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CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS OU DE 
SOCIEDADES DE ADVOGADOS PELOS 
MUNICÍPIOS OU CÂMARAS MUNICIPAIS – 
DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
 

   Muito se discute, sobre a necessidade ou não, da 
instauração de processo licitatório para a contratação de advogados ou 
de sociedade de advogados para prestarem assessoria ou consultoria 
jurídica aos municípios e às câmaras municipais. Entendemos 
desnecessária a licitação para as referidas contratações, desde que 
observados alguns requisitos mínimos necessários que serão aqui 
analisados. 
   Pois bem, estabelece a Lei n.º 8666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações que lhe foram processadas pela Lei n.º 8.883, 
de 8 de junho de 1994, que veio regulamentar o artigo 37, inciso XXI da 
Constituição Federal

1
 e instituir normas para as licitações e contratados 

administrativos, o seguinte:  
   

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
(...) 
II - para a contratação de serviços técnicos 
enumerados no artigo 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 
de publicidade e divulgação; 
(...) 
§ 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, 

                                                           
1
 - Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
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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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. 
(...) 
 

 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a: 
(...) 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias;  
(...) 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas; 
(...) 
 

   Conforme já pode ser observado, a contratação de 
advogados ou de sociedades de advogados por inexigibilidade de 
licitação, de acordo com a lei que rege a matéria, pode ser feita quando o 
trabalho a ser executado é de natureza singular e os profissionais ou as 
sociedades de advogados sejam reconhecidos como de notória 
especialização (art. 25, inciso II). 
   E ainda de acordo com a mesma lei, considera-se de 
notória especialização os profissionais ou as sociedades de advogados, 
que demonstrarem que são especialistas em seus campos de atuações. 
E referida especialização pode decorrer de desempenhos anteriores, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
convencendo-se, assim, os chefes dos Municípios ou os Presidentes das 
Câmaras Municipais contratantes que o trabalho a ser contratado é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato (art. 25, § 1º). 
   E os advogados e as sociedades de advogados podem 
ser contratados para: (a) emissão de pareceres jurídicos; (b) prestação 
de serviços de assessorias e/ou consultorias jurídicas e (c) o patrocínio 
ou defesas em causas judiciais ou administrativas, cujos trabalhos são 
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considerados serviços técnicos profissionais especializados (art. 13, 
incisos II, III e V).  
   Dois pontos precisam aqui ser analisados para uma 
melhor compreensão das referidas contratações por inexigibilidade de 
licitação. Vejamos:          

    CONFIANÇA E SINGULARIDADE.  

    Uma das objeções que normalmente se faz às 
contratações de advogados ou de sociedade de advogados por  
inexigibilidade de licitação – muitas vezes pelos Promotores de Justiça, 
nas ações civis públicas ajuizadas contra os Municípios, questionando as 
referidas contratações - seria a de que a legalidade estaria restrita à 
demonstração da inviabilidade de competição, porque esta seria atributo 
revelador da singularidade dos serviços. 

    Contudo, não é esse o entendimento que tem 
prevalecido a respeito. A singularidade prevista no art. 25, inciso II, da 
Lei n.º 8.666/93, não se confunde com a de exclusividade, própria da 
hipótese de exclusividade de fornecedor ou produtor, prevista no 
inciso I do art. 25.     

    MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
2
 

desautoriza a confusão desses conceitos: 

Melhor interpretação do inc. II art. 25, Lei 
8.666/93, mostra que 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 a sua comparação com 
outros. Havendo impossibilidade de comparação 
entre os serviços, e necessitando a 
Administração dessa determinada prestação, não 
há que se falar em procedimento licitatório, por 
inviabilidade da licitação. 

    Também é de ADILSON DE ABREU DALARI
3
 a 

seguinte lição:  

                                                           
2
 - “Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos” – 2ª ed. – SP Malheiros, 1995, p. 94 
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Não há que se falar em contratação precedida 
de licitação, pois o elemento fundamental da 
escolha é a confiança. Além disso, normalmente 
soma-se a isso a necessidade de urgência, pois 
os prazos processuais, não podem aguardar o 
término da licitação. É certo, portanto, que se 
pode proceder a uma contratação direta do 
advogado que comprove sua especial habilitação. 

“Com inteira razão os ilustres juristas. A escolha 
de profissional para a defesa de interesses em 
juízo é ato de confiança.” 

    As contratações de advogados, de sociedade de 
advogados ou a análise do tipo exigibilidade da contratação de 
advogados por notória especialização assenta, não na existência de 
outros profissionais, mas, sobretudo, no critério da confiança, que, 
inclusive, contém a noção de singularidade, elementos, sem dúvida, 
subjetivos, que, somados aos elementos objetivos, notoriedade e 
especialização, compõem a hipótese. Não existe advogado único. Nem 
mesmo músicos ou pintores geniais, únicos. 

    Pintar um quadro é atividade material que pode 
ser exercida até por crianças, sendo que vários profissionais são 
capazes de reproduzir quadros famosos. Porém, o que distingue uma 
obra da outra, e lhe confere singularidade, é o fato de ter sido 
executada por este ou aquele artista, ainda que outros artistas possam 
fazer cópias idênticas destas obras. A singularidade do artista se revela 
própria concepção e execução. A do técnico, advogado e outros, pela 
qualidade da obra, diante da notoriedade e da especialização. Toda 
atividade intelectual é, portanto, singular. 

    A contratação de consultoria jurídica e advocacia 
nem permite licitação, por causa do elemento fundamental nas relações 
com o cliente, que, repete-se, é a confiança. E mais: o Código de Ética 
do Advogado não permite que a contratação seja regrada pela disputa 
de preço. Confira-se: Art. 5º O exercício da advocacia é incompatível 
com qualquer procedimento de mercantilização. (...) Art. 39. A 
celebração de convênios para prestação de serviços jurídicos com 
redução dos valores estabelecidos na Tabela de Honorários implica 
                                                                                                                                                                                 
3
 - BDM,  “Boletim de Direito Municipal” , novembro de 1998,  p. 630. 
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capitação de clientes ou causa, salvo se as condições peculiares da 
necessidade e dos carentes puderem ser demonstradas com a devida 
antecedência ao respectivo Tribunal de Ética e Disciplina, que deve 
analisar a sua oportunidade (...) Art. 40. Os honorários advocatícios 
devidos ou fixados em tabelas no regime de assistência judiciária 
não podem ser alterados no quantum estabelecido; mas a verba 
honorária decorrente da sucumbência pertence ao advogado.    

    Os entendimentos em contrário – da necessidade 
de licitação para as referidas contratações – trilham no sentido de que o 
serviço técnico deve ser extraordinário, raro, incomum, de natureza 
singular que só possa ser feito por uma única pessoa ou empresa e, 
pois, tornada inviável a licitação, o que não pode prevalecer. 

    Para o eminente Desembargador KILDARE 
CARVALHO

4
, o critério confiança somado à notoriedade e 

especialização, justifica a contratação: 

Com relação aos requisitos legais para a 
inexigibilidade da licitação in casu, entendo que 
deixam margem a dúvidas. 

Isto porque a singularidade exigida pelo art. 25, 
inciso II, da Lei n.º 8666/93, implica, 
justamente, as qualidades específicas de 
determinada pessoa, no conhecimento 
marcante desta em dada matéria, nas 
peculiaridades apresentadas.  

É claro, por outro lado, que não se exige, para a 
configuração da singularidade, que o 
profissional seja único, o que, nos dias atuais, 
tornaria praticamente inócua a previsão legal. 

Já a notória especialização está relacionada à 
capacidade do profissional, demonstrada através 
de trabalhos anteriores, currículo, formação 
universitária, títulos adquiridos, dentre outros. 

                                                           
4
 - TJMG – AC 1.0024.01.112981-4/001 – j. 12.08.04 
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No campo processual penal, não se pode olvidar, 
ainda, da confiança e credibilidade depositadas 
no profissional contratado. 

Volvendo ao caso dos autos, não se pode negar 
a singularidade dos serviços prestados pela Dra. 
Silvana Lourenço Lobo, bem como a sua notória 
especialização, observados os meandros da Lei, 
tendo em vista a capacidade inquestionável da 
contratada. 

    Ainda sobre a singularidade MARÇAL JUSTEN 
FILHO

5
 observa o seguinte: A natureza singular do serviço advocatício 

se caracterizará em virtude da presença de requisitos de diferente 
natureza, a complexidade da questão, a especialidade da matéria... 

    Afirma com precisão costumeira, o mestre 
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO

6
: 

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 ...Há, pois, 
nisto, também componente subjetivo ineliminável 
por parte de quem contrata. 

Foi, aliás, o que Lúcia Valle Figueiredo, 
eminente Des. Federal aposentada do TRF da 3ª 
Região apontou com propriedade: Se há dois, ou 
mais, altamente capacitados, mas com 
qualidades peculiares, lícito é, a 
Administração, exercer seu critério 
discricionário para realizar a escolha mais 
compatível com seus desideratos.  

    Afinal, não fosse suficiente a confiança e 
notoriedade de saber para contratação por inexigibilidade, por que o 
Ministério Público contrataria profissionais alheios a carreira ministerial 

                                                           
5
 - “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 8ª ed., São Paulo: 2001, p. 291. 

6
 - in curso de Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 478/479. 
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para proferir palestras para seus membros, havendo tantos outros 
ilustres doutores e mestres em seu extenso rol de profissionais? Não é 
outro o ato ratificado pelo iminente Procurador Geral de Justiça de 
Minas Gerais, JARBAS SOARES JÚNIOR, para contratação de 
profissional para ministrar um curso no 2º Encontro dos Promotores do 
Tribunal do Júri em Minas Gerais que: 

(...) autoriza a contratação do Dr. Edílson 
Mougenot Bonfim, para ministrar curso de 
“Tribunal de Júri”, mediante inexigibilidade de 
licitação n.º 006, de 16.02.2005, com fulcro no 
inciso II do art. 25  e no inciso VI do art. 13 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Valor total: R$ 11.147,12. 
Dotação orçamentária: 
1091.03.122.001.2.009.0001.3.3.90.36-19: Fonte: 
10.1” (Diário de Justiça de 17.02.05). 

ENTENDIMENTOS PREDOMINANTES NOS 
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. 

    Sobre a desnecessidade de contratação de 
advogados e de sociedades de advogados mediante licitação e dos 
critérios de singularidade e confiança sempre adotados pelos 
contratantes, são esses os entendimentos predominantes nos nossos 
tribunais: 

Licitação. Prestação de Serviços de Advocacia. 
Inexigibilidade. É inexigível a licitação para a 
contratação de serviços técnicos de natureza 
singular, prestados por profissionais de notória 
especialização. Serviços singulares são aqueles 
que apresentam características tais que 
inviabilizam, ou pelo menos, dificultam a sua 
comparação com outros: notória especialização 
tem o profissional que sem ser o único, destaca-
se entre os demais da mesma área de atuação. 
Preenche tais requisitos a prestação de 
serviços de advocacia junto aos Tribunais 
Superiores prestados por profissionais de 
notório saber jurídico e larga experiência na 
área do Direito Público, na defesa de causa de 
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grande valor patrimonial para a Administração 
Municipal. Não se pode perder de vista, por 
outro lado, que o mandato é contrato intuito 
personae, onde o elemento confiança é 
essencial, o que o torna incompatível com a 
licitação.

7
 

O fato de existir na estrutura organizacional da 
Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí o cargo de  
Assessor Jurídico não se constitui em 
impedimento para a contratação de serviços 
técnicos profissionais especializados relativos a 
patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas, já que a mesma se encontra 
expressamente previstas o art. 13, V, da Lei n.º 
8.666/93. 

E as contratações dispensam a licitação quando 
se tratar de serviços técnicos de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, conforme disposto no art. 
25, II, da mencionada lei, considerando-se de 
notória especialização o profissional ou empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade 
permita inferir que o seu trabalho é o essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato, a teor do § 1º 
deste mesmo artigo. (...) 

De mais a mais, a confiança depositada em 
um profissional é fator primordial para a sua 
contratação, não havendo como se conceber 
que o segundo requerido promovesse a 
realização de licitação com vistas à sua 
defesa de uma ameaça de cassação pela 
Câmara Municipal.”

8
 

                                                           
7
 - TJRJ – AC n.º 6648 96, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho. 

8
 - TJMG – AC n.º 53.559-1, j. 19.11.96,  Rel. Des. Antônio Hélio da Silva.  
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serviços singulares são aqueles que apresentam 
características tais que inviabilizam, ou pelo 
menos dificultam, a sua comparação com outros.

9
 

ação popular em que se objetiva a invalidade do 
contrato de prestação de serviços e seu 
aditamento, celebrado entre a Prefeitura de 
Campos do Jordão e o Advogado Luiz Antônio 
Alves de Souza” concluiu-se que “os serviços 
prestados pelo profissional contratado já 
eram do conhecimento da Municipalidade, o 
que, aliado à sua notória especialização no 
ramo do Direito Público, torna singular seus 
serviços e estes se adequavam às 
necessidades do Poder Público Municipal.

10
 

Prefeito Municipal – Não constitui crime de 
responsabilidade o fato do prefeito municipal 
contratar advogado para atuar na defesa do 
município. Tratando-se de advogado, a 
jurisprudência e a doutrina tem sustentado a 
dispensa da licitação, pois a contratação de 
advogado especializado, em que não há 
padrões objetivos para se identificar a notória 
especialização a legitimidade da dispensa 
repousa no critério subjetivo da autoridade 
administrativa.

11
 

ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DOS ESTADOS.    

    No Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, a questão sobre a desnecessidade de contratação de advogado 
ou de sociedade de advogados através de licitação, também já está 
sacramentada.  

    A título de ilustração, podemos citar a contratação 
do eminente Professor e advogado, Dr. José Rubens Costa por algumas 

                                                           
9
 - TJRJ – AC 6648/96, Des. Sérgio Cavalieri Filho. 

10
 - TJSP – AC 254.864-1 – Des. Oliveira Santos – Lex-JTJ, 184/144.  

11
 - TJRS – PCr 696801943, J. 17.02.1998. 
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Prefeituras de Minas Gerais, através da instauração de processo 
administrativo de inexigibilidade de licitação. Vejamos nesse caso, qual 
tem sido o entendimento do TCEMG: 

processo de inexigibilidade de licitação para 
contratação, pela Prefeitura Municipal de 
Nepomuceno do Consultor Jurídico Dr. José 
Rubens Costa, nos exercício de 1997 a 2001. 

Voto do Relator Conselho Murta Lages: 

Destarte, por força do art. 25, II c/c art. 13 da Lei 
8.666/93, acatando a doutrina assentada na 
manifestação da douta Auditoria, Auditor Edson 
Antônio Arger, e especialmente a teor do Parecer 
do ilustre Procurador de Justiça Dr. Rosalvo 
Ribeiro Mendes, fls. 153 e 154, voto pela 
regularidade dos procedimentos 
concernentes aos exercícios de 1997 a 2001 – 
formalizações dos procedimentos de 
inexigibilidade e referentes contratos.

12
 

    E em outros Tribunais de Contas a situação 
também não é diferente. O posicionamento dos Tribunais de Contas de 
todo o País, é no sentido de que é perfeitamente lícita a contratação de 
advogado por inexigibilidade de licitação, seja pela notória 
especialização, seja pela confiança necessária na escolha de tal 
profissional. Confira-se: 

Assunto: matéria apartada das contas do 
Município em epígrafe: para tratar de 
contratação celebrada entre a Prefeitura e o 
Escritório Ferreira Netto Advogados, 
objetivando a prestação de serviços 
especializados de assessoria e consultoria na 
área do Direito Administrativo. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

                                                           
12

 - Processo n.º 657993 
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A e. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em sessão de 27 de abril 
de 2004, pelo voto dos conselheiros Eduardo 
Bittencourt Carvalho, presidente e relator, Edgard 
Camargo Rodrigues e Robson Marinho, decidiu 
julgar regulares a inexigibilidade de licitação e o 
contrato em exame, determinando o 
arquivamento dos autos, após as anotações e 
providências de praxe.

13
 

Objeto: acompanhar e orientar todos os 
trabalhos a serem realizados pela comissão 
processante, instalada através do ato número 
4/97, de autoria da mesa diretora, para apurar 
denúncia contra o vereador Marco Antônio da 
Silva Mello – Valor: R$ 21.000,00 

Julgo regulares a licitação, o contrato e o ato 
ordenador da despesa.

14
 

Assunto: contrato de prestação de serviços de 
advocacia, para cobrança da dívida ativa do 
Município, no exercício de 1999 sob apreciação: 
instrumento de contrato. Ato declaratório de 
inexigibilidade de licitação. Atos determinativos 
de despesa. 

Vistos, discutidos e relatos os autos 

A. e. Primeira Câmara do Tribunal de Contas de 
São Paulo, em sessão de 1º de outubro de 2002, 
pelo voto dos Conselheiros Robson Marinho, 
relator, Eduardo Bitteconrt Carvalho, presidente, 
e Edgard Camargo Rodrigues, decidiu julgar 
regulares, com recomendações, a 
inexigibilidade de licitação e o contrato, bem 
como os atos determinativos das despesas”

15
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 - TC-SP - 800454/575/96 – Cons. Eduardo Bittencourt Carvalho. 
14

 - TC – SP - 20947/026/99 – Cons. Cláudio Ferraz de Alvarenga – DOE 05.05.2001. 
15

 - TC – SP -  800074/571/99 – Cons. Robson Marinho – DOE 23.10.2002. 
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A Egrégia Câmara, em face do exposto nos autos 
e considerando descaracterizada a irregularidade 
suscitada pelo representante, decidiu pela 
improcedência da representação formulada e, em 
conseqüência, julgou regular o procedimento 
adotado pela Prefeitura Municipal de Pirajuí na 
contratação impugnada. 

Ausência de justificativas para a contratação – 
Pagamento do contrato efetuado no ato da 
assinatura da avença – Ausência do período de 
duração do contrato – Falta de visto da 
assessoria jurídica – Dotação orçamentária 
onerosa ao Município – Indefinição quanto ao 
término da avença – Representação 
improcedente.

16
 

Objeto: Consulta acerca da necessidade de 
procedimento licitatório para contratação de 
advogado, tendo em vista o disposto no artigo 13, 
V, combinado com o artigo 25, II, Lei 8666/93, 
bem como da possibilidade de se efetivar o 
referido ajuste, na forma de contrato de risco, 
percebendo o advogado as verbas de 
sucumbência quando procedente a ação, e nada 
recebendo quando improcedente. 

Pelo voto dos conselheiros Cláudio Ferraz de 
Alvarenga, relator, Antônio Roque Citadini, 
Eduardo Bittenconrt Carvalho, Edgard Camargo 
Rodrigues, Fúlvio Julião Biazzi e Renato Martins 
Costa, preliminarmente o Egrégio Plenário 
conheceu da consulta e, quanto ao mérito, 
deliberou respondê-la afirmativamente quanto ao 
primeiro quesito, se estiverem presentes as 
condições que autorizam a contratação sem 
procedimento licitatório, constantes dos artigos 
13, V, e 25, II da Lei número 8666.93, ou seja, 
quando a questão a ser levada ao Judiciário for 

                                                           
16

 - TC – SP – 36518/026/98 – Cons. Fúlvio Julião Biazzi – DOE 19.01.200. 
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de natureza singular, pode a administração 
efetuar a contratação direta. Quanto ao segundo 
quesito deliberou respondê-la também de forma 
afirmativa, isto é, a atribuição dos honorários da 
sucumbência ao advogado é perfeitamente 
possível, se observadas as prévias exigências 
legais, nos termos do artigo 23 do Estado da 
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei número 
8906, de 04.07.94).

17
  

Objeto: Representação formulada contra a CDHU 
em virtude do contrato número 73696 firmado 
com a “Mendes Advogados Associados”, 
objetivando a prestação de serviços 
especializados. 

A Egrégia Câmara, face ao contido nos autos e a 
vista das razões de defesa juntadas pela CDHU – 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo, acompanhadas 
de vasta documentação ressaltando a 
especificidade do objeto contratado, consistente 
na defesa judicial e extrajudicial da CDHU, no 
que tange a lides relativas ao “imposto de renda” 
e “contribuição social”, decidiu pela 
improcedência da representação formulada, 
determinando o arquivamento do processo. O 
Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, 
relator, solicitou, outrossim, sejam considerados 
como fundamento do voto apresentado os 
argumentos expostos na manifestação de S. 
Ex.a. perante a Primeira Câmara, em sessão de 
29.07.97, que se encontram juntado as folhas 
177/186 dos presentes autos. 

Representação – Licitação – Ausência de 
singularidade – Improcedente (TC 7696.02697, 
Rel. Cons. Eduardo Bittencourt Carvalho – DOE 
28.01.1998).”

18
     

                                                           
17

 - TC – SP -  60/001/95 – Cons. Cláudio Ferraz de Alvarenga. 
18

 - TC – SP - 7996/026/97 
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(..). O prefeito denunciado por atos praticados no 
exercício do cargo pode contratar advogado para 
se defender nos processos judiciais daí 
decorrentes, socorrendo-se dos recursos públicos 
para o pagamento dos honorários, observados os 
parâmetros fixados pela tabela sugerida pela 
Ordem dos Advogados do Brasil. Além dessa 
cautela, deverá celebrar contrato formal com o 
profissional escolhido.

19
  

É cabível a contratação de profissional do ramo 
do direito, desde que devidamente justificada 
para atender específicos serviços (administrativo 
ou judicial) que não possam ser realizados pela 
assessoria jurídica dada a sua complexidade e 
especificidade, configurando necessidade dos 
serviços de profissional (jurista) de notória 
especialização, hipótese em que a 
contratação, por inexigibilidade de licitação, 
se dará nos termos do artigo 25, II, parágrafo 
1º, combinado com o artigo 13, V e § 3º, e 26 
de Lei Federal 8.666/93, observados os 
princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública e observando-se, também, 
os arts. 54 e 55, da Lei Federal n.º 8.666 de 
21.06.93; ou por dispensa de licitação quando 
atendidos os requisitos do artigo 24, II, e 26 da 
Lei de Licitação.

20
  

POSICIONAMENTO DA PROCURADORIA DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  

    Os mesmos fundamentos pontificam as razões da 
Procuradora de Justiça, Dra. Adélia de Oliveira, em imputação contra 
a Câmara Municipal pela contratação de consultoria jurídica e advocacia, 
com inexigibilidade de licitação pela singularidade e confiança: 
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 - TCRS - Parecer n.º 23/90 – Acolhido pelo Colegiado em Sessão de 17.10.1990. 
20 TC/SC – Processo n.º CONT-TC 9480611/98, Parecer COG-377/00, Decisão: 2483/2000, Rel. 
Auditoria Thereza Apparecida Costa Marques, DO 10.11.2000. 
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Como bem ressaltam os próprios apelantes, toda 
a controvérsia ora instalada reside no fato de 
averiguar se o advogado contratado pela Câmara 
Municipal possui ou não notória especialização, a 
qual seria capaz de sustentar a inexigibilidade da 
licitação (...) 

Como cediço, nos casos em que se mostra 
necessária a contratação de profissional 
especializado, a Lei 8.666 93 estabelece em seu 
art. 25, inciso II a inexigibilidade da licitação. 

Assim, cumpre ressaltar que a contratação de 
profissional de notória especialização está 
subordinada à discricionariedade do 
administrador, pois o cargo a ser ocupado 
geralmente se mostra como sendo de 
confiança.  Entretanto, tal discricionalidade 
nunca é absoluta, devendo ele se sujeitar aos 
significados óbvios das expressões “notória 
especialização” e “serviços singulares”, usadas 
no dispositivo legal, para contratar sem licitação 
profissional de sua confiança. 

Porém, embora queiram os Apelantes nos 
demonstrar o contrário, fato é que no que tange 
à qualidade técnica do advogado contratado 
pela Câmara Municipal, temos que não só os 
documentos acostados nos autos, bem como 
as declarações do próprio Promotor de 
Justiça nos dão conta de que se trata de 
profissional de certo destaque na região, 
cujos conhecimentos nos parecem públicos e 
elevados.

21
    

    O Procurador de Justiça, Dr. Joaquim Rocha 
Dourado, também considera legal a contratação de advogado, com 
inexigibilidade de licitação, por notória especialização. Confira-se: 
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 - AC. 245.468-4, MP/MG. 
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A ação popular foi ajuizada para anular a 
contratação de advogados pela Câmara 
Municipal. Alega, o autor, que a contratação se 
fez sem observância da Lei n.º 8.666 e, portanto, 
seria ilegal (...) 

Como bem salientou a decisão, não houve 
desrespeito à Lei das Licitações: dos dois 
causídicos contratados, os honorários de um 
ficaram dentro do limite legal e o outro, por 
ser detentor de notória especialização, teve 
dispensada a licitação.

22
  

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – 
AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE.    

    Como se vê, a contratações de advogados ou de 
sociedades de advogados, mediante processo administrativo de 
inexigibilidade de licitação, são regulares. Referidas contratações 
atendem ao princípio da discricionalidade dos Chefes dos Executivos e 
dos Presidentes das Câmaras Municipais, sendo certo que, por outro 
lado, presentes estão os requisitos exigidos à espécie, quais sejam: a 
“singularidade” e a “notória especialização”, além da experiência dos 
profissionais e da confiança dos contratantes. A notória especialização 
pode ser comprovada através dos mecanismos previstos no § 1º, do 
artigo 25, da Lei n.º 8.666/93. 

    E para arrematar, vejamos quais foram os 
resultados de dois julgamentos proferidos pelos eminentes 
Desembargadores do egrégio TJMG, ao analisarem duas denúncias 
ofertadas pelo Ministério Público, acerca da contratação de um mesmo 
advogado por dois municípios mineiros (Alterosa e Areado).  
 
    A primeira denúncia nem sequer foi recebida 
pelos eminentes Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do egrégio 
TJMG. Confira-se a ementa

23
: 
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 - AC 107.732-0. 
23

 - Processo Crime de Competência Originária  n.º 1.0000.05.422168-4/000 (1) –  1ª Câmara 
Criminal - Relator: Des. Edelberto Santiago – Relatora do Acórdão publicado em 17.12.2005:  Des. 
Márcia Milanez – Denunciante: Ministério Público da Comarca de Areado – Denunciado: Dimas dos 
Reis Ribeiro (Prefeito Municipal de Alterosa).   
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EMENTA: PREFEITO MUNICIPAL – DENÚNCIA 
– CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – 
INEXIGÊNCIA DE CERTAME – REJEIÇÃO DA 
DENÚNCIA. Não é exigível a realização de 
licitação para a contratação de advogado para 
atuar na defesa dos interesses do Município. 
Precedentes do TJMG. Denúncia rejeitada. 
 

    Consta do relatório do acórdão:  
 

(...) 
Trata-se de denúncia formulado em face de 
DIMAS DOS REIS RIBEIRO, Prefeito Municipal 
de Alterosa, imputando-lhe a prática de crime 
previsto no art. 89 da Lei n.º 8.666/93 (duas 
vezes), c/c o art. 71 do CP, porque, em 
02.01.2001 e 01.09.2003, contratou o advogado 
José Salomão Neto para prestação de serviços 
singulares. 
Relato a peça inicial que “... o denunciado, 
valendo-se das prerrogativas de seu cargo de 
Prefeito Municipal de Alterosa, inexigiu 
licitação fora das hipóteses legais na medida 
em que contratou JOSÉ SALOMÃO NETO para 
prestação de serviços ordinários de advocacia, 
que por sua natureza singela (não-singular) 
poderiam ter sido prestados por quaisquer 
profissionais, não havendo que se falar, como se 
demonstrará abaixo, em notória especiação do 
contratado e muito menos em singularidade dos 
serviços prestados. 
 

    O eminente relator Des. EDELBERTO 
SANTIAGO decidiu pelo recebimento da denúncia. Todavia, seu voto foi 
vencido, ficando vencedores os votos proferidos pelos também 
eminentes Desembargadores: MÁRCIA MILANEZ, GUDESTEU BIBER e 
JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES. 
 
    Vejamos alguns trechos dos votos vencedores: 
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a) Desembargadora MÁRCIA MILANEZ: 
 

A denúncia descreve que o Prefeito Municipal de 
Alterosa-MG teria contratado, sem licitação, o Dr. 
José Salomão Neto, visando à prestação de 
serviços advocatícios. 
Com a vênia do em. Relator, poderia até se 
cogitar da ocorrência do delito previsto no art. 89 
da Lei de Licitações. 
Entretanto, a jurisprudência já se orientou no 
sentido de que não é exigível processo 
licitatório quando da contratação de advogado 
para prestar assistência jurídica ao município. 
Isto porque, segundo o art. 13, III, c/c o art. 25, II, 
seria absolutamente inviável a realização de 
certame para contratação de profissional com 
notória especialização, considerando, 
especialmente, a realidade de um município 
de pequenas proporções. 
 
Neste sentido: 
 
“Processo-Crime de Competência Originária – 
Prefeita Municipal – Contratação de Advogado 
– Licitação – Concurso Público – Não exigência. 
Inteligência dos artigos 13, III, V, e 25, da Lei 
8.666/93. 
Denúncia rejeitada”. (PCO n.º 278.431-0 – Rel. 
Des. Zulman Galdino. Julgado em 22/11/2002 – 
Publicado em 20/11/2002. 
Registrou em seu voto o em. Des. Zulman 
Galdino, com a sabedoria que lhe é peculiar: 
“Quanto à exigência de licitação, tenho 
manifestado o entendimento de que a 
contratação de advogado para prestar 
assessoria jurídica ao Município prescinde de 
licitação, como permite o art. 13, incisos III e V, 
da Lei n.º 8.666/93, e quanto à notória 
especialização a que se refere o art. 25, § 1º, da 
mesma lei, não há critérios objetivos que 
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permitam discriminar este ou aquele 
advogado, daí por que se deve contentar com 
os critérios de escolha do Prefeito, que, como 
representante legal do Município, está no 
direito de fazer a escolha, segundo seu poder 
discricionário, não tendo obrigação de 
atender a recomendações que recaiam nas 
pessoas de A e B, ainda que estas se 
apresentam ao denunciante como as que 
possuem especialização. 
A contratação em questão está conforme o 
disposto no art. 25 (inexigível a licitação por 
inviabilidade de competição), pois, não é 
aceitável que se vá proceder a um certame 
para contratar advogado para representar o 
Município, em determinado período 
correspondente a determinado mandato 
político, em causas que porventura estejam em 
curso judicial (serviço técnico enumerado no art. 
13, III e V), quando se tem a possibilidade 
(necessidade e conveniência) de contratar 
profissional ou empresa de notória 
especialização mais adequada à plena 
satisfação do objeto do contrato (§ 1º). 
Segundo ainda a necessidade e conveniência da 
contratação, a discricionariedade do ato e o 
objeto do contrato é que se haveria de aferir a 
característica de singularidade dos serviços 
contratados. 
Na ausência de critérios objetivos, a 
contratação do advogado deveria ser feita de 
acordo com a confiança no profissional 
contratado, por sua eficiência e dedicação, 
pela marca de sua atuação, pela expressão de 
seus conhecimentos. 
Tal deve ser o conjunto de critérios que a lei 
exige, que não pode ser avaliado por 
imposição de outrem, mas somente pela livre 
escolha de quem exerce um mandato que o 
obriga a defender o interesse público."  
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Há inúmeros precedentes deste Tribunal de 
Justiça: PCO Nº 251.542-7 - Rel. Des. Reynaldo 
Ximenes - Julgado em 20/06/2002 - Publicado em 
21/08/2002; PCO 256.509-1 - Relator Des. 
Edelberto Santiago - Relator para o acórdão: Des. 
Zulman Galdino - Julgado em 17/09/2002 - 
Publicado em 20/09/2002; PCO 278.009-6 - Relª. 
Desª. Márcia Milanez - Julgado em 10/02/2004 - 
Publicado em 17/02/2004.  
 
O Supremo Tribunal Federal já se posicionou da 
mesma forma:  

"Penal - Processual Penal - Ação Penal - 
Trancamento - Advogado - Contratação - 
Dispensa de licitação.  

I - Contratação de Advogado para defesa de 
interesse do Estado nos Tribunais Superiores: 
dispensa de licitação, tendo em vista a natureza 
do trabalho a ser prestado. Inocorrência, no caso, 
de dolo de apropriação do patrimônio público.  

II - Concessão de Habeas Corpus de ofício para o 
fim de ser trancada a ação penal." (STF - RHC nº 
72.830-8/RO - 2ª Turma - Rel. Ministro Carlos 
Velloso. Julgado em 24/10/95. Publ. 16/02/96).  

Sendo assim, rejeito a denúncia, com a vênia 
do em. Relator. 

b) Desembargador GUDESTEU BIBER: 

(...) 

Entendo que, principalmente no interior, a 
escolha de um advogado, se se fizer através 
de licitação, constitui um verdadeiro suicídio 
político do prefeito eleito.  

(...) 

Tenho tese firmada de que o advogado é da 
confiança do prefeito e deve continuar sendo 
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da confiança dele, e não deve ser nunca seu 
inimigo político. Por isso, os fatos descritos na 
denúncia não constituem, sequer em tese, ilícito 
penal administrativo ou irregularidade de qualquer 
outro tipo.  

Assim, data venia, rejeito a denúncia. 

c) Desembargador JOSÉ ANTONINO BAÍA 
BORGES. 

Até em homenagem ao breve, vou me permitir, 
apenas, seguir os votos que acabam de proferir a 
eminente Desª. Márcia Milanez e V. Exª., para, 
também, rejeitar a denúncia, e, no caso, 
embora não vá fazê-lo, poderia até mesmo 
julgá-la improcedente de uma vez, porque V. 
Exª. observou bem que, nessa fase, pode-se, de 
fato, chegar a esse ponto, por expressa "greta" 
da Lei n.º 8.038/90, salvo engano, art. 6º. Mas, 
além disso, também porque se trata de uma 
posição já adotada na Câmara a que pertenço, a 
2ª Câmara Criminal, e aqui foi até mencionado 
o voto do Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, 
sobre o caso de um ex-Prefeito, que, portanto, 
conhece as dificuldades de administrar.  

(...) 

    A segunda denúncia também não foi recebida, 
desta feita ao argumento dos eminentes julgadores da 3ª Câmara 
Criminal do egrégio TJMG, de que não pode o Ministério Público 
instaurar procedimento administrativo próprio, unilateral e com base 
neste instrumento ajuizar ação penal contra Prefeito Municipal. Confira-
se a ementa

24
: 

 EMENTA: PCO – PREFEITO MUNICIPAL – 
DENÚNCIA LASTREADA EM INVESTIGAÇÕES 
PROMOVIDAS PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. Não prevendo os artigos 129, VIII e 
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 - Processo Crime de Competência Originária  n.º 1.0000.06.439260-8/000  –  3ª Câmara Criminal 
- Relator: Des. Antônio Armando dos Anjos - Acórdão publicado em 03.07.2007 –Denunciante: 
Ministério Público da Comarca de Areado – Denunciado: Pedro Francisco da Silva (Prefeito 
Municipal de Areado). 
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144, § 4º, da CF, a possibilidade do órgão 
acusador atuar, diretamente, na apuração de 
infrações penais, quando assim procede, por 
mais importantes que sejam as suas funções, 
compromete a sua isenção, impondo-se a 
rejeição da denúncia, quando fundada 
unicamente em peças oriundas de investigações 
promovidas pelo próprio Ministério Público, pois 
não se podendo admitir que um mesmo órgão 
acumule as funções de investigador, acusador 
e até de julgador, pois é ele quem decide pelo 
impulso inicial da ação penal ou pelo seu 
arquivamento. Denúncia rejeitada. 

    Com relação ao julgamento acima referido, o 
eminente Des. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL foi mais contundente. 
Verifique-se: 

Gostaria de dizer, ainda, que, durante o momento 
da fala da ilustre Representante do órgão 
ministerial, pude meditar a respeito, também, 
do que está contido na denúncia.Trata-se da 
contratação de um advogado para prestar 
trabalhos à Prefeitura, sem licitação. 
Reiteradas vezes, nas Câmaras Cíveis deste 
Tribunal, participei da Sétima Câmara Cível, por 
longo tempo, e, lá, decidimos que o trabalho do 
advogado, por ser qualificado, não pode ser 
objeto de licitação.Há diferença na forma e 
modo de prestação do trabalho advocatício, 
que é um trabalho, além de técnico, altamente 
intelectualizado, daí por que a dispensa de 
licitação para tanto. 

Então, entendo que seria o caso de não se 
receber essa denúncia, até mesmo, pela 
atipicidade do fato nela descrito. 

    Portanto, a conclusão inafastável é a de que as 
contratações de advogados ou de sociedades de advogados, mediante 
instauração de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação 
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são regulares, desde que observados os requisitos mínimos já 
mencionados. 

 
    Carmo do Rio Claro, em 1º de fevereiro de 2008.- 
 
 
    ANTÔNIO GIOVANI DE OLIVEIRA 
    -ADVOGADO – OAB/MG. N.º 44.457- 
 
     
 


