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PARECER JURÍDICO 

Interessada: Comissão Permanente de Licitação 

 

 

1. Relatório  

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Procuradoria na qual se requer 

análise jurídica acerca da fase instrutória de inexigibilidade de processo 

licitatório para contratação de serviços técnicos especializados de advocacia, 

para assessoria e consultoria jurídica de alta indagação. 

Integram os autos os seguintes documentos: 

a) Solicitações de realização de Licitação assinada pelos Secretários 

Municipais; 

b) Solicitações de despesa; 

c) Justificativa; 

d) Pesquisa de preços; 

e) Proposta e documentos do proponente. 

 

2. Fundamentos Jurídicos 
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A contratação, pela administração pública, de advogado ou de escritório de 

advocacia por inexigibilidade de licitação encontra previsão expressa nos 

artigos 25, inciso II e 13 inciso V da Lei 8.666/93. 

A despeito da expressa previsão legal o tema é objeto de inúmeras 

controvérsias. 

 Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o REsp nº. 

1.192.332/RS (2010/0080667-3), julgado em 12/11/2013, entendeu que é 

impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do 

advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e 

singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição; e que 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). 

Assim, a conclusão do mencionado julgado é a de que, 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. 

Entretanto, mesmo agindo no âmbito da sua discricionariedade, o 

administrador deve, ao realizar a contratação, observar os requisitos legais, 

quais sejam a natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de 

competição e a notória especialização. 

 

3. Conclusão 
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Ante o exposto, opinamos pela possibilidade jurídica da contratação por 

inexigibilidade de licitação, desde que observados os requisitos legais 

anteriormente elencados. 

É o nosso parecer, salvo melhor juízo. 

Pacajá, Pará, 22 de setembro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 

Alfredo Bertunes de Araújo 

Procurador-Geral do Município de Pacajá 
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