CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECOMENDAÇÃO Nº 36, DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Dispõe sobre recomendação acerca das cautelas que
devem ter os membros do Ministério Público ao
analisar a contratação direta de advogados ou
escritórios de advocacia por ente público.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da
competência fixada no artigo 130-A, §2°, I, da Constituição Federal e com fundamento no
artigo 147 , inciso IV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério
PúblicoRICNMP, nos autos da Proposição n° 0.00.000.000171/2014-42, julgada na 2ª Sessão
Extraordinária, realizada em 14 de junho de 2016;
Considerando que para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 da
Lei nº. 8.666/93, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a presença dos requisitos de
natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória especialização;
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça no 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);
Considerando que o Supremo Tribunal Federal já estipulou as balizas para que seja
considerado crime licitatório a contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de
licitação ao julgar o Inq 3074 / SC, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso (julgado 26/08/2014);
Considerando que 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

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional;
Considerando a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida
no julgamento da Ação Penal 917 (julgada em 07/06/2016);
Considerando que a contratação direta de advogado ou de escritório de advocacia por
ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não significa ato ilícito ou ímprobo,
RESOLVE, respeitada a independência funcional dos membros e a autonomia da Instituição,
expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO:
Art. 1º A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público,
por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou improbo, pelo que
recomenda aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação,
descreva na eventual ação a ser proposta o descumprimento dos requisitos da Lei de
Licitação.
Brasília-DF, 14 de junho de 2016.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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