
 

 

Nota Técnica n. 10/2014 
Interessado: Núcleo de Estudos Institucionais e Apoio Legislativo 
Objeto: Proposta de Recomendação sobre a contratação da prestação de serviços 
advocatícios por entidades da Administração Pública 

 

 

 

CNMP. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. 

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS. SINGULARIDADE DO OBJETO. NOTÓRIA 

ESPECIALIZAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Descabe recomendação 

sobre o exercício de atividade-fim do Ministério 

Público, iluminada que é pela independência funcional. 

2. A prestação de serviços advocatícios contratada 

pela Administração Pública só torna inexigível a 

licitação se houver singularidade do objeto que 

constitua o pressuposto da escolha de profissional ou 

empresa portadora de notória especialização. 3. As 

atividades ordinárias de advocacia pública constituem 

ofício privativo de servidores públicos investidos em 

cargos (isolados ou de carreira) de provimento efetivo 

mediante aprovação em concurso público de provas e 

títulos. 4. Rejeição da proposta de recomendação.  

 

 

 

 

 

     Tramita no egrégio Conselho Nacional do Ministério Público 

a Proposta de Recomendação para que os membros do parquet 

observem os arts. 13 e 25 da Lei n. 8.666/93 e se abstenham da 

adoção de medidas em face dessas normas que autorizam o poder 



 

 

público à contratação, com inexigibilidade de licitação, de serviços 

advocatícios, assegurando a inviolabilidade ao exercício profissional do 

advogado, nos termos de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1.192.332-RS). 

  Preliminarmente, é descabida recomendação em matéria 

atinente à atividade-fim dos membros do Ministério Público porque não 

se amolda à autonomia institucional nem ao cumprimento dos 

deveres funcionais por seus agentes. 

   Como a recomendação visa ao exercício do direito de ação 

(civil ou penal) pública, ela não é admissível seguindo a linha que inspira 

o Enunciado 06 do Conselho Nacional do Ministério Público, verbis: 

“Os atos relativos à atividade fim do Ministério 

Público são insuscetíveis de revisão ou 

desconstituição pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público. Os atos praticados em sede de 

inquérito civil público, procedimento preparatório 

ou procedimento administrativo investigatório 

dizem respeito à atividade finalística, não podendo 

ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, pois, embora 

possuam natureza administrativa, não se confundem 

com aqueles referidos no art. 130-A, §2°, inciso II, 

CF, os quais se referem à gestão administrativa e 

financeira da Instituição”. 

   No mérito, a recomendação alvitrada deve ser rejeitada. 

   Friso, inicialmente, que as atividades ordinárias de 

advocacia pública constituem ofício privativo de servidores públicos 

investidos em cargos (isolados ou de carreira) de provimento efetivo, 

mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme 



 

 

os preceitos dos arts. 131 e 132, da Constituição Federal, aplicáveis aos 

Municípios por obra do art. 29 da Carta Magna. Neste sentido: 

“3. Não é demais notar que o art. 131, § 2º, da 

Constituição da República vigente passou a exigir 

prévia aprovação em concurso público para o 

ingresso nas classes iniciais das carreiras da 

Advocacia-Geral da União. 

4. Se constitui atribuição da Advocacia-Geral da 

União, por intermédio dos órgãos da Procuradoria-

Geral Federal, a defesa em juízo e a consultoria 

jurídica do Instituto Nacional do Seguro Social e 

das demais autarquias federais, a recepção pela 

nova ordem constitucional de norma que permite o 

exercício de tal atividade por terceiros é de 

duvidosa técnica jurídica. Precedentes do STF” (STJ, 

REsp 1.127.969-RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 23-11-2010, v.u., DJe 02-12-

2010). 

 

   Deflui da correta interpretação dos arts. 13, V, e 25, II, da 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 8.666/93) 

harmonizada com a regra da licitação prestigiada no art. 37, XXI, da 

Constituição de 1988, decorrente dos princípios de impessoalidade e 

moralidade por ela expressos, que a prestação de serviços 

advocatícios contratada pela Administração Pública só torna inexigível 

a licitação se houver singularidade do objeto que constitua o 

pressuposto da escolha de profissional ou empresa portadora de 

notória especialização. 



 

 

   A inexigibilidade de licitação é resultado de fatores que 

não podem ser invertidos, sob pena de indevida alteração do produto 

que torna a licitação em exceção e sua inexigibilidade em regra. 

   Com efeito, para que haja inexigibilidade é pressuposto a 

existência de objeto singular na prestação de serviços advocatícios. 

Somente diante da presença deste requisito objetivo - que inviabiliza a 

competição - é que se pode tornar inexigível o certame e contratar 

empresa ou profissional de notória especialização.  

   O Superior Tribunal de Justiça baliza-se por esse 

entendimento ressaltando que “decorre ilegal contratação que tenha 

prescindido da respectiva licitação, nas hipóteses de serem importantes 

os serviços jurídicos de que necessita o ente público, mas não apresentam 

singularidade, porque afetos à ramo do direito bastante disseminado 

entre os profissionais da área” (STJ, AgRg-REsp 1.168.551-MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 25-10-2011, v.u., DJe 28-10-

2011). Neste sentido: 

“1. A contratação dos serviços descritos no art. 13 

da Lei 8.666/93 sem licitação pressupõe que 

sejam de natureza singular, com profissionais de 

notória especialização. 

2. A contratação de escritório de advocacia 

quando ausente a singularidade do objeto 

contatado e a notória especialização do prestador 

configura patente ilegalidade, enquadrando-se no 

conceito de improbidade administrativa, nos termos 

do art. 11, caput, e inciso I, que independe de 

dano ao erário ou de dolo ou culpa do agente” 

(STJ, REsp 488.842-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, 17-04-2008, m.v., DJe 05-12-2008). 



 

 

“I. A inviabilidade de competição, da qual decorre 

a inexigibilidade de licitação, deve ficar 

adequadamente demonstrada. 

II. Os casos de inexigibilidade de licitação ocorrem 

quando não há qualquer possibilidade de 

competição, diante da existência de apenas um 

objeto ou pessoa capazes de atender às 

necessidades da Administração Pública. 

III. Hipótese em que a Administração Pública, a 

pretexto de utilização do seu poder discricionário, 

contratou advogado sem procedimento licitatório, 

com base em sua ‘experiência profissional’, através 

da simples menção de que o casuídico teve seu 

currículo aprovado pela comissão de licitação e 

pelo fato de que já prestara serviços a outras 

municipalidades. 

IV. Não demonstrada a inviabilidade de 

competição, da qual decorre a inexigibilidade de 

licitação, e nem a licitude na utilização de serviço 

público” (STJ, REsp 848.549-MG, 5ª Turma, Rel. 

Min. Gilson Dipp, 07-12-2006, v.u., DJ 05-02-

2007, p. 363). 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, MAS NÃO 

SINGULARES. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.  

LICITAÇÃO. DISPENSA. 

1. Os serviços descritos no art. 13 da Lei n. 

8.666/93, para que sejam contratados sem 

licitação, devem ter natureza singular e ser 



 

 

prestados por profissional notoriamente 

especializado, cuja escolha está adstrita à 

discricionariedade administrativa. 

2. Estando comprovado que os serviços jurídicos de 

que necessita o ente público são importantes, mas 

não apresentam singularidade, porque afetos à 

ramo do direito bastante disseminado entre os 

profissionais da área, e não demonstrada a 

notoriedade dos advogados –  em relação aos 

diversos outros, também notórios, e com a mesma 

especialidade – que compõem o escritório de 

advocacia contratado, decorre ilegal contratação 

que tenha prescindido da respectiva licitação” 

(RSTJ 202/213). 

  Face ao exposto, manifesto-me pela rejeição da proposta. 

  São Paulo, 10 de julho de 2014. 

 

 

 

 

Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
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