
Ofício Circular nº 001/2019- Presidência da FAMUP.   

Referência: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS E CONTADORES

Senhor(a) Prefeito(a),

Ao tempo em que  expresso  meus cumprimentos,  trago  ao seu  conhecimento  um
assunto que tem demandado discussões e posicionamentos diferentes em todos os Municípios da Paraíba.
Trata-se da recomendação do Ministério Público Estadual  no que tange às contratações de advogados e
contadores.

A FAMUP, após obter inúmeras informações, sejam elas em eventos ou em reuniões,
agregando-as ao que preconiza a APAM – Associação Paraibana da advocacia Municipalista e as entidades
de classe que esta subscrevem, resolveu se pronunciar sobre a temática.

Para tanto, peço licença para obedecer uma sequência de fatores e requisitos, que
entendo ser mais didática.

O MPE, ao recomendar que os Municípios rescindam os contratos com advogados e
contadores através do procedimento licitatório de inexigibilidade, pontuou os requisitos que sustentam a
recomendação nos seguintes itens:

1)  Abstenham-se  de  contratar  prestação  de  serviços  advocatícios  e/ou  de  contador  por  meio  de
inexigibilidade de licitação, quando não preenchidos os seguintes requisitos: 

a) notória especialização do profissional a ser contratado; 

b) natureza singular do serviço (não se enquadrando os serviços de advocacia/contabilidade comuns, de
demanda  habitual  e  de  questões  corriqueira  dos  órgãos  públicos,  nelas  incluídas  a  defesa  perante  o
Tribunal de Contas ou Tribunal de Justiça do Estado); 

c) não possa o serviço ser prestado por servidores públicos do ente.

Em que  pese  a  preocupação  do  Ministério  Público  com o  cumprimento  da  Lei,
entendo que não há qualquer ilegalidade, passível de improbidade administrativa, na contratação por
inexigibilidade licitatória dos serviços prestados pelos advogados e contadores.

É preciso pontuar que o primeiro requisito, a “notória especialização do profissional
a  ser  contratado”,  deve  ser  observado  no  ato  da  formalização  do  procedimento  de  inexigibilidade  de
licitação.

Para tanto, observe-se o teor do art. 25, II, da Lei 8.666/1993 (lei de licitações):
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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; (Grifei)

O artigo 13 da mencionada norma jurídica elenca um rol taxativo de atividades que
se enquadraria na qualidade de “serviços técnicos”, senão vejamos:

Art. 13.  Para  os  fins  desta  Lei,  consideram-se  serviços  técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

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; (Grifei)

Parece  bem claro  que  apresentar  “parecer”  sobre  assuntos jurídicos  ou contábeis,
prestar “assessoria e consultoria” para que o gestor não incorra em desvios da legalidade, são atribuições de
advogados e contadores. E, para não deixar dúvidas, “patrocinar a defesa em causa judiciais”é prerrogativa
de advogado.

A única diferença da advocacia e contadoria normais é que a Lei 8.666/1993 exige
“especialidade”. Daí que a Comissão de Licitações deve observar se o advogado a ser contratado ou a
pessoa jurídica, detém comprovações de especialidade.

O próprio  §1°  do  art.  25  da  Lei  8.666/1993  demonstra  como se  comprova  tais
requisitos, a saber:

§ 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  adequadoà  plena  satisfação  do  objeto  do  contrato.

(Grifei).

Assim, o advogado ou contador, ou a empresa a que pertençam, que comprovar,
documentalmente, títulos de especialistas, mestres ou doutores, que tiver publicações na web, escrita,
ou em e-books, que apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitida por outra Prefeitura que
tenha prestado serviços, estará capacitado ao processo de inexigibilidade de licitações.

Vencido o primeiro requisito,  enfrenta-se a  “natureza singular  do serviço”.  Nesse
ponto o Ministério Público Estadual demonstra uma interpretação muito extensiva do que já foi decidido
pelos Tribunais. Para o MPE, as contratações de advogados e contadores para serviços ordinários, tais como:
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prestação de contas; defesa administravia no Tribunal de Contas; Defesa de ações judiciais movidas contra o
Município; etc., não se enquadrariam na expressão “singularidade do serviço”.

Com esteio nos posicionamentos da APAM e da Assessoria Jurídica da FAMUP,
além de outras fontes de convencimento, permita-me expor uma interpretação contrária ao MPE.

 Primeiramente  a  existência  de  um rol  taxativo  no  art.  13  da  Lei  8.666/1993 já
demonstra que pareceres, patrocínio, defesas judiciais e administrativa, compreendem espécies de “serviço
singular”. Além disso, a doutrina, às vezes apresentada por publicações em livros ou artigos, e em outros
momentos,  sendo  parte  integrante  da  fundamentação  jurídica  em  decisões  judiciais,  remetem  ao
entendimento de  que  o próprio exercício  da advocacia e  da contabilidade se revestem da natureza
singular dos serviços. 

Esclarece o jurista ADILSON DE ABREU DALLARI que  “não se licitam coisas
desiguais,  só  se  licitam  coisas  homogêneas”,  sendo  claro,  por  outro  lado,  que  inexiste  um  trabalho
advocatício “equivalente perfeito” ao outro.1

No mesmo sentido,  EROS ROBERTO GRAU, Ministro do Superior  Tribunal  de
Justiça, afirma que a singularidade está atrelada à confiabilidade que é depositada a um determinado
profissional  ou  empresa.  Para  o  Ministro,  ser  um  serviço  singular,  não  significa  que  ele  seja
necessariamente o único, já que outros poderiam realizá-lo. A distinção encontra-se no modo e no estilo de
determinado contratado.2

Em trecho de venerável Acórdão, o Ministro do STJ NAPOLEÃO NUNES MAIS
FILHO asseverou: “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
compe ção.” (REsp  1192332/RS,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
12/11/2013, DJe 19/12/2013) (Grifei).

O  Ministro  fazia  menção  à  razão  de  não  poder  existir  processo  licitatório  que
promova a competição entre advogados, pois tal procedimento seria ilegal, uma vez que afrontaria a Lei
Federal 8.906/1994, esta que no art. 33 obriga o advogado a seguir o Código de Ética e Disciplina:

Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados

no Código de Ética e Disciplina.

Por sua vez,  o Art.  5º  do Código de Ética e Disciplina da OAB, E a Súmula n.
05/2012/COP, editada pelo Egrégio Conselho Federal Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, atestam
serem  impedidos  de  concorrer  em  procedimento  licitatório  comum,  para  evitar  a  “mercantilização  da
advocacia”:

1CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO na obra Licitações, 1985, Revista dos Tribunais, p. 15.
2

“Singulares são porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de confiabilidade, por um determinado
profissional ou empresa. (...) Ser singular o serviço, isso não significa seja ele necessariamente o único. Outros podem realizá-lo, embora não o
possam realizar do mesmo modo e com o mesmo estilo de um determinado profissional ou de uma determinada empresa.” Extraído do artigo
inexigibilidade de Licitação – serviços técnicos especializados – notória especialização, in RDP 99/70.
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Art.  5º  O  exercício  da  advocacia  é  incompatível  com  qualquer

procedimento de mercantilização.  (Código de Ética e Disciplina da Ordem

dos Advogados do Brasil)

“ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO. Atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 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  inviabilização  objetiva  de

competição, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in totum) do

referido diploma legal.” (Súmula 05/2012, do Conselho Federal da OAB) (Grifei).

Pelas razões expostas, o serviço de advocacia e de contabilidade são revestidos de
“singularidade”, sejam quais forem suas razões, ou mesmo, sejam quais forem as atividades que venham a
ser contratadas, pois toda atividade advocatícia e de contabilidade é única, e impossível de ser conferida por
concorrência.

Por fim, enfrenta-se o terceiro requisito, ou seja, que tais serviços “não possam ser
prestadospor  servidores  públicos  concursados”.  Para  iniciar  esse  debate,  filio-me  ao  entendimento  do
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, do STJ, quando afirmou:

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.7.  Recurso  Especial  a  que  se  dá  provimento  para  julgar

improcedentes  os  pedidos  da  inicial,  em  razão  da  inexistência  de
improbidade  administrativa.”  (REsp  1192332/RS,  Rel.  Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe

19/12/2013) (Destaquei)

Tal decisão não está isolada, a esmagadora jurisprudência dos Tribunais apontam a
necessidade de existir “relação de confiança” entre a Administração Pública e o advogado ou contador. E
essa necessidade não é por menos.

O  advogado  e  o  contador  fazem  parte  da  Administração.  Estão  intrinsicamente
ligados aos projetos e aos destinos de uma Gestão Pública. Defendem aquilo que acreditam,  e somente
acreditam porque participam das ideias do Prefeito,  inclusive para discordar  de caminhos escolhidos ou
mesmo alertar  para  possíveis  entraves  judiciais,  ou  mesmo,  impedem que o  Administrador  incorra  em
ilegalidades.

Um profissional  concursado  não está  vinculado à administração,  mas sim ao seu
próprio cargo. Não perde noites ou finais de semana para preparar pareceres ou sugerir defesas –  quando
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não as elabora e protocola no sistema virtual de processos -, pois está preso ao cargo público efetivo, com
determinada carga horária semanal.

Ao advogado é imperioso que defenda os interesses do Município, e em muitos casos
esses interesses entraram em conflito com a administração, ou mesmo, com o ex-gestor, que, anteriormente,
teve seus interesses por ele defendidos. O que restaria, por exemplo, a um advogado que manejou ação de
improbidade  contra  o  ex-gestor,  e  durante  o  tempo  de  processamento  da  ação  judicial,  voltou  a  ser
novamente o Gestor  Público? Ou ainda, quando o advogado exitoso no concurso  público,  é parente  do
adversário que acabou de vencer as eleições? Onde reside a “confiança” em casos similares? Óbvio que não
existe, e jamais existirá em situações dessa natureza.

Outro fator, não menos importante, é o índice Constitucional de gastos com pessoal.
A contratação de escritório de advocacia ou contabilidade favorece o Princípio da Economia.

Ao contratar um escritório, os serviços prestados a um Município é amplo, e engloba
diversas especialidades (trabalhista, administrativo, constitucional, tributário, criminal, cível, previdenciário,
etc.), cujas matérias dificilmente estariam abrangidas em um único advogado ou contador. Daí que, para
construir uma Procuradoria Municipal, o Gestor, no mínimo, deveria contar com os seguintes profissionais:
01 (um) Procurador Geral; 01 (um) Procurador adjunto; 02 (dois) advogados; 02 (dois) auxiliares jurídicos.
Tomando como base a tabela mínima de salários pagos aos respectivos cargos pela OAB/PE – a OAB-PB
não disciplina a matéria -, em um município 0,6 de FPM, os salários seriam, respectivamente: Procurador
Geral - R$ 8.000,00; Procurador Adjunto - R$ 6.000,00; Advogados - R$ 4.000,00; Auxiliar jurídico - R$
1.500,00, o que totalizaria, incluindo as quantidades, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais – e se
trata dos honorários mínimos, sem qualquer especialização ou notoriedade do causídico-, muito superior
aos contratos hodiernamente praticados e que importaria acrescer tais valores ao custo da folha de
pessoal, prejudicando o cumprimento do índice Constitucional de gastos com pessoal.

Por derradeiras razões, um servidor público concursado no cargo de advogado ou
contador não poderia exercer as mesmas atribuições de um advogado contratado por três motivos: 1) falta-
lhe a confiança necessária; 2) é muito mais caro ao Município, ferindo o princípio da economia; 3) a
estrutura jurídica e contábil estrangularia as contas públicas e provocaria a elevação dos gastos com
pessoal.

Para  demonstrar  que  a  presente  exposição  está  arrimada  com  as  decisões  dos
Tribunais  de  contas  e  Tribunais  de  justiça,  seguem  abaixo  algumas  jurisprudências  para  reforçar  o
entendimento:

TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA

Acórdãos APL – TC 00205/15 (julgamento em 29 de
abril de 2015), e  Parecer PPL – TC 00020/16  (julgamento em 23/03/2016),
entre  outros:  (...) “Em relação  a  contratação  de  escritórios  de  advocacia,  este
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egrégio Tribunal de Contas, já vem considerando regular as contratações de tais

serviços por meio de inexigibilidade de licitação, o que esvazia a discussão sobre a

singularidade do serviço aventada nos autos, entretanto, cabe a devida justificação

dos preços ora contratados.” (Acórdão APL – TC 00205/15)

“Este  Tribunal  tem  entendido  ser  hipótese  de  inexigibilidade  de  licitatória  a

contratação de assessoria contábil e jurídica.(Parecer PPL – TC nº 00020/16)  

“...  esta  Corte  já  pacificou  entendimento  pela  legalidade  das  contratações  de

serviços contábeis e  advocatícios, por meio de inexigibilidade de licitação, assim

como,  firmou  entendimento  de  que  as  assessorias  não  são,  necessariamente,

prestadas por meio de parecer escrito ou qualquer documento que comprove sua

materialidade.” (Acórdão APL – TC nº 00810/2016)

“... as despesas com serviços advocatícios e de assessoria jurídica (R$ 35.200,00),

bem  como  aquelas  com  serviços  contábeis  (R$  78.000,00),  estão  devidamente

licitadas,  com  a  apresentação  das  Inexigibilidades  nº  01/2014  e  02/2014

(Documentos TC nº 15.417/16 e 15.418/16), como tem sido admitido nas reiteradas

decisões desta Corte de Contas ...” (Acórdão APL TC 633/2016)

“EMENTA:  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  –  INEXIGIBILIDADE  DE

LICITAÇÃO – CONTRATO – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA

ÁREA CONTÁBIL – PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM FUNDAMENTO

NO ART.  25,  INCISO II,  DA LEI  NACIONAL  Nº  8.666/1993  –  EXAME DA

LEGALIDADE. Situação fática que  enseja a contratação direta – Jurisprudência

da  Corte  de  Contas.  Regularidade  formal  do  procedimento  e  do  contrato  dele

decorrente.  Arquivamento  dos  autos.”  (Acórdão  AC1-TC  02.623/11,  Rel.

Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago , Revisor Umberto da Silveira Porto)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

 “O desate  da contenda exige  analisar  se  a  atuação imputada aos  promovidos,

consistente na contratação, sem realização de procedimento licitatório, para fins de

prestação de serviços de advocacia e contadoria, amolda-se ao conceito de conduta

ímproba, previsto nos arts. 10, VIII, e 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

(...)

Atentando-se para as contratações, em comento, deve-se verificar se foram

preenchidos os requisitos autorizadores insculpidos no art. 25, II, c/c art. 13, bem

como do art. 26, parágrafo único, II e III da Lei nº 8.666/93 ...

(...)
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Nessa senda, uma vez demonstrada a peculiaridade do serviço, forçoso é reconhecer

a falta de critérios objetivos que permitam ao Administrador aferir, concretamente,

mediante concorrência pública, qual a melhor proposta de serviço dentre eventuais

advogados e contadores interessados em contratar com o Poder Público, devendo,

portanto, o Gestor pautar-se no grau de confiança que a Administração Pública

deposita na especialização do contratado, tratando-se, assim, de critério subjetivo. 

Logo,  vislumbrodos autos,  a  abertura  de procedimento licitatório  para a

hipótese de inexigibilidade de licitação, arrimado no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93,

com a devida justificativa, embora sucinta. Ademais, diante da situação narrada, em

razão  do  pequeno  porte  do  Município  de  Sebastião  de  Umbuzeiro,  torna-se

realidade a precariedade de profissionais especializados no ramo da advocacia e da

contadoria pública, bem como a existência de especialistas que sejam da confiança

do gestor, porquanto não verifico irregularidade na e contratação em questão.

(...)

O Supremo Tribunal Federal, em caso concreto, admitiu a inexigibilidade, trazendo

um elemento 'subjetivo, isto é, o grau de confiança que a Administração deposita no

profissional  especializado ...”  (TJ/PB,  Remessa  Oficial  nº  0002067-

85.2009.815.0241, Rel. Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, j.

03/06/2014)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 “ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC. ART. 178

DO CC/16. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO

STF. ARTS. 13 E 25 DA LEI 8.666/93. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO.  SINGULARIDADE  DO  SERVIÇO.  INVIABILIDADE  DE

COMPETIÇÃO.  NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.  DISCRICIONARIEDADE  DO

ADMINISTRADOR  NA  ESCOLHA  DO  MELHOR  PROFISSIONAL,  DESDE

QUE PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE

PODER, AFILHADISMO OU COMPADRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Quanto à alegada violação ao 17, §§ 7º, 8º, 9º e 10 da Lei 8.429/92, art. 295, V do

CPC e art. 178, § 9º, V, b do CC/16, constata-se que tal matéria não restou debatida

no acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento, requisito indispensável ao

acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
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2.  Em que  pese  a  natureza  de  ordem pública  das  questões  suscitadas,  a  Corte

Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que até mesmo as matérias de

ordem  pública  devem  estar  prequestionadas.  Precedentes:  AgRg  nos  EREsp

1.253.389/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg nos EAg

1.330.346/RJ, Rel.  Min. ELIANA CALMON, DJe 20/02/2013; AgRg nos EREsp

947.231/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10/05/2012.

3. Depreende-se, da leitura dos arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93 que, para a contratação

dos  serviços  técnicos  enumerados  no  art.  13,  com  inexigibilidade  de  licitação,

imprescindível a presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado,

inviabilidade de competição e notória especialização.

4.  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.

5.  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).

6.  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.

7. Recurso Especial a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos

da inicial, em razão da inexistência de improbidade administrativa.”(REsp 1192332/

RS,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,

julgado em 12/11/2013, DJe 19/12/2013)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Quanto  à  notória  especialização,  colhe-se  do  voto  do  Ministro  DIAS
TOFFOLI, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inquérito nº 3.077/AL:

“[Há] profissionais que são conhecidos em todo o país, cujos estudos são tomados

como referência aos demais que militam na área. Não haverá, aqui, dúvida alguma

de  que  esses  agregam  notória  especialização.  Ocorre  que,  em  sentido

diametralmente  oposto,  existem  profissionais  que  não  são  nem  remotamente

conhecidos; recém-formados, sem experiência alguma, sendo igualmente extreme
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de dúvida que os mesmos não detém notória especialização. Ocorre que, entre um

grupo  e  outro,  se  afigura  um  terceiro,  composto  por  profissionais  não  tão

conhecidos quanto os primeiros, nem tão desconhecidos quanto os segundos. Trata-

se, é certo, da maioria, daqueles que ocupam posição mediana: estão no mercado;

possuem alguma experiência, já realizaram alguns estudos, de certa forma são até

mesmo conhecidos, mas igualmente não podem ser reputados detentores de notória

especialização. É que a expressão exige experiência e estudos que vão acima da

média, tocante a profissionais realmente destacados. Nesse ponto reside a chamada

zona de incerteza, em que já não é possível distinguir com exatidão quem detém e

quem  não  detém  notória  especialização.  Aí  vige  a  competência  discricionária

atribuída ao agente administrativo, que avalia a experiência dos profissionais com

margem de liberdade, pelo que é essencial a confiança depositada no contratado.

Em outras palavras, a notoriedade deve ser aferida no âmbito de atuação da própria

entidade contratante. Muitas vezes não haveria sentido em se exigir a contratação

de escritórios ou advogados com renome nacional e internacional cujos honorários

talvez sequer pudessem ser suportados pelos cofres municipais. Especificamente no

tocante  à  denúncia  apreciada,  averbou  o  Ministro-Relator:  “Não  se  apurou,

outrossim,  que  houvesse,     naquela  região,  empresa  mais  bem capacitada  para  a  

realização dos serviços, tampouco que tenha havido descompasso entre o valor do

contrato (de R$ 139.068,00) e o valor real dos serviços prestados”.

Em Agosto de 2014, o STF publicou o Informativo 756, onde constava decisão de
mérito no Inquérito 3074/SC, que rejeitou denúncia contra ex-prefeito sobre a matéria. Observemos o teor
dessa decisão da mais alta Corte de Justiça:

PRIMEIRA TURMA - STF

Inexigibilidade de licitação e critérios para contratação direta de escritório de
advocacia

Por ausência de justa causa para a propositura da ação penal, a 1ª Turma,

por maioria, rejeitou denúncia ajuizada contra deputado federal — então

prefeito à época dos fatos — pela suposta prática do crime previsto no art.

89 da Lei 8.666/1993 (“Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses

previstas  em  lei,  ou  deixar  de  observar  as  formalidades  pertinentes  à

dispensa ou à inexigibilidade”). A acusação sustentava que o parlamentar

teria  contratado  indevidamente,  mediante  inexigibilidade  de  licitação,

escritório  de advocacia  para  consultoria  jurídica  e  patrocínio  judicial  na

retomada dos serviços de abastecimento de água e esgoto do município.

Constava da denúncia que inexistiria singularidade do objeto do contrato,

pois  o  trabalho  jurídico  teria  natureza  ordinária  e  não  seria  dotado  de

complexidade  que justificasse  a  contratação  de profissional  com notória
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especialização  a  justificar  a  inexigibilidade  de  licitação.  O  Ministro

Roberto Barroso (relator) consignou que a contratação direta  de

escritório de advocacia deveria observar os seguintes parâmetros:

a) necessidade de procedimento administrativo formal; b) notória

especialização  do  profissional  a  ser  contratado;  c)  natureza

singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação

do serviço pelos integrantes do Poder Público;  e e) cobrança de

preço compatível com o mercado para o serviço.Inq 3074/SC, rel.

Min. Roberto Barroso, 26.8.2014. (Inq-3074)

A exposição de motivos, os fundamentos e a base que se trás é suficiente, a meu ver,
para subsidiar os colegas Prefeitos na decisão de seguir em frente sem receio de estar cometendo ato de
improbidade, uma vez que as decisões judiciais de todas as instâncias aferem inexistência de improbidade
administrativa e conduta regular e legal da contratação de advogados e contadores através de inexigibilidade
de licitação.

É assim que se posiciona a FAMUP, cuja recomendação recebe o endosso do CRC –
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE e  da  APAM – Associação  Paraibana  da  Advocacia
Municipalista -, por meio de seu presidente MARCO VILLAR.

Atenciosamente,
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