianas.  

Daí que apenas em situações atípicas ou anormais seria possível a 

terceirização, porque se encaixariam em serviços internos e temporários, como, por 

exemplo, a contratação de um parecer jurídico de renomado jurista sobre um 

problema pontual enfrentado pelo Poder Público. 

Quanto ao critério escolhido por Flávio Garcia Amaral, em que se excluem da 

terceirização os serviços relativos ao poder de império do Estado e os relacionados a 

carreiras com assento constitucional, conclui-se que a depender de qual entidade da 

Administração está se referindo, serviços jurídicos podem ser terceirizados. 

De fato, se se utilizar como exemplo o Estado de São Paulo, a terceirização é 

vedada, pois a advocacia pública nos Estados possui assento constitucional (artigo 

132 da Constituição Federal), assim como a advocacia pública na União (artigo 131). 

No entanto, com relação aos Municípios e a Administração Indireta, a 

Constituição é silente, o que gera grande discussões na prática.  

O Tribunal de Contas da União, nos Acórdãos n. 3.071/201116 e 2.833/201217, 

entendeu que a contratação de serviços advocatícios somente é legítima para 

serviços específicos de natureza não continuada e com características singulares e 

complexas que não possam ser prestados pelo corpo jurídico próprio da entidade. Nas 

demais hipóteses, há transferência de trabalho inerente ao quadro de profissionais da 

entidade, ou seja, há terceirização de mão de obra, o que viola o artigo 37, II da 

Constituição Federal. 

                                                        
16 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação n. 031.592/2011-2, Representante: Mattos 
Advogados Associados, Relator: Ministro Raimundo Carreiro. Brasília, 23 de novembro de 2011. 
17 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas n. 031.592/2011-2. Relatora: Ministra Ana 
Arraes. Brasília, 17 de outubro de 2012. 
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Tais decisões foram impugnadas em sede de Mandado de Segurança no 

Supremo Tribunal Federal e, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto 

Barroso, a contratação foi considerada legítima, nos seguintes termos: 
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA 
SERVIÇOS JURÍDICOS.  
1. Em se tratando de empresas estatais que explorem atividade 
econômica, principalmente as que estão inseridas em um regime 
concorrencial, a terceirização deve seguir lógica semelhante àquela 
prevista para a iniciativa privada.  
2. Deve ser concedida à empresa estatal que explora atividade 
econômica certa margem de discricionariedade para a escolha da 
melhor forma de atuação em demandas jurídicas, sendo legítima a 
utilização de corpo jurídico próprio de forma exclusiva ou parcial, bem 
como de contratação de advogados ou escritórios de advocacia 
também de forma exclusiva ou parcial  
3. A escolha administrativa, no entanto, deve atender às seguintes 
condições: (i) observância, como regra geral, do procedimento 
licitatório, salvo os casos em cabalmente demonstrada sua 
inexigibilidade; (ii) elaboração de uma justificativa formal e razoável; 
(iii) demonstração, pautada por evidências concretas, da 
economicidade da medida, bem como da impossibilidade ou 
inconveniência da utilização do corpo jurídico próprio da entidade.  
4. No caso concreto, foram atendidos os requisitos acima, sendo que 
a escolha realizada pela impetrante está em conformidade com os 
ditames da eficiência, impessoalidade e moralidade, sendo 
proporcionalmente justificada. 
5. Ordem concedida. 18 
 

Vê-se que a terceirização irrestrita para serviços jurídicos aplicar-se-ia somente 

às empresas estatais que explorem atividade econômica, preferencialmente em 

regime concorrencial, excluindo-se, portanto, os outros os entes da Administração 

direta e indireta. 

A contratação de advogados particulares pelos Municípios também é tema 

muito polêmico. 

Esta prática muito comum no Brasil não encontra respaldo nos Tribunais de 

Contas dos Estados19, pois se entende que serviços jurídicos são atividades típicas e 

                                                        
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 31718. Impetrante: Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobrás. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, 16 de maio de 2018, Diário da 
Justiça, 21 de maio de 2018. 
19 Citem-se:  
1. Tomada de Contas n. 30859-6/04. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Relator: 

Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, Curitiba, 22 de junho de 2006; 
2. Consulta n. 0446/2011. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Consulente: Prefeitura 

Municipal de Aliança do Tocantins, Relatora: Conselheira Doris de Miranda Coutinho, Palmas, 25 
maio de 2011; 
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permanentes da Administração, devendo ser exercidos por servidores públicos 

municipais. Excepcionalmente a terceirização é permitida nos casos em que a 

demanda não corresponda a situação corriqueira ou usual e, portanto, não possa ser 

atendida pelo quadro próprio de pessoal do município, ou se não há procuradoria ou 

órgão equivalente instituído. 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Município poderá 

contratar serviços de advogado, porém em hipóteses específicas, ou seja, de forma 

excepcional nos seguintes casos: 
a) quando se estiver diante de complexidade impassível de ser 
solucionada pelos procuradores integrantes do quadro funcional que 
exija de seu executante conhecimentos extraordinários; e b) se, entre 
os profissionais especializados atuantes no mercado local, somente o 
contratado tiver capacidade técnica para prestar o serviço visado, de 
modo a tornar inexigível a licitação. 20 

 

Entretanto, no âmbito judicial, em sua maioria21, o posicionamento tem sido no 

sentido de que se autoriza a terceirização de serviços advocatícios por se entender 

que a Constituição não obriga os municípios a instituírem e estruturarem uma 

procuradoria ou órgão equivalente, tratando-se de juízo de conveniência e 

oportunidade do administrador. 

Destaca-se julgado do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é o de 

que o município, dotado de auto-organização, pode livremente decidir sobre a criação 

                                                        
3. Consulta n. 873.919. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Consulente: 

Prefeitura de São João da Lagoa, Relator: Conselheiro Substituto Hamilton Coelho, Belo Horizonte, 
10 de abril de 2013; 

4. Tomada de Contas n. 010476/989/16. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Relator: 
Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, São Paulo, 14 de junho de 2018; 

5. Consulta n. 271675/2013. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Relator: 
Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima, Campo Grande, 13 de dezembro de 2013. 

20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.505.356. Recorrente: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais. Recorrido: Espólio de José Nilo de Castro. Relator: Ministro Herman 
Benjamin, Brasília, 10 de novembro de 2016, Diário de Justiça Eletrônico de 30 de novembro de 2016. 
21Citem-se:  
1. ADI n. 2135294-97.2017.8.26.0000. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 2135294-97.2017.8.26.0000, Relator: Desembargador Ferreira 
Rodrigues, São Paulo, 18 de abril de 2018, Diário de Justiça Eletrônico de 06 julho de 2018;  

2. Apelação n. 295899-63.2008.8.09.0154. BRASIL. Tribunal de Justiça de Goiás. Apelante: Município 
de Uruana. Apelado: Ministério Público do Estado de Goiás. Relator: Desembargador Gerson 
Santana Cintra, Goiânia, 20 de agosto de 2013; e 

3. Apelação Cível n. 0087869-79.2009.8.13.0476. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais. Apelante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Dídimo 
Inocêncio de Paula, Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2009, Diário de Justiça Eletrônico de 11 
jan. 2011. 
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de procuradoria municipal, levando-se em conta sua real necessidade e as 

particularidades locais22. 

É possível, então, concluir que se questiona se a terceirização de serviços 

advocatícios é, de fato, a execução indireta de serviços, autorizada pelo inciso XXI do 

artigo 37 da Constituição, ou, em verdade, é uma transferência de atividade 

administrativa típica a terceiros estranhos aos quadros da Administração. 

Segundo as lições de Hely Lopes Meirelles, a Administração Pública é “[...] a 

gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, no âmbito federal, estadual 

ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum” 

(MEIRELLES, 1989, p. 75). 

Ao que parece, então, é que, para a doutrina, a prestação de serviços 

advocatícios se inclui nesta gestão dos interesses públicos e, por isso, a forma mais 

adequada é o seu desempenho por agente da estrutura interna estatal, pois tal agente 

agirá de forma imparcial e possuirá prerrogativas e garantias inerentes à advocacia 

pública. Excetuam-se, entanto, as situações que não se encaixem como atividade 

estatal permanente. 

  

                                                        
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recuso Extraordinário n. 690765, Recorrente: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Brasília, 05 de agosto de 2014, 
Diário de Justiça Eletrônico n. 154 de 12 de agosto de 2014. 
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3 A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

 
O ordenamento jurídico brasileiro autoriza a contratação direta por 

inexigibilidade de licitação sempre que exista inviabilidade de competição. A regra é 

a contratação por meio de uma competição; a contratação direta é excepcional. 

No caso de contratação direta de serviços técnicos especializados, há 

exigência de comprovação da singularidade do serviço contratado e a notória 

especialização do profissional/empresa que irá executá-lo, conforme dispõe o artigo 

25, II23 da Lei n. 8.666/93. 

Curiosamente a Lei n. 13.303/201624, a qual dispõe sobre o estatuto jurídico de 

empresas estatais e suas subsidiárias nos âmbitos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, ao tratar da inexigibilidade de licitação para serviços 

técnicos especializados, não limita a contratação direta a apenas serviços de natureza 

singular, exigindo somente a notória especialização do profissional, vejamos: 
Art. 30.  A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de 
competição, em especial na hipótese de:  
[...] 
II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:  
a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;  
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;  
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias;  
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  
g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 

Embora autorizada por lei, a contratação direta por inexigibilidade nestas 

hipóteses, notadamente na contratação de serviços advocatícios, é objeto de 

controvérsia, muito contribuindo o alto grau de subjetividade na análise dos requisitos 

                                                        
23 Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
[...] 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 
24 BRASIL. Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. 
Acesso em: 15 out 2018. 
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da singularidade do objeto e da notória especialização do profissional, o que gera 

grande insegurança jurídica e a multiplicação de ações judicias e procedimentos 

administrativos nos órgãos de controle. 

Tamanha é a controvérsia que tramita no Supremo Tribunal Federal uma Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, a ADC n. 45, ajuizada pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para que sejam declarados constitucionais os artigos 

13, inciso V e 25, inciso II da Lei 8666/93.Nesta ação, há requerimento de distribuição 

por prevenção ao mesmo relator do Recurso Extraordinário n. 656.55825, o Ministro 

Dias Toffoli. 

O mesmo Supremo Tribunal já se pronunciou sobre a contratação de advogado 

sem prévia licitação e decidiu pela sua possibilidade, mencionando o elemento da 

confiança para justificar a inviabilidade de licitação26. Em outro julgado, reconheceu, 

aliás, que a licitação é incompatível com a profissão de advogado, em razão das 

limitações legais e éticas impostas a esses profissionais27. 

No Superior Tribunal de Justiça, a questão está longe de pacificação, pois os 

conceitos de singularidade do objeto e notória especialização, especialmente sobre 

serviços advocatícios, não estão definidos, oscilando o entendimento a depender da 

composição de julgadores28. 

 
3.1 Aspectos relevantes sobre conceito de objeto singular e notória 

especialização e a configuração de inviabilidade de licitação 
 

A Lei n. 8.666/1993, apesar de trazer normas gerais de licitação, não conceitua 

o que é serviço de natureza singular, cabendo, então, ao intérprete fazê-lo. 

 

                                                        
25 Neste recurso, impugna-se a condenação por ato de improbidade administrativa e a anulação de 
contrato administrativo cujo objeto é a prestação de serviços de advogado. Trata-se de ação civil 
pública, ajuizada pelo Ministério Público, pretendendo a anulação da contratação de sociedade de 
advogados pelo Município de Itatiba, por se entender que não se tratavam de serviços de natureza 
singular. Após a confirmação da sentença de improcedência em segunda instância, em sede de 
Recurso Especial o ajuste foi considerado nulo e imposta a penalidade por ato de improbidade 
administrativa. Daí por que houve a interposição do referido Recurso Extraordinário, até hoje sem 
julgamento 
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Inquérito Penal n. 3.077, Relator: Ministro Dias Toffoli, Brasília, 
29 de março de 2012, Diário de Justiça Eletrônico n. 188 de 13 de abril de 2012. 
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 86198, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, 
Brasília, 17 de abril de 2007, Diário de Justiça Eletrônico de 29 de junho de 2007. 
28 A jurisprudência do STJ e STF sobre este tema é abordado no item 3.3.2 
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O termo singular adotado pela Lei n. 8.666/93 refere-se à característica do 

objeto contratado de ser peculiar, incomum, de natureza ímpar. Contrapõe-se a um 

serviço cotidiano, corriqueiro ou ordinário. Mas não é só, a singularidade também se 

caracteriza porque o prestador que executa o objeto é um especialista que possui uma 

qualificação distinta comparada aos demais e imprimirá seu traço único na execução 

do serviço. 

Floriano de Azevedo Marques Neto divide em quatro classificações a natureza 

do objeto contratual: (i) objeto absolutamente fungível; (ii) objeto relativamente 

fungível; (iii) objeto que possui singularidade objetiva; e (iv) objeto dotado de 

singularidade subjetiva. O primeiro se refere ao objeto de natureza comum, licitado 

por meio do pregão; o segundo (relativamente fungível) é o objeto que o autor chama 

de bem sob encomenda, pois atende a uma solicitação específica; o terceiro tipo (o 

que possui singularidade objetiva) é aquele de “[...] natureza técnica ou científica que 

os peculiariza ou de natureza predominantemente intelectual ou que admitam 

variações de execução com repercussões significativas no resultado final” e licitável 

utilizando-se tipo melhor técnica ou técnica e preço; e o último (que possui 

singularidade subjetiva) assim o é em razão das características subjetivas do 

profissional executor do serviço (MARQUES NETO, 2018, p. 4). 

Marçal Justen Filho faz interessante consideração com relação à identificação 

de um objeto singular, afirmando que é necessário analisar não só a própria natureza 

incomum do serviço, mas também a (in)capacidade de um profissional de qualificação 

comum executá-lo. Acrescenta, ainda, que o conceito de natureza singular pode variar 

a depender de circunstâncias históricas ou geográficas, vale conferir: 
Portanto, o conceito de “natureza singular” é relativo. Depende das 
circunstâncias históricas e geográficas. Sua identificação, no caso 
concreto, depende das condições generalizadas de conhecimento e 
de técnica. Algo que, em um certo momento, caracteriza-se com tendo 
natureza singular em certas regiões do Brasil e não ser assim 
qualificável em outras. A maior dificuldade para entender o conceito 
reside na tentativa de transformá-lo em absoluto, reconduzindo-o a 
padrões numéricos ou a modelos predeterminados. (JUSTEN FILHO, 
2009, p. 357). 

 

Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello, singular é o serviço que não seja 

banal, corriqueiro e cuja singularidade seja relevante à Administração e que, por isso, 

exige que sua prestação seja feita por alguém com uma qualificação incomum, 

confira-se: 
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Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido 
como singular quando nele tem de interferir, como requisito de 
satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um 
componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a 
engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual, 
artística ou a argúcia de quem o executa, atributos, estes, que são 
precisamente os que a Administração reputa convenientes e necessita 
para a satisfação do interesse público em causa. (DE MELLO, 2016, 
p. 173-17329 

 

Percebe-se que há conjugação de dois fatores: a atipicidade do serviço em si 

e a qualificação incomum do profissional que o presta. É a combinação destas duas 

singularidades que caracteriza um objeto como de natureza singular. 

Neste mesmo sentido, Carlos Ari Sundfeld, para quem: 
Em suma, para a contratação direta autorizada pelo art. 25, II é 
necessária a concorrência da singularidade objetiva com a 
singularidade subjetiva. O objeto da contratação (o serviço) há de ser 
singular, isto é, incomum, particular, inédito, não corriqueiro. Também 
o sujeito contratado deve ser singular, vale dizer, especializado, 
diferenciado, incomum.(SUNDFELD, 1995, p. 46).  

 
E Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

[...] é evidente que a lei quis acrescentar um requisito, para deixar claro 
que não basta tratar-se de um dos serviços previstos no artigo 13; é 
necessário que a complexidade , a relevância, os interesses públicos 
em jogo tornem o serviço singular, de modo a exigir a contratação com 
profissional notoriamente especializado; não é qualquer projeto, 
qualquer perícia, qualquer parecer que torna inexigível a licitação. (DI 
PIETRO, 2009, p. 376-377).  
 

O Tribunal de Contas de Minas Gerais elenca três elementos para identificar 

serviço técnico especializado de natureza singular: 
a) Especificidade do serviço, isto é, que o serviço exija determinado 
grau de especialização para ser executado que o faça destoar dos que 
corriqueiramente afetam a Administração; 
 
b) Reconhecido calibre profissional (notoriedade) da pessoa física ou 
jurídica a ser contratada pela Administração; 
 
c) Heterogeneidade do produto final (serviço) a ser desempenhado 
pelo contratado. 30 

 
No mesmo sentido é o Tribunal de Contas da União: 

A fórmula natureza singular destina-se a evitar a generalização da 
contratação direta para todos os casos enquadráveis no art. 13. É 

                                                        
 
30 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Incidente de uniformização de 
jurisprudência n. 684873, Relator: Conselheiro José Ferraz, Belo Horizonte, 14 de abril de 2014. 
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imperioso verificar se a atividade necessária à satisfação do interesse 
público é complexa ou simples, se pode ser reputada como atuação 
padrão e comum ou não. A natureza singular se caracteriza como uma 
situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada 
satisfatoriamente por todo e qualquer profissional especializado. 
Envolve os casos que demandam mais do que a simples 
especialização, pois apresentam complexidades que impedem 
obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer 
profissional (ainda que especializado). 31 
 

Outros Tribunais de Contas estaduais adotam este mesmo entendimento, 

como os de Santa Catarina32 e São Paulo33. 

De acordo com esta visão sobre o tema, a notória especialização do 

profissional é consequência da singularidade do objeto. É que o objeto por ser 

singular, atípico ou extraordinário exige os trabalhos de profissional diferenciado, cuja 

experiência anterior e capacidade técnica o tornam o mais adequado à prestação do 

serviço. 

Mas o que se entende por notória especialização? 

A Lei n. 8.666/1993 traz a seguinte definição: 
Art. 25 
[...] 
§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

 

O Estatuto das Estatais tem dispositivo com idêntica redação em seu artigo 30, 

§1°. 

Sidney Bittencourt (2016, p. 334-335) faz importante observação ao afirmar que 

para que reste caracterizada a notória especialização não é preciso que o profissional 

possua todos os requisitos elencados no dispositivo (desempenho anterior, estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento e equipe técnica), podendo o 

                                                        
31 BRASIL. Tribunal de Contas da União, Tomada de Contas n° 004.428/2006-0, Relator: Ministro 
Marcos Bemquerer Costa, Brasília, 13 de maio de 2008. 
32 Tribunal de Contas de Santa Catarina. Interesse Público -IP Belo Horizonte, n. 29, ano 7, 
Janeiro/Fevereiro 2005, disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=50095>. 
Acesso em: 15 nov. 2018. 
33 BRASIL. Tribunal de Contas Estado São Paulo, Tomada de Contas n. 497/015/12, Relator: 
Conselheiro Substituto Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, São Paulo, 19 de setembro de 
2018.  
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administrador se utilizar de outros requisitos não expressamente arrolados que 

possam justificar a notória especialidade. 

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Ação Popular que 

questionava a validade de contrato administrativo firmado sem prévia licitação para 

assessoria tributária, conceituou a notória especialização da seguinte forma: 
A notória especialização jurídica, para legitimar a inexigibilidade de 
procedimento licitatório, é aquela de caráter absolutamente 
extraordinário e incontestável- que fala por si. É a posição excepcional, 
que põe o profissional no ápice de sua carreira e do reconhecimento, 
espontâneo, no mundo do Direito, mesmo que regional, seja pela 
longa e profunda dedicação a um tema, seja pela publicação de obras 
e exercício da atividade docente em instituições de prestígio. 34 
 

Para Joel de Menezes Niebuhr (2015, p. 172-173) a definição legal de notória 

especialização não faz referência à pessoa, mas sim à especialização que o 

profissional ou a empresa possui. Em outras palavras, o que se deve levar em 

consideração é a notoriedade da especialização do profissional e não a notoriedade 

do profissional em si. 

Observa, ainda, que notoriedade não se confunde com popularidade, 

utilizando-se dos ensinamentos de Lucia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz para dizer 

que a aferição da notoriedade se faz à luz do setor do mercado ao qual a empresa ou 

o profissional pertence, isto é, não se olha sob a perspectiva do público em geral, 

analisa-se se o profissional possui reconhecimento dentre aqueles que atuam no seu 

mesmo ramo de atividade.  

Por sua vez, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes entende que o §1° do artigo 25 

da Lei n. 8.666/93, ao prescrever que profissional de notória especialização é aquele 

cujo trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

contrato, quis dizer que apenas um determinado profissional é capacitado para 

atender satisfatoriamente as necessidades da Administração. Se houvesse outros 

capazes de executar o serviço de forma igualmente satisfatória, não se estaria diante 

de uma hipótese de inviabilidade de competição, sendo então licitável o objeto 

pretendido. Nas palavras do autor: 
A condição de essencialidade de um determinado agente para a 
satisfação de um objeto diz respeito ao fato de que apenas 
determinado profissional ou específica empresa é diretamente 

                                                        
34 BRASIL. Superior Tribunal Justiça, Recurso Especial n. 448.442. Recorrente: Aimar Joppert. 
Recorridos: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e Outros. Relator: Ministro Herman 
Benjamin, Brasília, 23 fevereiro de 2010, Diário de Justiça Eletrônico de 23 de setembro de 2010. 
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vinculada à essência de um objeto, sendo fundamental e 
indispensável para a Administração realizar o serviço com a 
singularidade definida. 
Com referência ao fato de que a contratação deve ser indiscutível, isto 
é, não pode ser discutida a escolha, embora se apresente como 
subjetiva, em princípio, a simples existência de dúvidas sobre se 
outros seriam ou não melhores poderá demonstrar que, antes da 
escolha ter sido inadequada, talvez se trate de um caso em que a 
competição é viável. De fato, parece que existindo outros, mais de um, 
capaz de realizar o serviço singular, se está diante de um caso em que 
é possível licitar, ou seja, em que a licitação é exigível. (JACOBY 
FERNANDES, 2016, p. 548). 
 

O Superior Tribunal de Justiça em diversas ocasiões firmou entendimento 

neste mesmo sentido35, enxergando a inviabilidade de competição porque há um 

único profissional dotado de notória especialização capacitado para a execução do 

objeto, pois o artigo 25 da Lei n. 8.666/1993 “[...] envolve serviço específico que 

reclame reconhecimento extraordinário do seu executor e ausência de outros 

profissionais capacitados, daí decorrendo a inviabilidade da competição.”36 

No entanto, trata-se de entendimento minoritário. A doutrina e a jurisprudência 

acenam, em sua maioria, no sentido de que a inviabilidade de competição não decorre 

do fato de existir só um profissional apto a executar o trabalho de forma a melhor 

atender os interesses da Administração. Em verdade, poderão existir diversos 

profissionais possuidores de notória especialização e igualmente capacitados, sendo 

que cada um deles prestará o serviço de forma única, imprimindo sua marca pessoal.  

Em casos assim, não há como comparar objetivamente propostas que se 

diferenciam entre si em razão do traço pessoal do profissional. Está-se, portanto, 

diante de uma escolha discricionária, utilizando-se de critérios subjetivos, e numa 

                                                        
35 Vide: 1) Agravo em Recurso Especial n. 1164673, Relator: Ministro Sergio Kukina, Agravante: 
Município de Mossâmedes. Agravado: Ministério Público do Estado de Goiás. Brasília, 28 de agosto de 
2018, Diário de Justiça Eletrônico 29 de agosto de 2018;  
2) Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 350519, Agravante: Ana Maria Carlessi e 
Outro. Agravado: Ministério Público do Estado do Paraná. Relator: Ministro Herman Benjamin, 
Brasília, 13 de maio de 2014, Diário de Justiça Eletrônico de 20 de junho de 2014; 
3) Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1026225. Agravante: Joaquim Marcelino Jofre 
Neto. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo, Relator: Ministro Sérgio Kukina, São 
Paulo, 05 de junho de 2018, Diário de Justiça Eletrônico de 08 de junho de 2018;  
4) Agravo em Recurso Especial n. 445430, Agravante: Bandeira de Mello e Bandeira de Mello 
Advogados Associados. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Brasília, 02 de março de 2018, Diário de Justiça Eletrônico de 09 de 
março de 2018. 
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1210756, Recorrente: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais. Recorridos: Antônio Carlos Fernandes e Outro. Relator: Ministro Mauro 
Campbell Marques, Brasília, 02 de dezembro de 2010, Diário de Justiça Eletrônico 14 de dezembro de 
2010. 
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licitação, há, necessariamente, julgamento objetivo das propostas. Por isso, não há 

que se falar em competição37. 

Destaque-se enunciado do Tribunal de Contas da União que bem exemplifica 

este entendimento38: 
Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de 
singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, 
exclusividade, ineditismo ou raridade. O fato de o objeto poder ser 
executado por outros profissionais ou empresas não impede a 
contratação direta amparada no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993. A 
inexigibilidade, amparada nesse dispositivo legal, decorre da 
impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento. 

 
3.2 A confiança como critério de escolha na inexigibilidade de licitação para 

objeto singular prestado por profissional de notória especialização. 
 

Como já mencionado, na contratação de serviços técnicos especializados, a 

inviabilidade de licitação decorre do fato de ser impossível estipular parâmetros 

objetivos para a seleção do contratado.  

Os candidatos são todos aptos a executar o serviço, no entanto, apenas um 

deles será escolhido para prestar o serviço, pois o administrador entenderá que o 

profissional eleito é dotado de certas características que tornam o seu trabalho o mais 

acertado, a fim de satisfazer as necessidades da Administração. A aferição é 

orientada por critérios subjetivos, e um destes critérios é justamente a confiança.  

A escolha, então, recairá sobre o profissional que despertar maior confiança na 

Administração, movida sempre pelo interesse público.  

Há vários julgados que apontam a confiança como elemento legítimo para 

escolha do administrador, desde que devidamente justificada e pautada no interesse 

público. A seguir alguns exemplos. 

                                                        
37 Na doutrina, entendem neste mesmo sentido, entre outros: 1) Joel Menezes Niebuhr in Dispensa e 
Inexigibilidade de Licitação Pública, op. cit., p.164; 2) Edmir Netto de Araújo in Curso de Direito 
Administrativo, 4. ed. ver. Atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.555; 3) Celso Antônio Bandeira de Mello 
in Curso de Direito Administrativo, op. cit., p.574; 4) Marçal Justen Filho in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, op. cit., p. 357; e 5) Sidney Bittencourt in Contratando sem 
licitação: contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, op. cit., p.334. 
Na jurisprudência: 1) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tomada de Contas n. 298/026/11, 
Relator: Conselheiro Silvia Monteiro, São Paulo, 02 de junho de 2014; 2) Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. Processo Administrativo n. 630583, Relator: Conselheiro Adriene Andrade, Belo 
Horizonte: 14 de agosto de 2007; 3) Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Processo 
n. 71992009, Relator: Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, Cuiabá, 06 de agosto de 2013; e 
4)Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 3.074, Relator: Ministro Roberto Barroso, Brasília, 26 de 
agosto de 2014, Diário de Justiça Eletrônico n. 193 de 02 de outubro de 2014. 
38 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2616/2015, Relator: Benjamin Zymler, Brasília, 21 
de outubro de 2015. 
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O Supremo Tribunal Federal39 diversas vezes invocou a confiança como critério 

de eleição para contratação direta de serviços técnicos especializados: 
“Serviços técnicos profissionais especializados” são serviços que a 
Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado 
de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela 
própria, Administração, deposite na especialização desse contratado. 
Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem 
deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento 
licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento regido, 
entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível 
com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo 
confere à Administração para a escolha do “trabalho essencial e 
indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato” (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída 
do texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento 
subjetivo confiança. 

 

O mesmo STF, em julgado mais recente de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, apontou que a confiança deve estar aliada ao interesse público primário, 

observando-se, na escolha, a razoabilidade40. 

O Tribunal de Contas da União41 possui uma súmula a respeito, com o seguinte 

teor:  
Súmula n. 039 A inexigibilidade de licitação para a contratação de 
serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória 
especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de 
natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de 
confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos 
critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, 
nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993.  

 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais já decidiu que a confiança pode servir 

de critério complementar aos requisitos de singularidade do objeto e notória 

especialização do profissional na escolha do prestador do serviço42.  

Cabe salientar que este mesmo Tribunal de Contas, em consulta elaborada 

pelo Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso, quando indagado sobre admitir 

a confiança como critério de escolha numa inexigibilidade de licitação, respondeu que 

                                                        
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal n. 348. Autor: Ministério Público Federal. Réu: 
Leonel Arcângelo Pavan. Relator: Ministro Eros Grau, Brasília, 15 de dezembro de 2006, Diário de 
Justiça n. 23 de 01 de fevereiro de 2007. 
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 3.074, Relator: Ministro Roberto Barroso, Brasília, 
26 de agosto de 2014, Diário de Justiça Eletrônico n. 193 de 02 de outubro de 2014. 
41 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Súmula n. 39. Disponível em: 
<http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/sumulas/>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
42 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulta n. 746716. Consulente: Prefeitura 
Municipal de Rio Piracicaba. Relator: Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Belo Horizonte, 17 de 
setembro de 2008. 
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a contratação direta só é possível se justificado interesse público nela. A confiança 

não serviria de critério na eleição do prestador, pois isto violaria o princípio da 

impessoalidade. Veja-se: 
3ª Questão - A confiança da Administração pode ser admitida como 
critério de inexigibilidade? 
Não. O art. 25 da Lei 8.666/93 dispõe que é inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de licitação quando houver inviabilidade 
de competição. Assim, a confiança do administrador em relação ao 
contratado para realização de um serviço não pode ser usada como 
critério para fundamentar a inexigibilidade da licitação. Cabe ao 
administrador definir os aspectos da contratação exclusivamente à luz 
do interesse público justificado sob os princípios da impessoalidade, 
legalidade, moralidade e publicidade. Deve-se lembrar que os 
interesse público não admite preferências pessoais. 43 
 

Registre-se que, nos casos de contratação de advogado, o critério da confiança 

se torna essencial quando na escolha pelo administrador, pois é um dos elementos 

intrínsecos na relação entre advogado e cliente, questão, aliás muito discutida nas 

Cortes Superiores, conforme será visto no item a seguir. 

 
3.3 A contratação por inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios 
 

Há muita polêmica envolvida na contratação de serviços advocatícios pela 

Administração Pública, notadamente quanto à natureza dos serviços advocatícios e a 

problemática relacionada às peculiaridades da profissão de advogado. 

 
3.3.1 a questão do enquadramento dos serviços advocatícios como serviços 

singulares 

 
A Ordem dos Advogados do Brasil editou, em 2012, a súmula n. 4 para dizer 

que todo e qualquer serviço advocatício é singular e, portanto, inexigível a licitação 

para contratá-los, vale conferir: 
ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos os requisitos do inciso 
II do art. 25 da Lei n° 8.666/93, é inexigível procedimento licitatório 
para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, 
dada a singularidade da atividade, a notória especialização e a 

                                                        
43 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulta n. 652069. Consulente: Prefeito 
do Município de São Sebastião do Paraíso. Relator: Conselheiro Elmo Braz, Belo Horizonte, 12 de 
dezembro de 2001. 
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inviabilização objetiva da competição, sendo inaplicável à espécie o 
disposto no art. 89 (in totum) do referido diploma legal. 44 

 
Não é este, porém, o entendimento majoritário, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, pois nem todos os serviços advocatícios são considerados singulares. 

O Tribunal de Contas da União, por exemplo, traz alguns parâmetros para tal 

enquadramento. 

Um deste parâmetros consiste em verificar se se tratam de serviços de 

prestação continuada.  

Pois bem. Os contratos administrativos, quanto ao seu prazo, podem ser 

divididos em: serviços contínuos ou objeto por escopo. Num contrato de escopo, há a 

obrigação de fazer algo específico e determinado, sendo que se coloca como 

parâmetro, para a extinção contratual, o cumprimento da obrigação, isto é, a 

conclusão do objeto. Sendo assim, ainda que exaurido o prazo de execução, não se 

pode dizer que o contrato esteja extinto, pois, em verdade, este prazo contratual é 

estipulado para fins de constituição do contratado em mora. Um exemplo clássico de 

contrato de escopo é o de execução de obra pública.  

Já num contrato de serviços contínuos ou de execução continuada, nas 

palavras de Joel de Menezes Niebuhr (2015b, p. 857), são serviços prestados sem 

solução de continuidade e que correspondem às necessidades permanentes da 

Administração. São contratos que se extinguem pela exaurimento do prazo contratual.  

Vale conferir lição de Hely Lopes Meirelles quanto à natureza destes dois tipos 

de contrato administrativo: 
A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes 
por tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos 
que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam 
pela expiração do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem 
em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo 
como limite de tempo para a entrega da obra, do serviço ou da compra 
sem sanções contratuais; nos segundos o prazo de eficácia do 
negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, 
extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu 
objeto, como ocorre na concessão de serviço público, ou na simples 
locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de 
execução e prazo extintivo do contrato. [...] Nos demais contratos, 
como no de empreitada de obra pública, não se exige, nem se justifica 
cláusula de prorrogação, porque o contrato não se extingue pela 
fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. Nestes 
contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será 

                                                        
44 BRASIL. Ordem dos Advogados do Brasil -OAB. Súmula n. 4. Disponível em: 
<https://www.oab.org.br/jurisprudencia/sumulas>. Acesso em: 02 dez. 2018. 
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prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam 
necessárias para a conclusão da obra independente de previsão 
contratual. (MEIRELLES, 1991, p. 230). 

 

Destaque-se que as prorrogações dos contratos de escopo e de execução 

continuada são regidas por dispositivos diferentes do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 

Enquanto a prorrogação do primeiro (por escopo) é regida pelo §1° e seus incisos do 

artigo 5745, a do segundo (prestação continuada) é regida pelo inciso II do artigo 5746. 

Veja-se, então, que os serviços de prestação continuada, por serem prestados 

sem solução de continuidade e por atenderem à necessidade permanente da 

Administração, possuem características contrapostas a serviços de natureza 

incomum, porque serviços contínuos fazem parte da atividade intestina e permanente 

da Administração, são serviços considerados ordinários, corriqueiros, cotidianos. 

Daí por que o Tribunal de Contas da União rejeita o enquadramento de serviços 

singulares como de execução continuada e, consequentemente, a prorrogação 

contratual com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/1993: 
Serviço singular deve ser compreendido como aquele serviço 
específico, pontual, individualizado, perfeitamente delineado em sua 
extensão, preciso e objetivo em sua definição, diferenciador em 
relação a outros do mesmo gênero, limitado no tempo. Portanto, um 
serviço de natureza contínua, cuja contratação pode ser prorrogada 
por até 60 meses (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93), não pode ser tido 
como sendo de natureza singular.47 

 

                                                        
45 Art.57 
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:	
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;	
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato;	
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
da Administração;	
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;	
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo à sua ocorrência;	
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.	
46 Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
[...] 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 
47 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 8110/2012, Relator: Ministro José Jorge, Brasília, 
30 de outubro de 2012. 
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Os Tribunais de Contas de Minas Gerais48 e de São Paulo49 compartilham 

deste mesmo entendimento mencionando este último que a contratação de 

advogados, de forma direta ou não, para prestar serviços jurídicos contínuos configura 

terceirização indevida, se não se tratar de hipótese de demanda excessiva.  

De fato, se aplicarmos a classificação da Professora Carolina Zancaner 

Zockum (2014, p. 140-144), os serviços de prestação continuada são atividades 

permanentes e internas da Administração e, por isso, devem ser prestadas por 

agentes públicos.  

Outro parâmetro estabelecido pelo TCU é a relevância do interesse público que 

se procura defender. No caso analisado por este órgão de controle, havia 

questionamento quanto à contratação de advogado para cuidar de ações que 

envolviam a regulação em setor elétrico, sendo que diversas demandas tinham como 

objeto indenizações de altíssimos valores, que, se julgadas contrárias à 

Administração, poderiam prejudicar o abastecimento de energia elétrica e a própria 

sobrevivência da empresa estatal. Tal cenário, porque configurado relevante interesse 

público, justificou o enquadramento do objeto contratual como singular: 
Para fim de contratação com base no art. 25, inciso II, da Lei 
8.666/1993, serviços advocatícios podem ser considerados como 
singulares não apenas por suas características abstratas, mas 
também em razão da relevância do interesse público em jogo, a 
exigir grande nível de segurança, restrição e cuidado na execução 
dos serviços, a exemplo de demandas judiciais envolvendo valores 
de indenização muito elevados, que coloquem em risco a 
sobrevivência da entidade contratante. 50 

 
O Tribunal de Contas de São Paulo entende que não é considerado serviço 

advocatício singular se a descrição do objeto é genérica, abrangente ou abarque um 

conjunto de serviços que não se refiram a uma finalidade específica, pois a 

singularidade pressuporia o patrocínio ou assessoria a uma causa específica51.  

                                                        
48 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Representação n. 959035. Representante: 
Antônio Donizete Duarte da Cruz. Representada: Prefeitura de Veríssimo. Relator: Conselheiro 
Wanderley Ávila, Belo Horizonte, 27 de abril de 2017.  
49 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tomada de Contas n. 017646/026/13, Relator: 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, São Paulo, 13 de maio de 2014. 
50 BRASIL. Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 10940/2018, Relator: Ministro Benjamin Zymler, 
Brasília, 18 de setembro de 2018. 
51 Citem-se os seguintes julgados nesta Corte de Contas: 1) Tomada de Contas n. 000219/026/11, 
sentença proferida pelo Auditor José Romero, São Paulo, 11 de novembro de 2106; 2) Tomada de 
Contas n. 000514/008/11, Relator: Conselheiro Renato Martins Costa, São Paulo, 24 de fevereiro de 
2015; e 3) Tomada de Contas n. 001244/989/13, Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, São 
Paulo, 24 de julho de 2013. 
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Importante registrar que, neste mesmo Tribunal de Contas, evidencia-se que a 

delimitação conceitual para serviço advocatício resta indefinida, havendo 

entendimento em mais de um sentido. Um exemplo disso é a contratação de serviço 

jurídico para atuação junto ao Tribunal de Contas, o qual, por muitos anos, foi 

considerado como singular, porém, em julgados recentes, não tem sido mais assim 

considerado, principalmente quando a descrição do objeto contratual não se refere a 

uma demanda específica52. 

 

3.3.2 A contratação de serviços advocatícios à luz da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça 

 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça em diversas 

oportunidades se pronunciaram sobre a contratação direta de advogado pela 

Administração Pública.  

Cumpre registrar que a Corte Superior pacificou seu entendimento na edição 

n° 97 da Jurisprudência em Teses de que: 
A contratação de advogados pela administração pública, mediante 
procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente 
justificada com a demonstração de que os serviços possuem natureza 
singular e com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o 
profissional detém notória especialização.53 
 

Neste tópico serão estudados os precedentes mais importantes (de forma 

cronológica) e as demandas atuais relativas ao tema. 

 

3.3.2.1 Recurso Extraordinário n. 466.705-354 

 
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado 

de São Paulo, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em sede de Ação Civil 

Pública por ato de improbidade administrativa, em que se questionava a singularidade 

                                                        
52 Vide acórdão proferido na Tomada de Contas n. 315/003/11, de Relatoria da Conselheira Cristina de 
Castro Moraes, julgada em 07/10/2014, na qual restou decidida a regularidade da contratação direta, 
porquanto, em diversos precedentes da Corte de Contas, considerou serviços jurídicos similares ao 
que foram contratados como de natureza singular. 
53 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em Teses, edição n. 97. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp>. Acesso em: 05 jan. 2019. 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n° 466.705. Recorrente: Ministério 
Público do Estado de São Paulo. Recorrido: Jesus Adib Abi Chedid. Relator Ministro Sepúlveda 
Pertence, Brasília, 14 de março de 2006, Diário de Justiça Eletrônico n. 58 de 24 de março de 2006. 
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do objeto contratado e a necessidade da contratação, tendo em vista possuir o 

Município profissionais capacitados. Negou-se provimento ao recurso por votação 

unânime. 

Este julgado é exaustivamente citado pela doutrina e jurisprudência muito por 

conta do entendimento esposado pelo Ministro Eros Grau, cujo conteúdo vale conferir: 
Trata-se da contratação de serviços de advogado, definidos pela lei 
como “serviços técnicos profissionais especializados”, isto é, serviços 
que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o 
contratado de acordo, em última instância, com o grau de 
confiança que ela própria, Administração, deposite na 
especialização desse contratado. É isso, exatamente isso, o que diz 
o direito positivo. 
Vale dizer: nesses casos, o requisito da confiança da Administração 
em que deseje contratar é subjetivo; logo, a realização de 
procedimento licitatório para a contratação de tais serviços – 
procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento 
objetivo – é incompatível com a atribuição de exercício de 
subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a 
escolha do “trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à 
plena satisfação do objeto contrato” (cf. o §1° do artigo 25 da Lei 
8.666/93). Ademais, a licitação desatenderia ao interesse público 
na medida em que, embora vencedor na licitação, segundo a 
ponderação de critérios objetivos, dela não merecesse o mais 
elevado grau de confiança. 

 
Vê-se que neste julgado resta bem claro que o posicionamento do Ministro Eros 

Grau é no sentido de que para serviços técnicos especializados, a escolha por parte 

do administrador é baseada na confiança, não sendo possível, por isso, observar o 

princípio do julgamento objetivo. Muito além disso, a escolha baseada em critérios 

objetivos, afastando-se o requisito da confiança, não atenderia ao interesse público.  

 

3.3.2.2 Ação Penal n. 34855 

 
Neste caso, cuidava-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público de Santa 

Catarina em face de Senador da República, o qual, à época em que era Prefeito do 

Município de Camboriú, contratou advogado, de forma emergencial. Apesar da 

contratação não ter sido fundamentada na inexigibilidade de licitação dos artigos 13 e 

25 da Lei Nacional de Licitações, a Corte assim a tratou, analisando o preenchimento 

dos requisitos de singularidade do objeto e notória especialização do profissional. 

                                                        
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal n. 348. Autor: Ministério Público Federal. Réu: 
Leonel Arcângelo Pavan. Relator: Ministro Eros Grau, Brasília, 15 de dezembro de 2006, Diário de 
Justiça n. 23 de 01 de fevereiro de 2007. 
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O Ministro Relator Eros Grau observou que a inviabilidade de competição está 

relacionada à impossibilidade de julgamento objetivo. Quanto à notória 

especialização, é possível que mais de uma empresa ou profissional a possua, sendo 

certo que o elemento subjetivo da confiança está vinculado à notória especialização 

do profissional. Ao final de seu voto, absolveu o Réu. 

Acompanhando a relatoria, a Ministra Carmen Lúcia fez interessante 

consideração, a seguir transcrita: 
Um dos princípios da licitação, postos no artigo 3°, é exatamente o 
julgamento objetivo. Não há como dar julgamento objetivo entre dois 
ou mais advogados. De toda sorte, como verificar se um é melhor do 
que o outro? Cada pessoa advoga de um jeito. Não há como objetivar 
isso. Este é o típico caso, como mencionou o Ministro Eros Grau, de 
inexigibilidade de licitação – artigo 25 c/c 13. 

 
Por decisão unânime, o Réu foi absolvido. 

 

3.3.2.3 Inquérito Penal 3.07756 
 

Neste julgado, reiterou-se que inviabilidade de competição não quer dizer que 

o objeto não possa ser prestado por mais de um profissional. Podem, aliás, existir 

vários profissionais capacitados. Na escolha deste profissional, entendeu a Corte que 

há margem de liberdade ao administrado, ou seja, trata-se de escolha discricionária. 

No entanto, afirma a relatoria que a liberdade não é absoluta, estando limitada por 

certos requisitos objetivos, como a experiência do profissional, sua boa reputação e o 

grau de satisfação obtido em outros trabalhos. Dentre os profissionais que possuam 

tais requisitos objetivos, a escolha recairá, então, naquele em que a Administração 

depositar maior confiança. 

Bem observou o Relator Ministro Dias Toffoli que há profissionais que 

transmitem juízo de certeza quanto a sua notória especialização, assim como há 

profissionais, recém-formados ou sem experiência, que não deixam qualquer dúvida 

de que não possuem tal qualificação.  

Afirma que haveria um terceiro grupo, o qual estaria na chamada zona de 

incerteza, porque não é possível, de forma exata, definir se possuem a notória 

especialização, porquanto possuem experiência e estudos e são conhecidos. Nestas 

                                                        
56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito n° 3.077, Relator: Ministro Dias Toffoli, Brasília, 29 de 
março de 2012, Diário de Justiça Eletrônico n. 188 de 13 de abril de 2012. 
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situações, a fim de atribuir a qualidade necessária à contratação, tem o administrador 

competência discricionária na eleição, sendo a confiança critério essencial. 

Ao final, por maioria, a acusação foi julgada improcedente. 
 
3.3.2.4 Inquérito Penal 3.07457 

  
Trata-se este do posicionamento mais recente da Suprema Corte sobre o 

tema58.  

Neste processo, questionava -se a contratação de banca de advogados para 

prestar consultoria jurídica e patrocínio judicial ao Município de Joinville na retomada 

de execução de serviços de abastecimento de água e esgoto. Por maioria de votos, a 

denúncia foi rejeitada. 

O STF reiterou seu entendimento sobre a singularidade exigida, que é 

determinada pela relevância e complexidade da matéria sobre o qual o objeto versa, 

e que a escolha é realizada por critérios subjetivos, inclusive, em razão da confiança 

que o administrador tem no profissional selecionado. Além de confirmar que não há 

exigência de que exista apenas um único profissional capacitado. 

Estabeleceu-se alguns parâmetros para identificar a legitimidade da 

contratação direta, quais sejam: i) necessidade de procedimento administrativo 

formal; ii) notória especialização do profissional a ser contratado; iii) natureza singular 

do serviço; iv) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder 

Público; e v) verificação da prática de preço de mercado para o serviço. Destacaram-

se os seguintes pontos. 

Com relação a questão da adoção do elemento da confiança na seleção do 

profissional, ainda que se trate de critério subjetivo, “[...] pode e deve ser objeto de 

fundamentação transparente, com o que se permite o controle intersubjetivo quanto à 

razoabilidade da escolha administrativa.” 

Quanto à existência de corpo jurídico, tal fato não impede a contratação do 

serviço, sendo necessário, porém, comprovar a impossibilidade ou relevante 

inconveniência da sua prestação pelo quadro próprio de procuradores, servindo como 

justificativa a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura 

estatal. 

                                                        
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 3.074, Relator: Ministro Roberto Barroso, Brasília, 
26 de agosto de 2014, Diário de Justiça Eletrônico n. 193 de 02 de outubro de 2014. 
58 Mencione-se que o Recurso Extraordinário n° 656.558, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, ainda 
não foi julgado. 
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3.3.2.5 Recurso Especial 448.44259 

 

O caso se referia à Ação Popular ajuizada para questionar a contratação de 

advogado pelo Município de Bataguassu para assessoria jurídica na arrecadação de 

Imposto Sobre Serviço (ISS).  

Neste aresto é de destaque a delimitação conceitual feita pela Corte Superior 

sobre os requisitos da singularidade do objeto e notória especialização. 

No que se refere ao primeiro, singular significa que o serviço deve ser 

específico e que exija conhecimento peculiar para sua prestação, além da ausência 

de outros profissionais capacitados no mercado para exercê-lo de forma a justificar a 

inviabilidade de competição. 

Com relação à notória especialização, entende que: 
[...] é aquela de caráter absolutamente extraordinário e incontestável 
– que fala por si. É a posição excepcional, que põe o profissional no 
ápice de sua carreira e do reconhecimento, espontâneo, no mundo do 
Direito, mesmo que regional, seja pela longa e profunda dedicação a 
um tema, seja pela publicação de obras e exercício da atividade 
docente em instituições de prestígio. 

 
Como não comprovada a legitimidade da contratação em razão da ausência de 

tais requisitos legais, foi mantida a condenação dos recorrentes. 

 

3.3.2.6 Recurso Especial 1.192.33260 

 

Cuidou-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, a fim de 

impugnar contratação de advogado pelo Município de Chuí/RS, entendendo o 

Ministério Público não se tratar de serviço singular nem profissional dotado de notória 

especialização. 

                                                        
59 BRASIL. Superior Tribunal Justiça, Recurso Especial n. 448.442. Recorrente: Aimar Joppert. 
Recorridos: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e Outros. Relator: Ministro Herman 
Benjamin, Brasília, 23 fevereiro de 2010, Diário de Justiça Eletrônico de 23 de setembro de 2010. 
60 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.192.332. Recorrente: Élbio de 
Mendonça Senna. Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Brasília, 12 de novembro de 2013, Diário de Justiça Eletrônico de 19 de 
dezembro de 2013. 
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Dentre os fundamentos utilizados pelo Relator Napoleão Nunes Maia Filho, é 

possível ressaltar aqueles que dizem respeito à natureza singular do serviço e a 

notória especialização. 

A singularidade do objeto estaria caracterizada porque se tratava de serviço 

advocatício, serviço este intelectual e de natureza personalíssima. Nas palavras do 

Relator: 
[...] a singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste em 
seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação 
profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o melhor 
profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de 
licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos 
(como o menor preço). Destaca-se, ainda, nesse caso, que o fator 
preço não é crucial para se determinar a melhor contratação para o 
ente público. 
Com efeito, diante da natureza intelectual e singular dos serviços de 
assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, 
é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, 
utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a 
escolha do melhor profissional. 

 
Vê-se, então, que neste julgado restou assentado que serviços advocatícios, 

porque dotados de natureza intelectual e personalíssima, possuem natureza singular 

e são impassíveis de contratação mediante licitação, sendo selecionado o prestador 

pelo critério da confiança, desde que movida a escolha pelo interesse público. 

 
3.3.2.7 Recurso Especial 1.377.70361 

Recurso Especial em sede de ação por ato de improbidade administrativa ajuizada 

para impugnar contratação de advogado para executar serviços jurídicos na defesa 

administrativa e judicial de direitos da Centrais Elétricas de Goiás. 

A Corte Superior entendeu que serviços técnicos especializados, como os que 

foram objeto de ajuste, devem, em regra, ser contratados mediante concurso, com 

estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Além disso, afirmou que todo e 

qualquer ramo do Direito é especializado, e, portanto, qualquer banca de advogados 

pode ser considerada especializada. Caberia aos interessados comprovar que o 

objeto possuía complexidade e não era ordinário ou comum, bem como que exigiria a 

prestação por profissional de qualificação incomum, tendo em vista que nem todo 

serviço jurídico é singular. 

                                                        
61 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.377.703. Recorrente: Ministério Público 
do Estado de Goiás. Recorrido: Luiz Oliveira da Silveira Filho. Relatora: Ministra Eliana Calmon, Relator 
para Acórdão: Ministro Herman Benjamin, Brasília, 13 de fevereiro de 2013. 
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3.3.2.8 Recurso Especial 1.505.35662 

 

Trata-se de Ação Civil por ato de improbidade administrativa em que se 

questiona a contratação  direta de advogado pelo Município de Visconte de Rio 

Branco, pois inexistente os requisitos legais para a contratação. 

A Corte Superior voltou a afirmar que serviços técnicos especializados devem, 

em regra, ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 

remuneração. 

Com relação ao objeto contratual, porque a sua descrição era genérica e os 

serviços não apresentavam complexidade incomum ou peculiaridades, podendo ser 

executados satisfatoriamente por qualquer profissional de direito, não restou 

caracterizada a singularidade. 

Apontou o Tribunal Superior que serviços jurídicos ordinários e rotineiros 

devem ser executados pelo próprio corpo jurídico do órgão do Município, pois 

atividades próprias da Administração, exigindo profissional que com ela possui vínculo 

de natureza jurídica de direito público. 

A terceirização de serviços jurídicos da Administração Pública é excepcional e 

possível desde que se trate de serviço cuja complexidade os torne impassível de 

execução pelo corpo próprio do órgão públicos ou exija conhecimentos 

extraordinários, bem como, entre os profissionais disponíveis no mercado, apenas o 

contratado possuir capacidade técnica para executá-lo. 

Observou, ainda, que o elemento da confiança não pode ser utilizado como 

critério de escolha do profissional, pois as contratações públicas são pautadas pelo 

interesse público, o que significa que não admitem preferências pessoais ou de 

qualquer outra natureza. 

Ao final, reconhecida a ilegalidade da contratação direta e declarada sua 

nulidade. 

 

                                                        
62 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.505.356. Recorrente: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais. Recorrido: Espólio de José Nilo de Castro. Relator: Ministro Herman 
Benjamin, Brasília, 10 de novembro de 2016, Diário de Justiça Eletrônico de 30 de novembro de 2016. 



 

 

43 

3.3.2.9 Agravo em Recurso Especial 1.097.26863 

 

Neste julgado, também restou assentado que serviços técnicos especializados 

devem, em regra, ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia de 

prêmio ou remuneração. 

Assim como no Recurso Especial 1.192.332, entendeu a Corte Superior que 

serviços de advogado têm natureza intelectual. Além do que, em razão das 

características do serviço advocatício que lhe são próprias, e porque o elemento da 

confiança na relação profissional e cliente é essencial, a contratação direta para 

serviços desta natureza seria plenamente justificável, desde que movida pelo 

interesse público, pois  
[...] pode-se dizer que todas as vezes em que o Administrador Público 
convoca diretamente um Advogado para um serviço específico, a 
singularidade está automaticamente vertida na relação, uma vez que 
a confiança, por ser um elemento  integrativo e fundamental entre 
Parte e Advogado, toma, por si só, única a contratação. 
 

No mais, a fim de corroborar suas considerações, citou a relatoria o Código de 

Ética do Advogado, que prescreve que o exercício da advocacia é incompatível com 

qualquer procedimento de mercantilização. 

Perceba-se que, neste julgado, a Corte Superior foi mais a fundo na questão 

da relação da confiança estabelecida entre advogado e cliente, além de invocar as 

particularidades inerentes ao exercício da advocacia, a fim de diferenciar os serviços 

advocatícios dos demais serviços técnicos especializados e como forma de justificar 

a inexigibilidade de licitação na sua contratação. 

 
3.4 A justificativa do preço à luz dos órgãos de controle e do Poder Judiciário 
 

Toda e qualquer contratação direta deve estar formalizada por meio de um 

processo administrativo interno, a fim de que se demonstre a real necessidade e 

pertinência do ajuste, sua conformidade com o interesse público e para fins de 

apuração de eventuais irregularidades, seguindo-se as exigências do artigo 26 e seu 

parágrafo único da Lei n. 8.666/93: 
Art. 26.	

                                                        
63 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial n° 1.097.268. Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Agravados: Adalberto Luís da Costa e Outros. Relator: 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Brasília, 20 de fevereiro de 2018. 



 

 

44 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos:	
I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando 
for o caso;		
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;	
III - justificativa do preço.	
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. 64 
	

A ausência de formalização de processo administrativo para contratação por 

inexigibilidade de licitação viola o princípio da legalidade e configura ato de 

improbidade por ofensa ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa65. 

Entre os elementos exigidos na instrução do processo de contratação direta 

está a justificativa no preço.  

Ocorre que, quando se está a contratar serviço de advogado, por inexigibilidade 

dos artigos 13 c/c 25 da Lei 8.666/1993, a justificativa do preço se torna tormentosa, 

pois não há definição em lei, tampouco parâmetros que aclarem o que poderia ser 

considerado como justificativa do preço a fim de direcionar o administrador público. 

O Tribunal de Contas da União já assentou que, nos casos de inexigibilidade 

de licitação, a justificativa do preço é realizada por meio da comparação com os preços 

praticados pelo fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas66.  

                                                        
64 Redação similar possui o §3° do artigo 30 da Lei n. 13.303/2016. 
65 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 
teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela administração pública com entidades privadas. 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a 
prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único 
do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
66 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1565/2015. Relator: Ministro Vital do Rêgo, 
Brasília, 24 de junho de 2015. 
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Com relação especificamente à contratação por inexigibilidade de serviços de 

advogado, entendeu que é possível utilizar como parâmetro o preço de mercado, 

inclusive utilizando-se de Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil67.  

O Tribunal de Contas de São Paulo também considera válido comparar o preço 

contratado com o valor praticado no mercado, o que pode ser feito até por meio de 

pesquisa de preço com três fornecedores68. Além disso, assim como entende o 

Tribunal de Contas da União, os preços praticados pelo fornecedor com outros 

contratantes podem servir para aferir a razoabilidade do valor contratado. Vejamos: 
A economicidade do contrato restou satisfatoriamente demonstrada. 
O valor ajustado indica moderação, sendo proporcional à demanda de 
serviço e compatível como honorários praticados pela contratada em 
municípios de semelhante porte. E ainda que se reconheça certa dose 
de subjetivismo na fixação de honorários advocatícios – em especial 
por parte de escritórios de maior expressão – o preço acordado não 
revela exorbitância e tampouco ultrapassa valores habituais de 
mercado.69 

 
A realização de pesquisa de preço, para averiguar que os preços são 

compatíveis com os valores praticados no mercado, inclusive com a pesquisa de no 

mínimo três fornecedores diferentes, também é o entendimento do Tribunal de Contas 

de Minas Gerais70. 

O Supremo Tribunal Federal, na mesma esteira, entende que o valor contratado 

deve ser compatível com o preço de mercado, vejamos: 
Por fim, deve ser verificada a adequação do preço a ser pago pelo 
serviço, nos termos do art. 48, da Lei n. 8.666/93. Com é natural, a 
opção por profissionais de referência tende a vir associada à cobrança 
de honorários em patamar compatível. O fato de a contratação direta 
envolver atuações de maior complexidade e/ou responsabilidade pode 
agravar essa circunstância, contribuindo para a elevação dos valores. 
Ainda assim, é necessário que a Administração demonstre que os 
honorários ajustados encontram-se dentro de uma faixa de 
razoabilidade segundo os padrões do mercado, observadas as 
características próprias do serviço singular e o grau de especialização 
profissional. 71 

 
                                                        
67 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 10940/2018. Relator: Ministro Benjamin Zymler, 
Brasília, 18 de setembro de 2018. 
68 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tomada de Contas n. 000260/003/13, Relator: 
José Romero, em substituição ao Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, São Paulo, 02 de setembro 
de 2014. 
69 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tomada de Contas n.  000781/010/13, Relator: 
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, São Paulo, 12 de maio de 2015. 
70 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Representação n. 959035, Relator: 
Conselheiro Wanderlei Ávila, Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2106. 
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 3.074, Relator: Ministro Roberto Barroso, Brasília, 
26 de agosto de 2014, Diário de Justiça Eletrônico n. 193 de 02 de outubro de 2014. 
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É de se indagar, porém, se é realmente adequada a comparação do preço para 

serviços singulares e prestados por profissional de notória especialização com os 

valores habitualmente praticados no mercado.  

É que se tratam de situações em que inviável a competição porque impossível 

eleição do profissional por critérios objetivos, ou seja, impossível uma comparação 

objetiva entre os profissionais capacitados. Assim sendo, se impossível comparação 

por critérios objetivos do profissional, não seria também impossível comparar o valor 

proposto por este profissional de qualificação incomum com o valor praticado no 

mercado? Considerando, aliás, que no mercado o valor é usualmente estipulado para 

serviços ordinários com profissional de qualificação comum. 

Muito bem observa Egon Bockman Moreira  (MOREIRA, 2015) sobre a 

questão, com as seguintes palavras: 
Porém, como estabelecer o preço a ser praticado no contrato? Qual o 
critério que possibilita à Administração “justificar” o preço contratado? 
Afinal de contas, está-se diante de especiarias, de bens e serviços os 
quais não estão sujeitos à competição – em que os futuros contratados 
realizam os preços segundo critérios autorizados por sua boa fama no 
respectivo mercado profissional. Nestes casos, quem justifica o preço 
é o próprio profissional a ser contratado – que há de ter idoneidade e 
boa-fé suficientes para apresentar propostas que correspondam ao 
trabalho a ser expendido. Se o bem ou serviço forem 
extraordinariamente complexos, o valor a ser justificado pode ser mais 
elevado do que o usualmente praticado pelo profissional ou seus 
pares: é o futuro contratado, em razão de sua qualificação 
diferenciada, que pode formar o próprio preço. E isso é demonstrado 
quando da apresentação da proposta de contratação: lá está a 
declaração de que aquele é o preço justo e necessário para que o 
profissional, escolhido de forma personalíssima, execute aquela 
contratação extravagante.  
 

 
Há que se ressaltar que a Lei n. 8.666/93, com relação à inexigibilidade de 

licitação, não faz qualquer menção à compatibilidade com o preço de mercado, 

determina apenas que exista justificativa do preço contratado, exigência esta feita 

também para as dispensas de licitação.  

Nos incisos do artigo 24 do mesmo diploma legal, para algumas hipóteses de 

dispensa de licitação, está expressamente previsto que a contratação dependerá de 
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comprovação de preço compatível com o praticado no mercado, como por exemplo, 

nos incisos VIII72, X73, XX74, XXIII75 e XXXIV76. 

Vê-se que o legislador, para os casos de dispensa, trouxe expressamente a 

exigência de compatibilidade do preço contratado com o de mercado. Parece, então, 

que se assim quisesse com relação aos casos de inexigibilidade, teria expressamente 

prescrito neste sentido. Não o ter feito, indica que não é o parâmetro pretendido e, 

portanto, a ser adotado pelo administrador. 

Talvez o mais adequado seja que o profissional contratado disponha à 

Administração uma memória de cálculo detalhada, para explicar o valor que estipulou 

e demonstrar a sua razoabilidade, utilizando como um dos parâmetros na elaboração 

do preço, os valores constantes em contratações anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
72 VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; 
73 X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.    
74 XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado. 
75 XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas 
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, 
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.    
76 XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para 
a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por 
finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de 
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à 
inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou 
em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único 
de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim 
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado. 
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4 A LICITAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS  

 
A Lei n. 8.666/1993, com exceção para modalidade concurso, em seu artigo 

45, prevê quatro tipos de licitação, baseando-se na natureza do objeto a ser 

contratado: (i) “menor preço”; (ii) “melhor técnica”; (iii) “técnica e preço”; e (iv) “maior 

lance ou oferta” 77. 

Na licitação tipo “menor preço”, será vencedor aquele que apresentar proposta 

de serviço/bem de acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço. 

Já os tipos “melhor técnica” e “técnica e preço”, conforme artigo 4678 do mesmo 

diploma legal, são utilizados, exclusivamente, para contratação de serviços de 

                                                        
77 Art. 45 
§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso:  
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
do edital ou convite e ofertar o menor preço;  
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso.”  
78Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente 
para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 
ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. 
§ 1o  Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente 
explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe 
a pagar: 
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os 
critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento 
convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da 
proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem 
utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua 
execução; 
II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos 
licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à 
negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos 
detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado 
pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima; 
III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, 
com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a 
contratação; 
IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente 
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. 
§ 2o  Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo 
anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório: 
I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos 
preestabelecidos no instrumento convocatório; 
II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das 
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 
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natureza predominantemente intelectuais, sendo que, o preço, ainda que não seja o 

único critério determinante, será considerado no julgamento das propostas 

Por sua vez, o tipo “maior lance ou oferta”, é cabível para os casos de alienação 

de bens ou concessão de direito real de uso. 

A Lei das Estatais (Lei n. 13.303/2016), em seu artigo 54, inciso I, também 

prevê, como um dos critérios possíveis de julgamento, o “menor preço” 79. 

Há que se mencionar, ainda, a modalidade do pregão, prevista na Lei n. 

10.520/0280, utilizada para contratação de serviços comuns, com critério de 

julgamento baseado exclusivamente no menor preço. 

É certo que, para a contratação de serviços técnicos especializados, a Lei 

Nacional de Licitações prevê como modalidade preferencial o concurso, com a 

estipulação prévia de prêmio ou remuneração81. 

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, como visto, diversas vezes se 

manifestou pela utilização preferencial desta modalidade. 

No entanto, para a contratação de serviços jurídicos, usualmente, tem sido 

utilizado os tipos “menor preço” e “técnica e preço”. A utilização do pregão também é 

muito corriqueira. 

Ocorre que, além da crítica à adoção da licitação para contratação deste tipo 

de serviço, a utilização da modalidade pregão e do tipo “menor preço” tem gerado 

muita polêmica, porque, nestas hipóteses, haveria uma verdadeira mercantilização da 

advocacia e aviltamento do preço.  

É o que veremos a seguir. 

 
4.1 Uma breve discussão acerca da (in)adequação da licitação como instituto 

para a contratação de serviços advocatícios  
 

                                                        
79 Art. 54.  Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 
I - menor preço; 
80 BRASIL. Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002. Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, nos termos do art. 37, incisos XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/cccivil_03/leis/2002/l10520.htm>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
81 vide §1° do artigo 13: Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados 
mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 
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A Lei n. 8.666/1993 é o diploma legal que estabelece as normas gerais para 

qualquer contratação pública da Administração Pública Direta, autarquias e fundações 

públicas, sendo um dos princípios nela preconizados o do julgamento objetivo82.  
Ou seja, não há espaço para fixação de qualquer critério subjetivo no 

julgamento das propostas.  

O mesmo pode-se dizer da Lei das Estatais83. 

Como visto, isto traz enormes problemas quando a Administração Pública 

precisa contratar serviços cuja escolha que melhor atenda o interesse público é 

fundamentada em critérios subjetivos. 

Há diversas discussões que circundam a contratação de serviços advocatícios 

mediante procedimento licitatório, porque muitos entendem que as normas gerais 

previstas na Lei 8666/93 são inadequadas para contratação deste tipo de serviço, 

tendo em vista as particularidades inerentes ao exercício da advocacia, que a 

diferenciam dos demais serviços técnicos especializados. 

A começar pela característica primordial da licitação, que é a competição. 

Se é vedado ao advogado oferecer serviços que impliquem, direta ou 

indiretamente, captação de clientela (art. 7° do Código de Ética do Advogado), é 

permitido que estes profissionais façam propostas em um procedimento licitatório? 

Sua participação não constituiria infração disciplinar? 84  

Floriano de Azevedo Marques Neto (2018) e Alice Gonzalez Borges (1996, p. 

135-141) são contra o uso da licitação, porque, além da vedação prevista no Código 

de Ética, é possível destacar também a incompatibilidade dos princípios que regem a 

profissão de advogado com o procedimento licitatório, pois há mercantilização da 

advocacia, além da prestação de serviços desta natureza pressupor uma relação de 

                                                        
82 Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
83 Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de 
economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se 
refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 
superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento 
nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do 
julgamento objetivo. 
84 Constitui infração disciplinar “angariar ou captar causas, com ou sem intervenção de terceiros” (artigo 
34, inciso IV, do Estatuto da Advocacia - Lei n° 8.906/1994). 
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fidúcia entre cliente e profissional, o que inviabilizaria uma escolha baseada em 

julgamento objetivo. 

A Autora vai mais a fundo e aponta que, na fase da habilitação técnica, pode 

ser exigida a indicação das instalações e materiais do licitante, o que no caso do 

advogado é vedado, pois o artigo 31 do Código de Ética proíbe, em anúncios, haja 

menções ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional. Tal prática 

configuraria captação de clientela. 

Cita também que, na fase de habilitação técnica, a exigência de comprovação, 

por meio de apresentação de atestados de entes públicos ou privados da experiência 

anterior em execução de serviços similares ao pretendido, seria proibido ao advogado 

por caracterizar divulgação de listagem de clientes e patrocínio em causas anteriores 

(artigo 29, §4° e 33, IV do Código de Ética). 

O Tribunal de Justiça de Goiás, no mesmo sentido dos Autores de que a 

advocacia é incompatível com a participação em procedimento licitatório, julgou 

legítima inexigibilidade de contratação de advogado pelo Município de Anicuns: 
Na hipótese em embate a licitação impõe franca concorrência entre os 
advogados no rastro da captação do cliente, enfrentamento que, à 
sabença, constitui infração disciplinar punida pela lei federal n° 
8906/1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (artigo 34, 
VI), e pelo Código de Ética e Disciplina da categoria (artigo 33). Soma-
se a isso, a impossibilidade de se realizar julgamento objetivo acerca 
das preposições apresentadas pelos advogados licitantes, verificado 
o vínculo de confiança que circunda a relação entre constituinte e 
constituído, além das naturais dificuldades de se sopesar qual dos 
profissionais habilitados seria o melhor para o exercício da advocacia. 
 
Desta forma, porquanto embrionariamente incompatíveis com a 
mercantilização e com o critério de julgamento objetivo (artigo 5°, lei 
federal n° 8906/1994), os serviços de advocacia compõem-se, 
reflexamente, também inconciliáveis com a licitação. 85 

 

Com entendimento contrário, Marcos Juruena Villela Souto (2000, p. 218) 

afirma que o envio da proposta com os documentos exigidos na fase de habilitação 

técnica, como os atestados de desempenho anterior em atividade similar à contratada, 

não é conduta vedada pelo Código de Ética do Advogado, tampouco configura 

captação de clientela, pois  
[...] Ao enviar proposta numa licitação, o advogado não está tomando 
a iniciativa de ir à praça em busca de um cliente, mas atendendo a 

                                                        
85 BRASIL. Tribunal de Justiça de Goiás. Apelação cível n°460553-09.2011.8.09.010. Apelante: 
Município de Anicuns. Apelado: Ministério Público do Estado de Goiás. Relator: Desembargador 
Gerson Santana Cintra, Goiânia, 25 de novembro de 2014. 



 

 

53 

uma solicitação da Administração no sentido de realizar um interesse 
público, não sendo demais lembrar que o serviço advocatício é, por 
essência, de interesse público. A demonstração da clientela e da 
estrutura disponível não são fatores utilizados para a captação de 
novos contratos, mas, tão-somente, demonstração de que há 
experiência e condições físicas de atendimento deste interesse 
público.  

 
E as críticas não se resumem ao uso do instituto da licitação para contratação 

de serviços jurídicos, mas também a eleição do tipo “menor preço” e a adoção do 

pregão. 

 

4.1.1 Uso da licitação tipo “menor preço” e da modalidade “pregão” para contratação 

de advogado e a questão da mercantilização da advocacia 

 

Numa licitação tipo “menor preço”, conforme o artigo 45, §1°, I, o licitante que 

apresentar proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e que 

ofertar o menor preço será considerado vencedor da licitação, e eleita a sua proposta 

como a mais vantajosa para a Administração  

Em outras palavras, por ser o critério de julgamento o “menor preço”, o 

vencedor será, necessariamente, aquele que ofertar o menor preço dentre todos os 

competidores.  

Assim sendo, numa licitação para serviços jurídicos, os profissionais ou bancas 

de advogado competirão entre si e deverão, a fim de um deles se sagrar vencedor, 

ofertar o menor valor para os serviços oferecidos. 

Diante disso, indaga-se se a participação do advogado numa licitação nestas 

condições não significaria um ato de mercantilização de seus serviços e que violaria 

o Código de Ética do Advogado. Aliás, mais do que isso, se não seria uma forma de 

retirar dignidade à sua profissão. 

É que o artigo 5° do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB prescreve que “o exercício da advocacia é incompatível com qualquer 

processo de mercantilização”. 

Prevê o mesmo diploma, em seu artigo 2°, parágrafo único, que são deveres 

do advogado “preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da 

profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade de indispensabilidade.” 

Alice Gonzalez Borges, como mencionado, tece críticas à adoção da licitação 

para serviços advocatícios, notadamente quando o critério seja o “menor preço”: 
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Se o Estatuto da OAB e o Código de Ética vedam a captação de 
clientela, os procedimentos de mercantilização da profissão e o 
aviltamento de valores dos honorários advocatícios (arts. 39 e 41 do 
Código de Ética), como conciliar tais princípios com a participação de 
advogados, concorrendo com outros advogados em uma licitação de 
menor preço, nos moldes do art. 45, I, e § 2° da Lei 8.666/93? 
 
Também resulta inviável, pelos mesmos princípios, a participação de 
escritórios de advocacia em licitações do tipo melhor técnica, a qual, 
nos termos do art. 46, §1°, descamba, afinal, para o cotejamento de 
preços. Obviamente, também a licitação de técnica e preço do art. 46, 
§ 2°, que combina aqueles dois requisitos.(BORGES, 1996, p. 139).  

 

Na mesma toada, Floriano de Azevedo Marques Neto, ao explicar as razões 

que o levaram à conclusão de que não há previsão no ordenamento jurídico que 

obrigue a Administração Pública a licitar para contratação de advogado, invoca a 

dificuldade existente na oferta de menor preço por advogado quando participante de 

procedimento licitatório com outros advogados: 
[...] é antípoda à profissão a disputa baseada no menor preço. Diz 
expressamente o Código de Ética (art. 5°) que “o exercício da 
advocacia é incompatível com qualquer procedimento de 
mercantilização”. Não existe nada mais mercantil do que a disputa, 
numa licitação, pelo contrato mediante oferta do menor valor de 
honorários. (MARQUES NETO, 2018, p. 05).  

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 396-397), ainda que a Lei Nacional 

de Licitações lhe tenha dado preferência, a adoção do tipo “menor preço”, com relação 

aos serviços técnicos especializados, em certas ocasiões, pode não ser a opção mais 

adequada. Segundo a Autora: 
A preferência do legislador pelo critério do preço e as restrições ao 
critério da técnica podem trazer dificuldades à Administração nas 
licitações para determinados contratos em que, mesmo sem estarem 
presentes os requisitos previstos no §3° do artigo 46, seria 
aconselhável levar em consideração a técnica utilizada. Isto ocorre em 
especial nos contratos de obras e serviços técnicos especializados, 
em que a seleção pelo critério exclusivo do preço pode levar a 
Administração a ter que aceitar proposta que, sob o ponto de vista da 
técnica, não é a melhor, isto, evidentemente, contraria o interesse 
público.  

 

Em interessante julgado, a Corte Superior adotou o mesmo entendimento, 

invocou, também, o artigo 5° do Código de Ética do Advogado, bem como afirmou que 

a utilização do critério de “menor preço” para contratação de serviço de advogado 

prejudica a escolha da proposta mais vantajosa, porque não é levado em conta o 

elemento da confiança, confira-se: 
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Efetivamente, submeter a contratação do serviço advocatício a 
procedimento licitatório é estabelecer a lógica de preço e de técnica a 
questões que, enxergadas sob a ótica do mercado, perdem o seu 
valor. Sobre esse tema, vale conferir a tese do Professor MICHAEL 
SANDEL na obra O que o dinheiro não compra (Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2012). Certas situações, quando encaradas sob 
a perspectiva de compra e venda, se subvertem, isto é, no caso do 
serviço advocatício, o elemento confiança, que integra o conceito de 
melhor técnica, se perde quando se busca um profissional pelo menor 
preço a partir da licitação. Consequentemente, não se alcança a 
chamada proposta mais vantajosa para a Administração, que nem 
sempre é a mais em conta. 86 

 

A questão se torna ainda mais problemática nos casos em que o pregão é 

adotado para contratação de serviços jurídicos, porque, a uma, o pregão possui uma 

fase de lances, em que os competidores podem ofertar preços ainda menores que os 

originalmente propostos; a duas, discute-se se serviços jurídicos podem ser 

enquadrados como serviços comuns descritos no artigo 1°, parágrafo único, da Lei n. 

10.520/2002. 

A oferta de preços mediante lances entre os licitantes, está prevista no artigo 

4º do mesmo diploma legal: 
Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
[...] 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os 
das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 
do vencedor;	
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas 
no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o 
máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos;	

 

Nesta fase, há lances sucessivos entre os licitantes para que se oferte o menor 

valor possível. Como nela o objetivo é diminuir o preço a um patamar mínimo, há quem 

entenda que tal prática, na contratação de serviços advocatícios, configuraria 

verdadeiro aviltamento dos honorários do profissional, sendo vedada pelo Código de 

Ética do Advogado, em especial o artigo 41: 
Art. 41.O advogado deve evitar  o aviltamento de valores dos serviços 
profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo 

                                                        
86 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial n° 1.097.268. Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Agravados: Adalberto Luís da Costa. Relator: Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Brasília, 20 de fevereiro de 2018, Diário de Justiça Eletrônico de 28 de 
fevereiro de 2018. 
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fixado pela Tabela de Honorários, salvo motivo plenamente 
justificável. 

 

É que aviltar significa degradar, desvalorizar, tornar-se vil87. Desta forma, o uso 

da modalidade “pregão”, em especial a existência de lances sucessivos, seria uma 

forma de desvalorizar a profissão do advogado, porque haveria um verdadeiro leilão 

dos honorários destes profissionais. 

Com relação ao segundo ponto, a Lei do Pregão conceitua serviços comuns 

nos seguintes termos: 
Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
	
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins 
e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.	

 

Joel de Menezes Niebuhr, propõe a seguinte definição para bens e serviços 

comuns: 
[...] bem e serviço comum são aqueles que possam ser definidos no 
edital por meio de especificações objetivas, que se prestam a 
estabelecer o padrão de qualidade desejado pela Administração 
Pública, de acordo com as características usuais no mercado, sem 
que variações de ordem técnica eventualmente existentes entre os 
bens e serviços ofertados por diversos fornecedores que atendam a 
tais especificações objetivas sejam importantes ou decisivas para a 
determinação de qual proposta melhor satisfaz o interesse público e 
desde que a estrutura procedimental da modalidade pregão, menos 
formalista e mais célere, não afete a análise da qualidade do objeto 
licitado ou importe prejuízos ao interesse público. (NIEBUHR, 2015b, 
p. 204).  
 

Já Marçal Justen Filho (2009b, p. 37) define bem ou serviço comum como: “[...] 

aquele que se encontra disponível a qualquer tempo num mercado próprio e cujas 

características padronizadas são aptas a satisfazer as necessidades da 

Administração Pública.”  

O Autor explica que para identificar um bem ou serviço comum se analisa a 

presença de três características: (i) disponibilidade no mercado próprio, ocorrente nas 

hipóteses em que o objeto contratual é encontrado no mercado sem maiores 

dificuldades, não exigindo um mercado especializado e uma solução sob medida; (ii) 

                                                        
87 Conforme Dicionário Aurélio. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/aviltamento>. Acesso 
em: 25 fev. 2019. 
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padronização, em que a qualidade e atributos do objeto contratual são 

predeterminados, com características invariáveis ou sujeito a diferenças mínimas ou 

irrelevantes; e (iii) desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração 

(JUSTEN FILHO, 2009b, p. 37-39). 

No Judiciário, há diversos julgados a demonstrar que a utilização do pregão 

não é bem vista, já que se entende que os serviços advocatícios não podem ser 

considerados serviços comuns88.  

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de Minas Gerais compartilham 

do mesmo entendimento89. 

Com entendimento diametralmente oposto, o Tribunais de Contas da União tem 

sido permissivo quanto ao uso do pregão, admitindo-se esta modalidade a depender 

da natureza do objeto contratado. 

No Acórdão n. 1.336/201090, ao julgar uma representação formulada por banca 

de advogados que questionava a legitimidade de uso do pregão para a contratação 

de serviços jurídicos na área de direito civil e administrativo, a Corte de Contas reiterou 

entendimento já esposado no Acórdão n. 1493/200691 ao afirmar que é possível a 

escolha do pregão para serviços que exijam profissional de nível superior, desde que 

se trate de serviços comuns. 

Naquele caso, entendeu que os serviços jurídicos contratados, porque diziam 

respeito a serviços corriqueiros e de baixíssima complexidade, autorizava-se o uso do 

pregão, ainda que se tratassem de serviços prestados por profissional de nível 

superior, confira-se: 

                                                        
88 É possível citar: 1. Apelação em Mandado de Segurança n. 200750010131294. BRASIL. Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região. Apelante: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Apelado: 
Ordem dos Advogados do Brasil, Relator: Desembargador Frederico Gueiros, Rio de janeiro, 18 de 
julho de 2011; 
2. Apelação Cível n. 0476130003850002. BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelante: 
Instituto Municipal de Seguridade Social de Passo Quatro. Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, Relator: Desembargador Barros Levenhagen, Belo Horizonte,  17 de julho de 2014; e 
3. Apelação n. 0000617-91.2012.8.26.0275. BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelantes: 
José Carlos do Nute Rodrigues e Outros. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Relatora: Desembargadora Teresa Ramos Marques, São Paulo, 19 de março de 2018. 
89 1. Tomada de Contas n. 985/026/07. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Relator: 
Conselheiro Robson Marinho, São Paulo,14 de março de 2007. 
2. Processo n. 872235. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Relator: Conselheiro 
Mauri Torres, Belo Horizonte, 28 de agosto de 2014. 
90 BRASIL, Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 1.336/2010, Relator: Ministro José Mucio Monteiro, 
Brasília, 09 de junho de 2010. 
91 BRASIL, Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 1.493/2006, Relator: Ministro Marcos Vinicius 
Vilaça, Brasília, 06 de junho de 2006. 
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[...] 3.2.7 De igual modo, o TCU tem entendido que o serviço 
advocatício, dependendo do caso, pode ser enquadrado como 
comum. Como se sabe, o pregão foi instituído, como modalidade 
licitatória, pela Medida Provisória nº 2.026/2000, convertida 
posteriormente na Lei nº 10.520/2002, que impôs importantes 
alterações na sistemática da licitação.[...] 
 
3.2.8 Da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005 não decorre 
oposição inconciliável entre serviço comum e grau de nível superior. 
Na disciplina do pregão eletrônico, a definição de serviço comum não 
foi limitada por enumeração taxativa ou exemplificativa, nem há 
proibição geral e abstrata da contratação de serviços de profissionais 
de nível superior mediante pregão. 
 
3.2.11 O presente caso trata da contratação de serviços advocatícios 
no âmbito do direito civil (juizados especiais e órgão recursal 
correspondente) e de direito administrativo. As matérias do Juizado 
Especial, conforme já comentado, são de baixíssima complexidade, 
assim como as corriqueiras questões de direito administrativo, de sorte 
que não se vislumbra nenhum tipo de serviço que não possa ser 
qualificado como comum. 
 
3.2.12 Dessa forma, entende-se cabível, in casu, o uso da modalidade 
pregão. 
 

Muito bem. Em realidade, a complexidade do objeto contratado, por si só, não 

pode ser um critério a diferenciar serviços não comuns de comuns definidos pela Lei 

do Pregão. 

O que a Lei do Pregão define é que o serviço ou bem contratado é comum se 

seu desempenho e qualidade são padronizados e com características usuais de 

mercado, em nada proibindo que sejam complexos.  

Em interessante artigo, Renato Geraldo Mendes faz a diferenciação entre 

objeto complexo e a complexidade da obrigação a ser cumprida, confira-se: 
[...] A maior parte das soluções (bens e serviços) desejadas pela 
Administração não é feita diretamente por quem cumpre o contrato, ou 
seja, quem cumpre o contrato é simplesmente um intermediário entre 
o fabricante e a Administração.  
 
[...] Diferentemente, nos negócios que envolvem objetos a serem 
executados sob encomenda, em que tais objetos são tecnicamente 
complexos, não é possível raciocinar da mesma forma que em uma 
simples compra, na qual o fornecedor não precisa possuir capacidade 
técnica, pois é um simples intermediário. Numa obra de engenharia, 
no desenvolvimento de um serviço intelectual (um projeto, um parecer 
jurídico, um sistema de TI) não há intermediário, não há solução 
(objeto) pronta e acabada, mas a ser viabilizada. Nesse caso, a 
solução deve ser feita sob encomenda e o ingrediente principal para a 
sua obtenção é a capacidade técnica do contratado.(MENDES, 
2010, p. 268-274).   
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Se o serviço ou bem contratado não é criado ou executado pelo contratado, 

mas apenas por ele fornecido, não se exigindo dele capacidade técnica, a utilização 

do pregão é plenamente possível.  

Por sua vez, se o contratado não age como mero intermediário, como no caso 

anterior, mas como verdadeiro criador da solução, ou seja, o serviço é feito sob 

encomenda, e a capacidade técnica do contratado é elemento imprescindível à 

contratação, estamos diante de uma obrigação complexa e incompatível com a 

modalidade do pregão. 

Pois bem. Levando-se em conta as lições ora trazidas, é, de fato, questionável 

o enquadramento de serviços advocatícios como serviços comuns. 

Os serviços advocatícios são serviços realizados sob encomenda, baseados 

na fidúcia, e, ainda que se trate de uma causa mais simples, há sempre alguma 

peculiaridade exigida pela Administração, bem como existe o toque do profissional.  

São todas estas características aptas a afastarem os serviços advocatícios de 

enquadramento em serviço comum.  

Percebe-se, então, que estes tipos de serviço, inclusive, porque a capacidade 

técnica do contratado é elemento imprescindível na contratação, a modalidade pregão 

não se mostra a mais adequada. 

 

4.2 O uso do credenciamento e da pré-qualificação para contratação de serviços 
advocatícios 

 

Outra forma de contratação de serviços advocatícios que está sendo utilizada 

pela Administração é o credenciamento, hipótese de inexigibilidade de licitação, com 

fundamento no “caput” do artigo 25 da Lei 8.666. 

No credenciamento, todos os interessados credenciados junto à Administração 

e que preencheram os requisitos estabelecidos são convocados a executar os 

serviços pretendidos pelo valor por ela fixado. 

Por isso não há competição entre os credenciados, pois a todos é garantida a 

oportunidade de contratação em igualdade de condições. 

A contratação por credenciamento pode ocorrer por meio do sistema da pré-

qualificação, consistente na análise de qualificação técnica, econômico-financeira e 
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habilitação jurídica dos interessados, em atendimento aos artigos 27 a 31 da Lei n. 

8.666/93. 

Ressalte-se, porém, que há quem faça total separação entre o credenciamento 

e a pré-qualificação, criticando sua combinação, pois ao passo que o primeiro cuida 

de sistema em que a Administração convocaria todos os interessados que satisfaçam 

os requisitos estabelecidos, o segundo instituto, previsto no artigo 11492 da Lei n. 

8.666/93, seria aplicável somente à concorrência, como forma de melhor analisar as 

capacidades jurídica, econômica e técnica dos licitantes.  

Adeptos desta corrente são Marcos Juruena Villela Souto (2000, p. 216-217) e 

o Tribunal de Contas da União no Acórdão n.141/201393. 

O mesmo Tribunal de Contas da União no Acórdão n° 2.012/200794, com 

relação aos serviços advocatícios não enquadráveis como singulares, decidiu que, 

nos casos de inviabilidade de competição, a pré-qualificação dos advogados deve ser 

utilizada, adotando-se uma sistemática objetiva e imparcial de distribuição de 

demandas entre os pré-qualificados, em respeito aos princípios da liberdade e 

igualdade. 

Nesta mesma linha, o Tribunal de Contas de Minas Gerais estabeleceu um rol 

de requisitos a serem seguidos, quais sejam: (i) observância aos princípios da 

isonomia, impessoalidade, publicidade, eficiência e vinculação ao edital; (ii) ampla 

divulgação do edital de pré-qualificação aos interessados; (iii) estabelecimento de 

condições uniformes e tabela única de remuneração; e (iv) distribuição imparcial das 

demandas, recomendando-se o uso de sistema de sorteio aleatório entre os 

credenciados, excluindo-se os anteriormente sorteados. 95 

                                                        
92 Art. 114.  O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas 
concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da 
qualificação técnica dos interessados. 
§ 1o  A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade 
competente, aprovada pela imediatamente superior. 
§ 2o  Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta Lei relativas à concorrência, à 
convocação dos interessados, ao procedimento e à analise da documentação. 
93 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas n. 008.671/2011-7. Relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, Brasília, 06 de fevereiro de 2013. 
94 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas n. 08.009/2004-9, Relator: Ministro 
Augusto Sherman, Brasília, 26 de setembro de 2007. 
95 BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulta n. 765.192. Consulente: Deputado 
Estadual Getúlio Neiva. Relator: Conselheiro Wanderley Ávila, Belo Horizonte, 27 de novembro de 
2008. 
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Aquela Corte de Contas ressalva que o uso do credenciamento para 

contratação de serviços advocatícios, mediante procedimento de pré-qualificação, 

ocorrerá por meio da concorrência, em respeito ao artigo 114 da Lei n. 8.666/1993. 

Na prática, a distribuição de ações judicias tem sido feita por lotes divididos em 

razão da matéria tratada (Direito Civil, do Trabalho, Administrativo, etc) e por regiões 

geográficas96.  

Veja-se, então, que o credenciamento e/ou a pré-qualificação, para serviços 

jurídicos, podem ser formas alternativas à licitação, tendo em vista as peculiaridades 

inerentes à profissão de advogado e as normas que a regem, como o Estatuto da 

Advocacia e o Código de Ética. 

É que não haverá a competição entre advogados, bem como, por ser o 

interessado convocado pela Administração para a execução dos serviços e o valor da 

contratação por ela previamente fixado, afasta-se qualquer alegação de eventual 

mercantilização da advocacia, aviltamento de preços, ou captação de clientela. 

 

  

                                                        
96 Vide os editais de credenciamento do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, respectivamente 
disponíveis em: <https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dilog/dwn/edCred13.16655.pdf>, 
<http://www5.caixa.gov.br/fornecedores/_arquivos/licitacao/373534.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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5 CONCLUSÃO 
 

A finalidade deste trabalho é demonstrar que a contratação de serviços 

advocatícios pela Administração Pública possui muitas nuances se comparada às 

demais contratações públicas. 

A advocacia tem suas próprias particularidades, o advogado está sujeito a 

regramentos especiais e a relação de fidúcia com o cliente é elemento intrínseco ao 

seu exercício. 

De fato, há hipóteses em que a contratação pode significar a terceirização 

irregular de serviços próprios da Administração e que deveriam ser executados 

servidores de seu próprio quadro. 

Porém, na prática, imprescindível a análise da real situação vivida pela 

Administração e os obstáculos por ela enfrentados a justificar o trespasse de serviços 

jurídicos, pois tais serviços podem sim ser objeto de delegação em determinados 

casos. 

A Lei Nacional de Licitações e o Estatuto das Estatais têm regras pertinentes ao 

procedimento a ser adotado, seja na forma direta, por meio de inexigibilidade, seja por 

mediante uma licitação. 

Pela forma direta, vimos que o enquadramento de serviços advocatícios como 

serviços singulares não é tarefa fácil, no entanto, não se pode generalizar e querer 

entender como singular qualquer serviço advocatício, ainda que o elemento da 

confiança tenha um papel importante. Há necessidade de estabelecimento de 

parâmetros, o que, conforme visto, tem sido feito pela doutrina e jurisprudência. 

Utilizando-se da licitação, foi demonstrado que há muita crítica na adoção deste 

instrumento, porquanto o advogado possuiria impedimentos legais que o 

obstaculizariam de participar de uma licitação. 

Em verdade, os obstáculos só se mostram presentes a depender da interpretação 

que se é dada às regras relacionadas ao exercício da advocacia. Mas não deixa de 

ter pertinência seu apontamento, notadamente quanto à questão da participação do 

advogado em licitações tipo “menor preço” e na modalidade pregão. 

Realmente, a licitação “menor preço” pode ser problemática para contratação de 

serviços de advogado, tendo em vista a finalidade é justamente a obtenção do menor 

valor para Administração aos serviços oferecidos dentro dos critérios exigidos no 

edital. Deve-se levar em conta também a natureza e forma de prestação destes 
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serviços, pois podem ser muito bem enquadráveis como serviços predominantemente 

intelectuais. 

A adoção da modalidade pregão é questionável, pois entender serviços jurídicos 

como serviços comuns, é ignorar as características que particularizam a advocacia. 

Serviços advocatícios não são serviços “prontos”, são serviços prestados sob 

encomenda, em que a técnica empregada pelo profissional é essencial ao resultado 

pretendido pela Administração. 

Levando-se em consideração todas estas dificuldades que o uso da licitação pode 

trazer, o credenciamento pode ser uma saída, pois na contratação sob este molde 

não há competição entre os profissionais, sendo todos os que preencherem os 

requisitos estabelecidos convocados, em igualdade de condições e o pelo preço 

previamente estabelecido. Assim sendo, não há prejuízo ao interesse público, já que 

a contratação nestes termos não deixará de ser vantajosa.  

Daí por que é possível concluir que a contratação de serviços advocatícios pela 

Administração Pública exige cautela e atenção. Cabe ao administrador, ao realizar a 

contratação (direta ou não), conjugar as especificidades inerentes à advocacia, para 

o interesse público e os princípios que norteiam a Administração. 
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