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  O presente parecer diz respeito a um tema recorrente nos apontamentos 
da auditoria do TCE/RS. A contratação de advogados e de sociedade de advogados 
para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, seja de forma direta, 
ou através de empresas do ramo, restou finalmente definida pela Corte de Contas, que 
considerou plenamente legal e regular tais contratações. 
 
  A decisão do TCE/RS ocorreu no processo de contas 1226-02.00/10-0, 
na sessão do Tribunal Pleno de 25-09-2013. Na oportunidade, o voto do Relator 
Conselheiro Algir Lorenzon restou aprovado por unanimidade e servirá de orientação 
técnica da Corte às equipes de auditoria e aos futuros julgamentos sobre a matéria. 
 
  O acórdão analisa a legalidade da contratação de advogados e de 
assessorias e consultorias jurídicas, a partir da possibilidade de utilização de cargos 
em comissão para a representação do ente público, bem como da relação temporária, 
conforme previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal. 
 
  De igual forma, atesta a legalidade no procedimento de contratação 
baseado na inexigibilidade de licitação em relação aos advogados e empresas do 
ramo, deixando claro que o gestor público tem “... o direito e o dever de procurar 
dotar o Órgão da melhor assessoria e assistência jurídica que puder, atento, em 
especial, aos princípios referentes à legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e 
de autotutela, agindo sempre com prudência nas despesas efetuadas.” 
 
  Destacou a importância do advogado, citando o art. 133 da CF/88 que 
“... assevera ser este indispensável à administração da justiça, ou seja, coloca este 
profissional como de necessidade fundamental, essencial.” Segundo a decisão, “...o 
Administrador Público, enquanto gestor responsável e eficiente, deve ter à sua 
disposição assessoramento jurídico, seja na forma de provimento por aprovados em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, ou por meio de cargo em 
comissão...ou, ainda, para atendimento de excepcional interesse público, com 
advogados contratados por prazo determinado, hipóteses previstas, respectivamente, 
nos incisos II, V e IX do artigo 37 da Constituição Federal.” 
 
  Além das previsões legais e técnicas que autorizam as contratações 
referidas, há um elemento subjetivo de fundamental importância, qual seja, o 
requisito da confiança no assessoramento ao gestor.  



 

  Desta forma, a relação estabelecida com advogados ou com sociedade 
de advogados tem suporte legal no art. 13, V, e art. 25, § 1º, da Lei 8666/93. 
   
  Merece destaque a menção de que os serviços de assessoria e 
consultoria jurídica são eminentemente técnicos. Contudo, não será toda e qualquer 
equipe de assessoria ou de banca de advocacia que poderá estar inserida no contexto 
de inexigibilidade de licitação e até mesmo da própria possibilidade de prestar 
serviços nesta área para o ente público. 
 
  A decisão tratou também da notória especialização do prestador de 
serviço, afirmando que “...não são efetivados por qualquer profissional, mas por 
quem detém certo e determinado conhecimento, habilitação para tanto, em que a 
singularidade do objeto a ser demandado requer a atuação de um especialista.” 
Vale dizer que se inserem neste contexto as sociedades de advogados e profissionais 
da área que detenham conhecimento técnico e experiência reconhecida na matéria de 
direito administrativo e gestão pública. 
 
  Segundo o texto do acórdão, “A especialidade do profissional jurídico 
deve ser analisada pelo seu exercício (desempenho) anterior, seus estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, enfim outras 
condições (requisitos) decorrentes de suas atividades, as quais singularizam e 
autorizam a concluir ser seu trabalho o mais eficiente e adequado à Administração 
Pública...”  
 
  O entendimento exposto no voto traz passagem da manifestação do 
Ministro Eros Grau, cuja afirmação revela que os serviços jurídicos são singulares 
“...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 como mesmo estilo de 
determinado profissional ou de uma determinada empresa.” 
 
  A singularidade decorre do elemento subjetividade, que gera a 
inviabilidade de competição, por ser impossível a comparação objetiva dos referidos 
serviços, tendo em vista “...a experiência de cada um dos profissionais da área, com 
suas particularidades....circunstâncias que torna inexigível a competição...” A 
decisão cita o julgamento do STF, na Ação Penal 348-5/SC, relatora Ministra 
Carmen Lúcia, para embasar a questão com precedentes do Supremo.  
 
  Da mesma forma, o acórdão do STF no Recurso Extraordinário 
466.705-3/SP trata da situação em exame e revela as diferenças que devem ser 
examinadas quando da contratação de advogados. Diz o texto: 
 



 

Trata-se da contratação de serviços de advogado, definidos em lei 
como ‘serviços técnicos profissionais especializados’, isto é, serviços 
que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o 
contratado de acordo, em última instância, como grau de confiança 
que ela própria, Administração, deposite na especialização desse 
contratado. É isso, exatamente isso, o que diz o direito positivo. 

 
  Cita ainda lição da doutrina de Marçal Justen Filho. Segundo o autor, ‘o 
advogado é selecionado em virtude de sua habilidade pessoal, de sua reputação, do 
seu desempenho anterior e de outras características que se configuram como 
subjetivas em duas acepções.” 
 
  Diz mais: 
 

Primeiramente, são subjetivos porque tem relação com a pessoa do 
profissional. São características atinentes à personalidade e a figura 
pública do sujeito a ser contratado. Mas são subjetivas também no 
sentido de que a sua avaliação não comporta julgamento aritmético, 
preciso e exato. Refletem um juízo de ponderação e conveniência 
promovido pelo interessado em contratar um advogado. 

 
  Também foi abordada a situação no âmbito da improbidade 
administrativa, em que a contratação de advogados externos ao quadro funcional do 
poder público pode ser efetuada, à luz da especialidade da matéria, a necessidade de 
orientação ampla (muitas vezes diversa da já assentada pela própria Procuradoria) 
e de parecer de jurista renomado no campo de sua especialidade, a sofisticação da 
matéria, justificam plenamente a contratação, que, ao contrário da tese oposta, 
atende ao interesse público. 
 
  Importante destacar a passagem da decisão que aborda ser plenamente 
legal e regular a contratação de advogados ou sociedade de advogados, com 
existência concomitante inclusive com o quadro próprio e outros profissionais 
eventualmente vinculados, face à especialidade e singularidade de matérias existentes 
no campo jurídico. 
 
  A autorização legal para a contratação de empresas do ramo jurídico é 
objeto de análise positiva, mesmo quando a relação se estabelece com as Associações 
Regionais de Municípios, senão vejamos o excerto da decisão neste sentido: 
 

Ademais, esse mesmo supedâneo constitucional e legal, o qual viabiliza 
a existência de assessoramento jurídico ou autoriza a contratação de 
advogados, até por entidades que congreguem Municípios, tem o 
dever, por óbvio, de prestarem contas dos gastos realizados, seja na 



 

condição de submetidos à jurisdição administrativa desta Corte de 
Contas, ou quem é nosso jurisdicionado, a obrigação de exibir os 
documentos comprobatórios dos recursos recebidos ao órgão 
repassador, cabendo a este, por sua vez, submeter o dispêndio à 
apreciação deste Tribunal, por ocasião do exame das contas 
respectivas. 

 
  A decisão deixa claro ser perfeitamente legal a relação contratual de 
assessoramento e consultoria jurídica realizada pelas Associações Regionais de 
Municípios, cabendo às entidades a prestação de contas de tais repasses. E a referida 
prestação de contas pode ser dar, conforme o acórdão do TCE, por meio de vários 
elementos, como “notas fiscais, relatórios (que podem ser simplificados), contratos, 
medidas judiciais e administrativas intentadas, informações técnicas realizadas, 
ainda que por meio eletrônico, pareceres jurídicos, enfim todos os documentos 
hábeis a dar suporte probatório à despesa, nos termos, entre outros diplomas legais 
aplicáveis à espécie, da Lei Orçamentária e Lei Federal nº 4320/64.” 
 
  Assim, são inúmeras as formas de comprovação da relação 
estabelecida, seja pela via direta com o ente público, seja através das entidades que 
congregam os Municípios. 
 
  Por fim, cabe ressaltar que a decisão do Pleno do TCE/RS neste 
processo específico, deve 'servir de orientação aos procedimentos de auditoria do 
Tribunal de Contas’. 
 
  É o parecer, com as informações decorrentes do julgamento proferido 
pelo Pleno do TCE/RS, em 25-09-2013, sendo reproduzido neste documento através 
da degravação do voto. O inteiro teor do acórdão, para acesso público, deverá ser 
disponibilizado brevemente.  
 
  Porto Alegre, 30 de setembro de 2013. 
 
 
   CDP – Consultoria em Direito Público. 


