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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001481-36.2015.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que são 
apelantes LUCIANO CEZAR SCALON (PREFEITO MUNICIPAL) e  
SOUZA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM , em 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso do réu Luciano Cezar Scalon e ao apelo  da ré Sociedade Souza e 
Souza Advogados Associados, redimensionando-se, de ofício, as sanções 
aplicadas. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores LEONEL COSTA (Presidente) e BANDEIRA LINS.

São Paulo, 5 de julho de 2017

ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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ACF nº 5.053/2017
Apelação nº 0001481-36.2015.8.26.0369
Comarca de Monte Aprazível
Apelantes: LUCIANO CEZAR SCALON e SOUZA E 
SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
Contratação de escr itór io de advocacia para 
desempenho de assessor ia e consultor ia na 
gestão administrativa  Inexigibilidade de 
licitação não configurada  Violação aos 
pr incípios da Administração Pública, nos 
termos do ar tigo 11, da Lei 8.429/92, que 
independe da existência de efetivo dano ao 
erár io público  Recursos dos réus não providos 
e redimensionamento de ofício das sanções 
aplicadas.

Cuida-se de ação civil pública por  ato de 
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público 

em face de LUCIANO CEZAR SCALON, SOUZA E SOUZA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOAQUIM SOUZA NETO.

Alega o parquet que o Município de Nipoã, 

mesmo dispondo de dois cargos providos de procurador jurídico, 

contratou para os anos de 2013, 2014 e 2015, por meio de 

inexigibilidade de licitação (“inviabilidade de competição”), a 

sociedade SOUZA e SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
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para o desempenho de “assessoria e consultoria especializada na 

gestão administrativa”. Assim, pediu a condenação dos réus por 

improbidade administrativa.

 A r. sentença de fls. 240/244, cujo relatório se 

adota, julgou parcialmente  procedente a ação para “ declarar a 
nulidade de todas as contratações celebradas entre o Município 
de Nipoã e o corréu Souza e Souza Advogados Associados, e, 
ainda:

a) com fulcro no que dispõe o artigo 11, caput, 
da Lei nº 8.429/92, CONDENAR o requerido LUCIANO CEZAR 
SCALON às seguintes penalidades: a) perda de qualquer função 
pública que estiver exercendo por ocasião do trânsito em 
julgado desta sentença; b) suspensão dos direitos políticos pelo 
prazo de 03 (três) anos, a contar do trânsito em julgado desta 
sentença; c) multa civil equivalente a duas vezes o valor da 
remuneração percebida Prefeito Municipal de Nipoã, vigente ao 
tempo de pagamento, revertendo-se os valores aos cofres do 
Município de Nipoã; e d) proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 
(três) anos; b) com fulcro no que dispõe o artigo 11, caput, da 
Lei nº 8.429/92, CONDENAR o requerido SOUZA E SOUZA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS às seguintes penalidades: a) multa 
civil equivalente a duas vezes o valor da remuneração percebida 
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Prefeito Municipal de Nipoã, vigente ao tempo de pagamento, 
revertendo-se os valores aos cofres do Município de Nipoã; e b) 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; e c) 
com fulcro no que dispõe o artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, 
CONDENAR o requerido JOAQUIM DE SOUZA NETO às 
seguintes penalidades: a) perda de qualquer função pública que 
estiver exercendo por ocasião do trânsito em julgado desta 
sentença; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 
(três) anos, a contar do trânsito em julgado desta sentença; c) 
multa civil equivalente a duas vezes o valor da remuneração 
percebida Prefeito Municipal de Nipoã, vigente ao tempo de 
pagamento, revertendo-se os valores aos cofres do Município de 
Nipoã; e d) proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.” (fl. 

243, verso).

Irresignado, apela o réu LUCIANO CEZAR 

SCALON, sustentando em suas razões de fls. 247/264, que 

eventual existência de corpo jurídico próprio não obsta a 

possibilidade de contratação direta; que os serviços contratados 

não eram corriqueiros e comuns ao dia-a-dia; que a consultoria e 
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assessoria se prestam, inclusive, para orientar a atuação dos 

procuradores; que o Dr. Joaquim não desenvolveu função ou 

atividades idênticas às dos procuradores; que não se deu a correta 

interpretação ao artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e que houve 

ausência de dolo e de dano ao erário.

Apela a sociedade SOUZA e SOUZA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme razões de fls. 

270/310, aduzindo que a matéria já foi tratada em outra ação 

civil pública, sendo que o Tribunal de Justiça julgou 

improcedente a ação, conforme decisão proferida pela 9ª Câmara 

de Direito Público (Apelação nº 0051611-35.2008.8.26.0576); 

que o escritório detém os requisitos que caracterizam a “notória 

especialização”, legitimando a inexigibilidade de licitação; que 

deve ser aplicada a regra do artigo 16 da Ação Civil Pública, com 

o reconhecimento da coisa julgada erga omnes; relaciona vários 

serviços prestados e 70 questões apresentadas à assessoria 

contratada; que a Súmula nº 04/2012/COP trata da 

inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços 

advocatícios; que “ a interferência do Ministério Público ou do 
próprio Judiciário implica em ato absolutamente 
inconstitucional”  (fl. 304) e que houve ausência de dolo.

Regularmente processados os recursos, 

sobrevieram contrarrazões (fls. 317/333). 

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça 

exarou o parecer de fls. 340/347, pelo desprovimento dos 
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recursos.

É o relatór io.
Os fatos descritos na exordial, em princípio, 

estão devidamente comprovados e caracterizam ato de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, da Lei 

nº 8.429/92, por ofensa aos princípios da Administração.

Os réus, de forma ilegal, deixaram de realizar a 

licitação, sob o argumento de que a inexigibilidade decorria da 

“notória especialização” que já havia sido reconhecida nos autos 

da apelação nº 0051611-35.2008.8.26.0576, da “singularidade do 

objeto” ante a “pouca disponibilidade de profissionais 

especializados em gestão e administração pública” e que os 

preços submetiam-se aos valores mínimos estabelecidos pela 

Ordem dos Advogados do Brasil (“termo de caracterização de 

inexigibilidade”- fls. 59/62).

A própria “requisição de despesa” (fl. 58) 

assinada unicamente pelo então Prefeito Municipal, o réu 

Luciano Cesar Scalon, indica que ele já estava previamente 

ajustado com o escritório de advocacia, sendo que não há 

nenhum parecer dos procuradores do Município de Nipoã acerca 

da necessidade da contratação ou da impossibilidade da 

Procuradoria Municipal em exercer os serviços a esta afetos.

A premissa justificadora da “inexigibilidade de 

licitação” mostra-se deliberadamente equivocada e reveladora da 

gravidade da contratação, sem licitação, nos moldes em que foi 
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realizada.

Obviamente que o decidido pela 9ª Câmara de 

Direito Público, relativo às contratações no Município de Ipiguá 

(Acórdão de fls. 70/91), jamais poderia servir para a 

inexigibilidade de licitação em outro Município, até porque tal 

argumento, segundo a ótica dos recorrentes, poderia servir à sua 

contratação em qualquer município do Brasil. 

As diversas atividades do objeto do contrato, 

constante de fls. 109/114, poderiam e, em muitos casos, 

deveriam ser exercidas pela própria estrutura da administração 

direta do município.

A mera menção a “serviços especializados” não 

justifica a contratação ocorrida, que representa gastos 

expressivos a um município de pequeno porte, ou seja, o total de 
R$ 154.500,00 em três anos de contratação. Assim, como 

anotado na sentença, “ a simples leitura do contrato permite 
concluir que os serviços não apresentam nenhum dos aspectos 
da necessária singularidade”  (fl. 242, verso). Há assim violação 

aos princípios da Administração Pública, nos termos do artigo 

11, da Lei 8.429/92, que independe da existência de efetivo dano 

ao erário público.

As referências genéricas e rebuscadas sobre os 

“aspectos” da contratação só reforçam a convicção corretamente 

formada pelo julgador “a quo”. A título de exemplo, cita-se o 

item 1.3) “ orientação sobre o direcionamento das despesas da 
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Administração Pública visando atender à política de governo 
estabelecida” (fl. 169). Esse tipo de referência não diz 

rigorosamente nada sobre “singularidade do objeto” ou “notória 

especialização”, a não ser o fato revelador de que o prefeito não 

se sentia suficientemente preparado para assumir a “política de 

governo estabelecida”. Vale dizer que a contratação nos moldes 

narrados nos autos configura uma clara ofensa aos princípios da 

legalidade e da moralidade, valendo-se o agente público de 

artifícios que tornam obscura a atuação da máquina 

administrativa que deveria se valer das estruturas já existentes na 

administração direta.  

Ainda que não se afaste o dano ao erário ou 

que tenha ocorrido a contraprestação do serviço, é exatamente o 

critério adotado para a inexigibilidade de licitação que aponta 

para o ato de improbidade administrativa e que justifica a 

procedência da ação.   
Como também destacou o julgador “a quo”:

“ No presente caso, como aposto alhures, não 
se colhe a existência de notória especialização profissional nem 
a natureza singular dos serviços, além de nenhuma prova existir 
sobre a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes 
do Poder Público, máxime a se considerar que os préstimos 
contratados encerravam trabalhos jurídicos cotidianos, triviais e 
comuns a qualquer Administração. O argumento de que havia 
necessidade imperiosa da contratação do advogado de forma 
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alguma permite o descumprimento da lei de licitações e, por 
consequência, do princípio da impessoalidade, moralidade e 
isonomia. Isto porque, fosse este o caso, poderia a 
Administração se valer do disposto no artigo 37, IX, da 
Constituição Federal, que dispõe acerca da contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. Registre-se, ainda, que não existe 
qualquer impossibilidade de realização de licitação em razão do 
Estatuto da OAB, não havendo qualquer vedação expressa. 
Ademais, qualquer interpretação em sentido contrário apenas 
permitiria a violação do princípio da impessoalidade, em 
detrimento de tantos outros profissionais da advocacia que 
poderiam igualmente desempenhar a assessoria jurídica da 
Prefeitura Municipal de forma regular, sobretudo a se 
considerar que não existe qualquer elemento que revele a 
existência de causas de grande complexidade que tenham sido 
ajuizados pelo ou contra o Município de Nipoã no período dos 
contratos. Diga-se, por oportuno, que o enquadramento da 
improbidade administrativa atribuída aos réus, no caso, se 
amolda à previsão contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92, não se 
extraindo a configuração das hipóteses previstas no art. 10 da 
mesma Lei, uma vez que em momento algum houve comprovação 
de superfaturamento ou de inexistência de prestação de serviços 
de advocacia, muito embora tenha havido ilegalidade na forma 
de contratação, por indevida inexigibilidade de licitação”  (fl. 
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243).

 A Lei n. 8.666/93, diploma legal que 

regulamenta a licitação, reafirma a regra ao estabelecer as 

hipóteses em que ela é dispensável ou inexigível. Diz a Lei:

“Art. 2° - As obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, permissões 

e locações da Administração Pública, quando contratadas 

com terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.

“Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 

da Administração Pública e particulares, em que haja um 

acordo de vontade para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada.”

...

“Art. 6° Para os fins desta lei, considera-se:

“(...)

“II  Serviço  toda atividade destinada a obter 

determinada utilidade de interesse para a administração, 

tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 

operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
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transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 

trabalhos técnico-profissionais;”

...

“Art. 13. Para os fins desta lei, consideram-se 

serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a:

“(...)

“II  pareceres, perícias e avaliações em geral;

“(...)

“V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas;

“(...)

“§ 3° A empresa de prestação de serviços técnicos 

especializados que apresente relação de integrantes de seu 

corpo técnico em procedimento licitatório ou como 

elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos 

integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços 

objeto do contrato.”

...



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
8ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 0001481-36.2015.8.26.0369 - V. 5053/2017 - accof

“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;

“(...)

“§ 1°. 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 adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato.

“§ 2°. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 

casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 

respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda 

Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente 

público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 
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cabíveis.

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do 

art. 17 e nos incisos III a XX do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 

justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8° desta lei deverão ser 

comunicados dentro de três dias à autoridade superior, 

para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 

de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

“Parágrafo único. O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 

será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

“I - caracterização da situação emergencial ou 

calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

“II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

“III - justificativa do preço.”

...

“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata 

esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos 

de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
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direito privado.

“§ 1° Os contratos devem estabelecer com clareza e 

precisão as condições para sua execução, expressas em 

cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os 

termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

“§ 2° Os contratos decorrentes de dispensa ou de 

inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do 

ato que os autorizou e da respectiva proposta.”

  Repetindo o preceito constitucional, o art. 2º 

da Lei estabelece a regra geral da obrigatoriedade da licitação, 

inclusive para os serviços que conceitua no inciso II do art. 6º, 

abrangendo os trabalhos técnicos profissionais.

  Para o caso em análise interessa-nos a 

exceção substanciada no art. 25, inc. II, que estabelece ser 

“ inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial ... 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” .

   A remissão contida no art. 25 ao art. 13. A 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
8ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 0001481-36.2015.8.26.0369 - V. 5053/2017 - accof

Lei estabelece neste ponto o seguinte:

“Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 

serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a:

“(...)

“V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas;”

  Serviços técnicos profissionais especializados 

são aqueles que, além das habilitações técnica e profissional 

normalmente encontradas em profissionais do ramo, exigem 

conhecimento especializado de “quem se aprofundou nos 
estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científica”, em 

“cursos de pós-graduação ou de estágio de aperfeiçoamento”, 

são serviços que requerem “conhecimentos pouco difundidos 
entre os demais técnicos da mesma profissão” , “ um alto grau de 
especialização”.1  Não se trata, evidentemente, de qualquer 

serviço técnico especializado, como não basta que o mesmo 

esteja arrolado na lei. A lei exige mais dos que as habilitações 
técnica e profissional normalmente encontradas em profissionais 
do ramo.

  Interpretação diversa a essa afronta a 

1 Hely Lopes Meirelles. Licitação e contrato administrativo”, São Paulo, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1985, pp. 34-35.
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Constituição Federal, especialmente os arts. 5º caput, 37 caput, 
inc. XXI, e § 4º, que impõem a necessidade da licitação em 

obediência aos princípios da isonomia, legalidade, 

impessoalidade e moralidade administrativas.

Havendo a obrigatoriedade da licitação para o 

caso trazido aos autos, não há como se afastar a conduta 

deliberada de desatender aos requisitos previstos na Lei de 

Licitações, cujo descumprimento implica em ofensa aos 

princípios constitucionais da Administração.

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta 

Corte:
“ AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
LICITAÇÃO - Contratação de advogados para prestação de 
serviços para a Câmara Municipal de Votorantim - Inexistência 
de ato administrativo justificador de eventual dispensa - 
Hipótese que não se enquadra na inexigibilidade prevista na Lei 
n° 8.666/93 Violação dos princípios da Administração previstos 
no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Ressarcimento ao 
erário indevido Serviços efetivamente prestados Locupletamento 
sem causa do Município. Penalidade aplicada sem observância 
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
Inadmissibilidade Aplicação somente da multa civil. Recurso de 
Luiz Auricchio parcial provido. Apelo de Antônio dos Santos 
desprovido. (8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 
0003468-40.2011.8.26.0663 Relatora Cristina Cotrophe, julgado 
em 08 de fevereiro de 2017).

“ AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
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especializados na área judicial e extrajudicial, visando a 
assegurar a recuperação de créditos tributários, com dispensa 
de licitação Inadmissibilidade Configurado o ato de 
improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429/92 Violação 
aos princípios da Administração previstos no artigo 37, caput, 
da Constituição Federal Penalidade aplicada na r. sentença que 
observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba honorária devida pelos 
réus da ação civil pública a favor do Município autor. Recurso 
parcialmente provido.”(7ª. Câmara de Direito Público, Apelação 
/ Reexame Necessário nº 1003297-95.2014.8.26.0587, Relator 
Moacir Peres, julgado em 3 de outubro de 2016).

   Em reforço, os seguintes julgados do STJ:

“ ADMINISTRATIVO.  AÇÃO   POPULAR.   CONTRATAÇÃO   
DE  ESCRITÓRIO  DE ADVOCACIA. ATIVIDADES 
GENÉRICAS QUE NÃO APRESENTAM PECULIARIDADES 
OU COMPLEXIDADES   INCOMUNS.  AUSÊNCIA  DA  
NOTÓRIA  ESPECIALIZAÇÃO  DO CONTRATADO E DA 
SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
NECESSIDADE DE LICITAÇÃO.  ILEGALIDADE  DO  ATO 
ADMINISTRATIVO POR OFENSA ÀS NORMAS ESPECÍFICAS 
E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE.  RESSARCIMENTO  DOS  
VALORES  PORVENTURA RECEBIDOS. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.  Cuida-se, na origem, de Ação Popular proposta por Godoy 
Antonio Susin contra  o  Município  de  Jaraguá  do  Sul  e o 
escritório de advocacia  Claúdio  Golgo  Advogados  Associados  
S/C, objetivando a declaração   de  nulidade  do  contrato  de  
prestação  de  serviços advocatícios  firmado  entre  os  réus, 
bem como o ressarcimento dos valores recebidos pelo escritório 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
8ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 0001481-36.2015.8.26.0369 - V. 5053/2017 - accof

de advocacia.

2.  O juiz de 1º Grau julgou extinto o processo, sem julgamento 
do mérito, por entender que não ocorreu irregularidade na 
contratação.

3.  O Tribunal  a  quo negou provimento à Apelação do ora 
agravado,

mantendo a sentença.

4.  Contudo, a  regra,  conforme se infere, é que o patrocínio ou 
a defesa  de  causas,  judiciais  ou administrativas, que 
caracterizam serviço  técnico  profissional  especializado  devem 
ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do 
prêmio ou remuneração.Em caráter excepcional,  verificável  
quando  a  atividade  for denatureza  singular  e  o  profissional  
ou  empresa  possuir notória especialização, não será exigida a 
licitação.

5.  Assim, havendo  inexigibilidade,  é  possível  a contratação 
de serviços  relativos  ao  patrocínio ou defesa de causas 
judiciais ou administrativas  sem  procedimento  licitatório. 
Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do 
prestador de serviço e a singularidade deste.  Como a 
inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada 
restritivamente.

6.  A leitura  do  objeto  do  contrato  mostra,  portanto,  que as 
atividades  nele descrita - recuperação de receitas sonegadas do 
ISS incidente  sobre  as  operações de Arrendamento Mercantil 
ou Leasing (fl.  728),  são  genéricas  e  não  apresentam  
peculiaridades e/ou complexidades  incomuns  -  nem  exigem  
conhecimento demasiadamente aprofundado,    tampouco   
envolvem   dificuldades   superiores   às corriqueiramente   
enfrentadas   por   advogados  e  escritórios  de advocacia.

7.  Por isso, podem  ser satisfatoriamente executadas por 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
8ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 0001481-36.2015.8.26.0369 - V. 5053/2017 - accof

qualquer profissional   do   direito,   e  não  por  um  número  
restrito  de capacitados.

8.  É inquestionável que existem outros profissionais e 
escritórios qualificados a  prestar  esses  serviços,  portanto,  é  
evidente a ausência da singularidade.

9.   Com  efeito,   a  contratação  de  serviços  sem  procedimento 
licitatório  quando  não  caracterizada  situação de 
inexigibilidade viola  o  art. 25, II, da Lei 8.666/1993, ofendendo 
os princípios da legalidade,  da  impessoalidade,  da  
moralidade e da eficiência que regem  a Administração e 
atentando, a um só tempo, contra o dever de

legalidade  (=  respeito às exigências legais de forma e de 
conteúdo do  ato  administrativo),  o  dever de imparcialidade (= 
garantia de igualdade  de  oportunidade,  pelo  uso  de  
licitação,  a  todos os administrados em condições de prestar o 
serviço).

10.  O STJ possui entendimento de que viola o disposto no art. 
25 da Lei  8.666/1993 a contratação de advogado quando não 
caracterizada a singularidade   na   prestação  do  serviço  e  a  
inviabilidade  da competição.  Nesse sentido:  REsp  436.869/SP,  
Rel.  Ministro João

Otávio de  Noronha,  Segunda  Turma,  DJ  1º/2/2006,  p.  477; 
REsp

1.210.756/MG,  Rel.  Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe  14/12/2010, e REsp 1.444.874/MG, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015.

11.  No mais, quanto à  alegação de que não houve efetivo dano 
ao

Erário, esclareço que,  para  o cabimento da Ação Popular, 
basta a
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ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas 
específicas ou

desvios  dos  princípios  da Administração Pública, dispensando-
se a

demonstração de prejuízo material. Nesse sentido: "mesmo não 
havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo econômico 
para o Estado, a ação popular  é  cabível,  uma  vez  que visa 
proteger não apenas o patrimônio  pecuniário,  mas  também  o 
patrimônio moral e cívico da administração"   (REsp  
849.297/DF,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell Marques,   
Segunda   Turma,   DJe   8/10/2012).  A  propósito:  REsp 
1.252.697/RJ,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda 
Turma, DJe 2/2/2015.

12.  Diante do exposto, foi dado provimento ao Recurso Especial 
do ora agravado, para declarar nulo o contrato de prestação de 
serviços

advocatícios  firmado  entre  o  Município  de  Jaraguá  do  Sul e 
o escritório  de  advocacia Cláudio Golgo Advogados 
Asssociados S/C, e para condenar o escritório de advocacia no 
ressarcimento dos valores porventura recebidos.

13. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1425230/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 

18/02/2016).

“ ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. SERVIÇO DE ADVOCACIA. 
CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES (LEI 8.666/93, ARTS. 3º, 
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13 E 25) E À LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92, ART. 11). 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM 
PATAMAR MÍNIMO. 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. 3. A multa civil, que não ostenta feição 
indenizatória, é perfeitamente compatível com os atos de 
improbidade tipificados no art. 11 da Lei 8.429/92 (lesão aos 
princípios administrativos), independentemente de dano ao 
erário, dolo ou culpa do agente. 4. Patente a ilegalidade da 
contratação, impõe-se PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação / Reexame 
Necessário nº 1003297-95.2014.8.26.0587 - São Sebastião 8 a 
nulidade do contrato celebrado, e, em razão da ausência de 
dano ao erário com a efetiva prestação dos serviços de 
advocacia contratados, deve ser aplicada apenas a multa civil, 
reduzida a patamar mínimo (10% do valor do contrato, 
atualizado desde a assinatura). 5. Recurso especial provido em 
parte.”  (REsp 488842/SP, Rel. p/  Acórdão Castro Meira, j. 17.4.2008).
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A intenção deliberada dos agentes em se 

distanciar da realização do processo licitatório evidencia o dolo. 

Sobre a matéria, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça:

“  (...) 3. O dolo que se exige para a configuração de 
improbidade administrativa reflete-se na simples vontade 
consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os 
resultados vedados pela norma jurídica ou, ainda, a simples 
anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente 
público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles 
levaria, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades 
específicas. Precedentes. 4. Tem-se claro, diante da análise do 
acórdão recorrido, que houve bem descrita a conduta típica, 
cuja realização do tipo exige ex professo a culpabilidade. Dito 
de outro modo, violar princípios é agir ilicitamente. Como bem 
expresso pela Corte estadual, a culpabilidade é ínsita à própria 
conduta ímproba.”  (AgRg no RE nº 1214254/MG, Relator  
Ministro Humber to Martins, 2ª Turma, j . 15.02.2011).

 O artigo 16 da Lei 7.347/85 obviamente não tem 

aplicação nos autos, pois só faz sentido no caso de uma sentença 

de cunho cominatório (art. 11 da Lei 7.347/85), que seja 

adequada “ à efetiva tutela de valores como meio ambiente, 
consumidor ou patrimônio público”  (conforme Rodolfo de 

Camargo Mancuso “in” Ação Civil Pública, Ed. RT, 8ª ed., p. 

291).
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Embora os recursos nada digam a respeito das 

sanções aplicadas, há possibilidade de redimensionamento de 

ofício das penas, dada a semelhança dessa fixação com o direito 

penal (individualização das penas).

Na imposição das sanções deve ser observado o 

princípio da proporcionalidade, como estabelece a parte final do 

art. 12, caput, da LIA (“ de acordo com a gravidade do fato” ). 

Nesse aspecto, a multa civil, a proibição de contratar com a 

Administração e a suspensão dos direitos políticos (no caso do 

réu Luciano Cezar Scalon), são sanções suficientes à 

responsabilização dos agentes para o caso concreto. 

Afasta-se a condenação pela perda do cargo ao 

réu Luciano Cesar Scalon (ainda que não mais o exerça) e afasta-

se a condenação de Joaquim de Souza Neto quanto aos itens “a” , 

“b” e “c” da sentença, pelas seguintes razões: a) perda de função 

pública deveria estar relacionada ao ato de improbidade 

administrativa, sendo que o Doutor Joaquim não exercia função 

pública à época dos fatos; b) suspensão dos direitos políticos 

deve ser aplicada no caso dos autos somente ao réu Luciano 

Cesar Scalon; c) a multa civil já foi aplicada à sociedade Souza e 

Souza Advogados Associados, não se justificando nova 

imposição de multa ao sócio gerente.

 Por fim, consideram-se expressamente 

prequestionadas todas as questões suscitadas no recurso de 

apelação, viabilizando-se, portanto, eventual interposição de 
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recursos aos Tribunais Superiores, já que o presente acórdão 

apreciou todas as questões necessárias à motivação do 

julgamento.

 Ante o exposto, nega-se provimento aos 

apelos dos réus, redimensionando-se as sanções aplicadas de 

ofício nos termos expostos. 

Antonio Celso Far ia
Relator


