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PARECER JURÍDICO N9 149/2019.

De Lavra: Assessoria lurídica / Licitações e Contratos

PROCESSO ns 3030/2019.

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato administrattvo.

tnexigibilidade de licitação. Lei Federal n.q 8.666/93. Singularidade do

serviço. Escritório de Advocacia. Notória especialização. Possibilidade

jurídica, observadas as recomendações necessárias contidas no

presente Parecer.

1. RELATORIO

A Secretaria Municipal de Administração, solicita manifestação sobre a possibilidade de

contratação de escritorio de advocacia com o fito de executar serviços de consultoria e

assessoria jurídica junto à Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará e seus fundos

municipais, através de Processo de lnexigibilidade de Licitação, conforme preceitua o art.25, ll,

§ 1q, da Lei Federal ns 8.666/93 e alterações posteriores.

Compulsando a documentação colaciona nos autos do processo em testilha, temos a

manifestar o seguinte:

2. ANÁLISE JURÍDICA

2.1. VTABILIDADE JURÍDICA DA INEXIGIBILIDADE DE LlClrAÇÃO

A Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de observar o princÍpio

instrumental da licitação, cuja finalidade - em termos simploríos - é propiciar a contratação

mais vantaiosa à Administração.

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 condiç.ões a
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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.

Tal princípio - o da licitação -, por ser regra, deve ser lido da forma mais extensível

quanto possível, ao passo que as exceções devem ser lidas e interpretadas de forma restritiva.

Assim manda a boa hermenêutica por meio do enunciado da interpretação restritiva das

regras de exceção (exceptiones sunt strictissimoe interpretotionis). Na prática: licitar sempre

quando possível, contratar sem licitação somente quando estritamente necessário.

Entretanto, a Carta Magna prevê expressamente a existência de casos que

excepcionam o dever de licitar. São os casos das licitações tidas

por inexigíveis, dispensadas ou dispensáveis.

No caso embutido como objeto do presente parecer jurídico, refere-se ao SERVIÇO DE

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. Objeto que, a priori, configura-se como hipótese de

inexigibilid ade.

Pois bem.

Os serviços pretendidos possuem de fato previsão contida na Lei Federal ns 8.666/93,

mais precisamente dentre as hipóteses em que é inexigível a realização de licitação, vide os

termos do artigo 25, ll, § l-4, cumulado com o artigo 1-3, V, pela ordem:

Art.25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de

competição, em especial: (...) ll - 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; (.,.) § fo

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 nrais adequado à plena satisfação
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contrato. Art. 1-3. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: (...) V -

patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; (...)

Analisando os supramencionados preceitos normativos frente à situação em foco, e

tendo-se em consideração as informações repassadas pela Administração, é possível verificar

que aparentemente se trata de um caso de inexigibilidade de lícitação. lsso porque, de

antemão, há de se reconhecer que o objeto contratual pretendido se mostra bastante

complexo e específico, não constituindo um serviço comum e que possa ser conduzido portodo

e qualquer advogado. E isso se comprova com a documentação apresentada pelo Escritório em

sua proposta.

Além disso, até por envolver um tema complexo e de difícil desenvolvimento, se faz

necessária a contratação de uma Pessoa lurídica com profissionais capazes de executar os

serviços especializados pertinentes.

Nesse diapasão, existe permissão legal quando for 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 serviços relacionados com suas atividades,

permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais

adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em seu magistério, ao discorrer sobre o tema,

aduziu o seguinte:

Serviços técnicos profissionais especializados, no consenso

doutrinário, são prestados por quem, alérn de habilitação técnica e

pi"ofissional- exigida para os serviços técnicos profissionais em geral-

aprofundou-se nos estudos, no exercício da profissão, na pesquisa

científica, ou através de cursos de pós-graduação ou de estágios de

aperfeiçoamento. Bem por isso, Celso Antônio
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singulares, posto que marcados por características individualizadoras,

que os distinguem dos oferecidos por outros profissionais do mesmo

ramo.

Em sentido favorável a possibilidade da contrataÇão almejada, diga-se, caminha o

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, haja vista exemplar de decisão de sua lavra

abaixo colacionada:

DECISÃO T.C. NS TTB5IOO PROCESSO TC NA 0001748-6 CONSULTA

FORMULADA POR ANTÔNIO DE PADUA MARANHÃO FERNANDES,

PREFEITO DO MUNICÍPIO OE SÃO JOÃO. RELATOR: CONSELHEIRO

FERNANDO CORREIA. Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à

unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia l-1 de outubro de

2000, responder ao consulente nos seguintes termos: I - A

contratação de advogado, pelo município, para propor ação judicial

em defesa dos interesses do erário poderá ocorrer com inexigibilidade

de licitação por se tratar de prestação de serviço de natureza singular,

nos termos do permissivo constante do artigo 25, inciso ll, da Lei

Federal pe 8.666193 (Lei de Licitações); ll - No processo de

inexigibilidade de licitação deverá ser fundamentada a escolha do

prof issional, especialmente no que toca a sua experiência profissional,

trabalhos realizados e conhecimento da matéria para a qual se está

realizando o procedimento de inexigibilidade. Deverá ainda ser

publicado aviso e dada ciência à OAB-PE; lll - A contratação de

honorários advocatícios poderá ser condicionada à cláusula de êxitos

na demanda, somente devido o pagamento após o trânsito em

tulgado da decisão favorável à administração e incidente sobre a base

de cálculo determinada pela justiça ao final da demanda, além da

parcela fixa a título de contraprestação de serviços, observada a

tabela de honorários da OAB. (grifado e destacado)

De modo similar, assim já se posicionaram o Supremo Tribunal Federal, o Superior

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, respectivamente:
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AÇÃO PENAL PUBLICA. CONIRATAÇÃO EMERGENCIAL DE

ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA

ADMTNTSTRAÇÃo MUNrcrpAL sucEDrDA. LrctrAÇÃo. anr. 37, xxt DA

corusrrrutçÃo Do BRASTL. DISnENSA DE ltctrnçÃo rriÃo

coNFtGURADA. tNEXtctBtLtDADE or ltctrnçÃo cARACTERtzADA PELA

NoroRtA rsprctnltzRÇÃo Dos pRoFtsstoNAts coNTRATADos,

CoMPRoVADA NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA

novtrutsrRnçÃo poR ELES DESFRUTADA. pRrvtsÃo LEGAL. A

hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não

caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de situação

na qual há inviabilidade de competição e, logo, inexigibilidade de

licitação. 2. "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.

Daíque 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 5 lo 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. Há, no

caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em

situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de

inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem

notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem

da confiança da Administração. Ação Penal

improcedente. (STF - AP: 348 SC , Relator: EROS
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Julgamento : 1511,212006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-072

DtvuLG o2-o*-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP- 00030

EMENT VOL-02283-01 PP-00058 LEXSTF v.29, n.344,2007, p. 305-

322) (grifado e destacado)

ADMtNTSTRATIVO. PROCESSUAL ClVlL. AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO

DE TMPROBTDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. LICITAÇÃO.

TNEX|GtBTLIDADE. SERVIÇO SINGULAR E NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO

RECONHECIDOS NA ORIGEM. REEXAME FATICO.PROBATÓRIO.

SUMULA 7lSTJ. 1,. A contratação sem licitação, por inexigibilidade,

deve estar vinculada à notória especialização do prestador de serviço,

de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a

satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição

entre outros profissionais. 2. O Tribunal de origem, com base nos

fatos e nas provas contidos nos autos, atestou a notória

especialização dos escritórios de advocacia, dentro daquela

municipalidade, e a singularidade do serviço a ser prestado, de modo

que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do

contexto fático-probatório, o que é vedado ao STJ por óbice da

Súmula 7/STl. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg

no AREsp: 361166 SE 201,310191125-5, Relator: Ministro HUMBERTO

MARTINS, Data de lulgamento: 17/1012013, T2 - SEGUNDA TURMA,

Data de Publicação: D,|e25l1Ol2013) (erifado e destacado)

ApELAÇÃO cÍVrl rV nçÃo DE IMPRSBIDADE ADMINISTRATIVA.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. VÉRtto: CONTRATAÇÃO DE

ADVOGADO MEDIANTE PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE

LrclTAÇÃo. lN EXISTÊNCIA DE ATOS DE lM PROBIDADE

ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EM CAUSA.

tMpRoCEDÊNCtA DA AÇÃO. APELO IMPRSVIDO. DECISÃO UNÂN1ME.

1. De proêmio, rejeitoit-se a alegação recursal
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cerceamento de defesa, visto que o conjunto probatório carreado aos

autos permitia o julgamento antecipado da lide, facultando-se, porém,

às partes interessadas questionar, mediante o manejo dos

instrumentos recursais cabíveis, o eventual desacerto do magistrado

quanto ao exame e/ou a valoração jurídica de tais provas. Do mesmo

modo, foram afastadas as questões de natureza processual suscitadas

pela douta Procuradoria de Justiça no que se refere à pretensa

nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. 2. No

tocante à discussão de fundo, o Ministério Público de Pernambuco

atribui aos demandados a prática de condutas supostamente

ímprobas, decorrentes da contratação do advogado Roberto Gilson

Raimundo Filho, mediante procedimento de inexigibilidade de

licitação, muito embora não tenham sido dernonstrados os requisitos

legais para tanto, isto a atrair a incidência da Lei Federal ns 8.429192

(Lei de lmprobidade Administrativa - LIA). 3. Sucede que, na espécie,

não há que se cogitar de improbidade administrativa, em nenhunra

das três grandes vertentes estabelecidas na LlA, seja porque não

houve enriquecimento ilícito dos agentes envolvidos, seja porque

inocorrente o propalado prejuízo ao erário, seja, enfim, porque não

foram afrontados os princípios regentes da administração pública. 4.

Com efeito, a contratação em lume encontra respaldo em expressa

previsão legal (arts. l-3, V, e 25,11, da Lei de Licitações)e destina-se ao

patrocínio e/ou defesa de causas judiciais com objetos singulares,

cujas teses fogem da rotina de trabalho da Procuradoria local

(contingência evidenciada nos autos), a serem sustentadas

exclusivamente pelo advogado contratado (vedada a subcontratação,

isto a denotar a confiança intultu personae nele depositada), que goza

de notória especialização, ante a demonstração de experiências

positivas junto a outros Municípios e, a essa altura, de resultados

alcançados em benefício do próprio Município de Caruaru. 5' Na

espécie, a singularidade do serviço técnico, a notória especialização

do advogado contratado e confiança rrele deposi
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confirmadas pela nova Administração Municipal (conrposta por grupo

político adversário daquele íntegrado pelo ex-Prefeito demandado). 6.

Apelo improvido, à unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 2490691 PE,

Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de

Julgamento: 1911,2/2013, 2a Câmara de Direito Público, Data de

Pu bl icação : OB /01 /201.4).

Assim sendo, para satisfazer a conveniência administrativa, necessário se faz que o

corpo jurídico do escritório advocatício possua uma mínima qualificação, capaz de prima facie,

demonstrar a sua capacidade de articulação jurídica que será colocada ao dispor do tomador do

serviço, in casLt, a Administração Pública Municipal.

Portanto, considerando tudo quanto acima exposto, opina esta Assessoria Jurídica pela

realização do procedimento, mediante inexigibilidade de licitação, para contratação de

MARTINS MALHEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com a ressaiva de que, para

tanto, deverão ser acostados aos autos os seguintes documentos, caso os mesmos já não

tenham sido, sob pena de invalidação das razões tTidas em I

demais alteracões; certidôes de reeularidade fiscalíe trabalhisJ

prévias: ato constitutivo e

profissional dos sócios: atestados de sua capacidade técnica/pertinentes ao obieto pretendidg

documentação explicativa do obieto a ser contratado, incluindo a sua singularidadei

comprovacão de sua expertise. experiência e notoriedade no tema envolvido, por meio dq

decisôes iudiciais, cópias de processos, dentre outros. dos quais participou sua equipe técnica:

estimativa do valor global que se espera obter da efetiva prestacão dos serviços; e iustificativa do

preço a ser cobrado pelos serviçcs efetivamente prestados.

Além disso, configura-se pertinente que a firma de advocacia assegure que os serviços

almejados sejam executados direta e justamente pelos integrantes de seu corpo técnico, vez

que a estes se encontram atrelados o conhecimento e a experiência necessários.

O grande administi'ativista Marçallusten Filho, assim expressou:

A natureza da prestação produzida nos serviços técnicos profissionais

reflete a habilidade subjetiva de produzir a transformação de

conhecimento teorico em solução prática. (JUSTEN FILHO, Marçal. Ob.

Cit., p.278)
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A singularidade é atribuída a um bem, no sentido de que seja inigualável, podendo ser

considerado inequivocadamente singular à medida que todos os outros bens lhe são diversos.

Pode ser também a qualidade atribuída a um serviço, em razão de suas peculiaridades, devidas

principalmente ao meio de execução e não necessariamente ao resultado.

No que tange a singularidade do objeto impende trazer a manifestação de Marçal

Justen Filho, nesse sentido:

Em todos os casos de inviabilidade de competição há um objeto

singular. A singularidade consiste na impossibilidade de encontrar o

objeto que satisfaz o interesse público dentro de um gênero

padronizado, com uma categoria homogênea. (JUSTEN FILHO, Marçal.

Ob. Cit., p.272)

Ainda sobre a singularidade do objeto:

Singular é o serviço que, por suas características intrínsecas, não é

confundível com outro. Não ser confundível com outro não significa

que seja o único, mas que contenha tal qualidade ou complexidade

que impossibilite sua comparação com outro. Havendo

impossibilidade de comparação entre serviços, e necessitando a

Administração dessa determinada prestação, não há que falar em

procedimento licitatório, por inviabilidade de licitação. Tais serviços,

portanto, são denominados de natureza singular, cuja execução só

pode ser atribuída a um determinado profissional ou empresa

também não são os únicos do mercado, mas a singularidade do

serviço e a comprovada capacitação do escolhido são denominadores

comuns ao administrador a justificar a inexigibilidade de licitação. O

requisito da notória especialização, por sua vez, refere-se ao conceito

que o profissional goze dentre seus pares, permitindo ao

Administrador um prognóstico de que o seu trabalho será essencial e,

indiscutivelmente, o mais adequado à satisfação do objeto do

contrato, nos termos do disposto no art. 25, § le, da Lei n'

delZ

ffi
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De resto, o Enunciado ns.39 da Súmula do Tribunal de Contas da União assim estatui:

"notória especialização só tem lugar quando se trata de serviço inédito ou incomum, capaz de

exigir, na seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade, insusceptível de ser

medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação".

O mestre Marçal Justen Filho nos dispõe alguns elernentos que podem caracterizar a

notoriedade, auxiliando o trabalho de análise do administrador:

Assim, a conclusão de cursos, a participação em certos organismos

voltados à atividade especializada, o desenvolvimento de serviços

semelhantes em outras oportunidades, a autoria de obras literárias

(técnicocientíficas, se for o caso), o exercício do magistério superior, a

premiação por serviços similares, a existência de aparelhamento

específico, a organização de equipe técnica etc.

A escolha de determinada empresa ou profissional, mesmo conr as disposições deste

permissivo legal, poderá ser bastante subjetiva, gerando problemas com os órgãos

fiscalizadores da Administração Pública. Por isso, tal escolha deve ser devidamente justificada e

motivada, a fim de que se torne legítima. É o que aconselha Lucas Rocha Furtado:

A fim de aferir a legitimidade da decisão adotada pelo administrador,

no que diz respeito à escolha da empresa ou profissional a ser

contratado sem licitação, deve ser considerada a margem de poder

discricionário que a lei expressamente confere ao administrador. A

não ser diante de casos em que fique flagrantemente caracterizada

interpretação abusiva do art.25 da Lei de Licitações, a escolha do

contratado pelo adminrstrador, desde que demonstrados os requisitos

objetivos necessários ao enquadramento no pertnissivo legal, deve ser

considerada legítima.

Nesse dlapasão, para efeito de aferição dos requisitos objetivos necessários a

consecução da inexigibilidade pretendicla, balizando-se nos conceitos acima delineados de

singularidade e notoriedade, e na docurnerrtação da pretensa contratada, concluir
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primeiramente que esta Municipalidade pretende contratar serviços jurÍdicos e que a proposta

da prestação de serviços não apenas envolve uma assessoria pura e simples, mas sim singular.

lá com respeito à notoriedade do contratado, insta dizer que decorre da documentação

carreada aos autos desse processo administrativo, via certificados de cursos e principalmente

atestados de capacidade técnica, que a empresa ora pretensa contratada, tem responsável

técnico com extenso currículo técnico e, larga experiência no mercado, o que confere a

Administração a segurança de que a mesma atenderá a sua necessidade de solução de suas

demandas práticas, já que a mesma demonstra êxito no desempenho anterior do serviço,

quando da prestação efetivada junto a outras entidades públicas, subordinadas a regime

jurídico de contratação semelhante ao do Contratante.

Demais disso, elucide-se quanto à notoriedade que ainda que os serviços de

Assessoramento Jurídico, por mais especializados que sejam, possuem mais de um profissional

ou pessoa jurídica capacitados para realizá-los, o que possibilitaria, em tese, a competição entre

os diversos interessados, tem-se como indubitável que esse serviço não pode ser desenvolvido

sem a presenÇa de atributos, tais como, larga experiência, criatividade e vasto conhecimento

intelectual, tal qual demonstrado, em tese, na documentação da Empresa, enfim, singularidades

impossíveis de erem auferidas objetivamente via certame licitatório, e por isso mesmo

inviabilizadores de qualquer competição.

Há que perquirir ainda o fator confianÇa, que apesar de não expresso em lei para

hipótese de inexigibilídade, salta à evidência, também como insuscetível de competição, e por

isso, vem sendo difundido pela doutrina e jurisprudência, em situações semelhantes ao

particu lar ora discutido.

No caso ora em análise, vê-se que a contratação impendida não pode ser realizada a

partir de um certame licitatório, e que o escritório selecionado demonstra através dos

documentos constantes nos autos, ser dirigida por profissional que esta no mercado

desenvolvendo assessorias há certo tempo, contando com amplo conhecimento e larga

experiência, donde resta suposta a sua notoriedade.

O escritório de advocacia "MART|hls MALHEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA", a ser contratado, na pessoa de ANDRÉ MARTINS MALHEIROS, possui atuação,

qualificação e experiência profissional na área de consultoria e assessoria jurídica. Conforme

documentos juntados ao processo, é advogado, com

(administrativo e municipalista) desde 2013, tendo sido

atuação na área do direito Público

Procurador Geral dos MunicíPios
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Vigia de Nazaré e São Caetano de Odivelas, bem como, assessor analista jurídico noTribunal de

Justiça do Estado do Amapá, ocupações que evidenciam conhecimentos especializados em

Administração Pública e Direito.

Desta forma, pode-se concluir que, a singularidade do serviço advocatício, afasta a

regra geral do processo licitatório.
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A vista do texto legal acima transcrito, e considerando a proposta apresentada, esta

assessoria, salvo melho r 1uízo do Administrador Público, isentando adentrar no mérito

administrativo, segundo o qual colaciona-se a conveniência e oportunidade do Gestor

Municipal, assim como, qualquer opinião jurídica vinculativa, haja vista não ser este o papel

desta Assessoria, muito pelo contrário, opina pela existência das condições mínimas à realização

do contrato de prestação dos serviços acima explicitados com a Prefeitura Municrpal de Santa

lzabel do Pará, de modo inexrgível, conforme preceitua o Art. 25, ll, cf co Art. 13, lll e V, da Lei

Federal ns 8.666/93.

No entanto, recomendamos a remessa dos Autos a Comissão Permanente de Licitação,

para os devidos procedimentos de práxis, como a autuaÇão por exemplo, e posterior

direcionamento ao Controle lnterno deste Município.

É o parecer, s.m.j.

Santa lzabel do Pará - PA, 1-8 de lunho de 2019.

MFRANCISCO G

SSOR IURí CO MUNICIPAL - PMSIP

PREFEIT RA MUNICIP DE SANTA IZABEL DO PARA

Páeina 12 de L2


