TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA
AJU: ASSESSORIA JURÍDICA
ORIGEM: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO
PROCESSO Nº 17308e19
PARECER Nº 02085-19 (F.L.Q.)
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO.
INSTRUÇÃO Nº 01/2018, DESTE TCM/BA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO.
1) Atendidos todos os requisitos legais, bem como
tomando-se por base os conceitos e orientações
contidos na Instrução nº 01/2018, é viável a
contratação de escritório de advocacia para fins
de recuperação de crédito advindo dos royalties,
em caráter excepcional, de valor mensal fixo e
percentual sobre o montante efetivamente
recuperado ou auferido com a prestação do
serviço. O contrato de êxito apenas pode ser
firmado, após apreciação e aprovação pelo
Controle Interno do Município, nos casos em que
a prática do mercado implicar na necessidade de
adoção de tal modalidade contratual, devendo
constar do ajuste o valor estimado dos honorários
e a reserva de dotações orçamentárias para o
correlato adimplemento.
2) Não se permite a antecipação de valores pela
Administração pelo ajuizamento de ação ou pela
simples obtenção de tutela judicial provisória.
3) O requisito da notória especialização exigido
na Lei de Licitações não é a especialização
comum, ordinária, mas a especialização notória,
ou seja, diferenciada, dotada de qualidade mais
reconhecida, consagrada no respectivo ramo de
atuação. Este requisito encontra-se configurado
nos atributos que destacam um determinado
particular em relação aos demais, referindo-se,
portanto, à sua maior habilitação em executar o
objeto singular do contrato.
O Prefeito do MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO, Sr. Manoel Afonso Mangueira, por meio
de expediente endereçado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
aqui protocolado sob o nº 17308e19, a respeito da aplicação do entendimento exarado na

Instrução nº 01/2018, deste TCM/BA, para contratação de escritório de advocacia
especializado na recuperação dos royalties, questiona o seguinte:
“1) É possível remunerar os escritórios contratados exclusivamente em percentual
sobre os valores que efetivamente ingressaram nos cofres municipais?
2) Em sendo positiva a resposta, a cobrança do percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o benefício econômico é razoável/proporcional?
3) É possível realizar o pagamento dos honorários quando os pagamentos são
feitos em obediência às tutelas de urgências?
4) Quais os requisitos mínimos para que a assessoria tenha a notória
especialização?”.

Antes de adentrar ao mérito da consulta sob exame, ressaltamos ao Consulente que, na
casuística, tendo em vista as peculiaridades de cada situação apresentada, esta Corte
de Contas, mediante decisão do Tribunal Pleno ou Câmara, pode emitir pronunciamento
dissonante sobre o assunto ora tratado.
Inicialmente, cabe-nos registrar que os pronunciamentos desta Unidade, com relação
aos processos de Consulta, são confeccionados sempre em tese, razão pela qual
não nos cabe analisar e opinar diante do caso concreto apresentado.
Prestados tais esclarecimentos, cumpre-nos tecer algumas considerações acerca do
contrato de êxito, haja vista ser essa temática o cerne dos questionamentos do
Consulente.
Pois bem; em 17.05.2018, este Tribunal de Contas editou a Instrução nº 01/2018, que,
muito

embora

se

refira

consultoria/assessoria

à

tributária

“contratação
para

de

serviços

recuperação

de

de

advocacia,

créditos

e

de

tributários,

ou

previdenciários junto à Receita Federal do Brasil – RFB”, é também aplicável aos casos
análogos, naquilo que lhes for compatível.
O art. 2º, III, da aludida Instrução define contrato de êxito como:
“(...) Aquele em que o contratante se preserva de qualquer responsabilidade pelo
eventual insucesso da negociação, assumindo o contratado todos os riscos,
podendo a remuneração do contratado ser estabelecida em valor fixo ou
percentual sobre o resultado, sendo o pagamento sempre mediante a obtenção do
êxito;”
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Por sua vez, o art. 3º estabelece que:
“Art. 3º A Administração Municipal deve se abster de firmar Contrato de Êxito
com escritórios de advocacia ou consultoria contábil ou tributária, ou, ainda,
com profissionais liberais nas respectivas áreas ou áreas afins, salvo nas
hipóteses em que a prática do mercado implique na necessidade de adoção de tal
modalidade contratual, observando-se, em tal situação, os seguintes requisitos:
I – O contrato a ser firmado deverá, preferencialmente, estabelecer valor fixo ou
estimado, observando-se os princípios da razoabilidade e economicidade e as
regras estabelecidas na Lei de Licitações para justificativa do preço, inclusive em
comparação com os valores praticados no mercado, sendo admitida cláusula de
reajuste em sentido estrito, com a previsão de índice específico para a atualização
do valor monetário da contratação;
II – A contratação não poderá estabelecer remuneração percentual sobre as
receitas correntes ou futuras do ente municipal, ainda que relativas aos tributos ou
contribuições objeto das ações administrativas ou judiciais adotadas para a
recuperação, devendo restringir-se tão somente às parcelas pretéritas em
discussão, tendo em vista a vedação contida no art. 167, inciso IV, da CF;
III – Admite-se a contratação de honorários fixados em percentual sobre o valor
efetivamente recuperado ou auferido com a prestação do serviço, desde que
exclusivamente na modalidade Contrato de Êxito, devendo constar do contrato o
valor estimado dos honorários e a reserva de dotações orçamentárias para o
respectivo pagamento, que deve ser feita de modo a se compatibilizar com o valor
estimado da contratação;
IV – É possível a celebração de Contrato de Risco Puro, no qual a incerteza do
sucesso da causa é inteiramente suportada pelo contratado, representando para a
Administração razoável segurança do prestador de serviço acerca da viabilidade
de aceitação da tese pelo Poder Judiciário;
V – Em qualquer das hipóteses acima, não será permitida a antecipação de
valores pela Administração nas situações previstas no art. 4º desta Instrução.
(...)” (grifo aditado).

Daí se infere que, em regra, os Municípios devem se abster de firmar contratos de êxito
com escritórios de advocacia. Excepcionalmente, nas hipóteses em que a prática do
mercado implicar na necessidade de adoção de tal modalidade contratual, a mesma é
admitida, desde que atendidos todos os requisitos fixados na Instrução sob estudo.
Assim, e respondendo ao primeiro questionamento do Consulente, o inciso III, do art.
3º, da Instrução nº 01/2018, por exemplo, reconhece a possibilidade de contratação de
honorários definidos em percentual sobre o valor efetivamente recuperado ou auferido
com a respectiva prestação do serviço. Neste caso, deve constar do contrato o valor
estimado dos honorários e a reserva de dotações orçamentárias para o correlato
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adimplemento.
Neste mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do
processo nº 873919, que teve como Relator o Conselheiro (em exercício) Hamilton
Coelho assim se posicionou:
“CONSULTA - PREFEITURA MUNICIPAL - RESGATE DE CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS - A) TERCEIRIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - VEDAÇÃO - ATIVIDADE TÍPICA E
CONTÍNUA DA ADMINISTRAÇÃO - B) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E
EXTRAORDINÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO E DE OBSERVÂNCIA
DAS SEGUINTES PREMISSAS: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA ENTIDADE - CONTABILIZAÇÃO COMO FONTE
DE RECEITA - REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO JURÍDICO - POSSIBILIDADE DE
AJUSTE DE HONORÁRIOS POR ÊXITO, FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR AUFERIDO OU CONTRATO DE RISCO PURO, POR MEIO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREVISÃO NO CONTRATO DO VALOR
ESTIMADO DOS HONORÁRIOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO AO EXAURIMENTO DO SERVIÇO”
(destaques aditados).

Neste ponto, julga-se de suma importância chamar a atenção do Gestor para o fato de
que não se admite a adoção de cláusulas contratuais que tragam incerteza quanto ao
valor a ser empenhado, liquidado e pago pela contratante. A fixação do percentual e/ou
do valor fixo sobre os montantes efetivamente recuperados ou auferidos, exceção
prevista na citada Instrução nº 01/2018, deste TCM/Ba, deve ser estipulada pelas partes
de forma clara e objetiva, não deixando margens para interpretações dúbias quanto ao
pagamento.
No que diz respeito ao terceiro questionamento, é crucial esclarecer que não se
permite a antecipação de valores pela Administração pelo ajuizamento de ação ou
pela simples obtenção de tutela judicial provisória.
Isto porque, conforme preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Instrução sob estudo, o
pagamento dos honorários está condicionado ou à homologação da compensação pela
Receita Federal (na hipótese de recuperação de créditos tributários, ou previdenciários
junto à Receita Federal do Brasil – RFB) ou ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres
públicos, por força de determinação judicial definitiva ou provisória.
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Assim, em caso de decisão judicial provisória, a exemplo, das tutelas de urgência, o
pagamento só poderá ser realizado se houver uma das duas situações delineadas no
parágrafo anterior. É o que se depreende da leitura do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Instrução nº
01/2018, abaixo extratados:
“art. 4º (...)
§1º O pagamento dos honorários advocatícios deve estar condicionado a
homologação da compensação pela Receita Federal, ou mediante efetivo ingresso
dos recursos nos cofres públicos, por determinação judicial, ainda que através de
tutela provisória;
§2º Em caso de recurso interposto pela União, determina-se que, mesmo nas
hipóteses acima citadas, a administração não efetue o pagamento integral dos
honorários advocatícios tendo em vista a possibilidade de anulação ou reforma da
decisão judicial;” (destaques no original)

Importante chamar atenção para o fato de que a celebração de contrato de êxito deve ser
apreciada e aprovada pelo responsável pelo controle interno municipal. Nesse sentido, o
parágrafo único, do art. 3º, da Instrução nº 01/2018, desta Corte orienta que:
Parágrafo único. Os referidos contratos devem ser apreciados e aprovados pelo
responsável pelo Controle Interno municipal, no tocante à economicidade e
razoabilidade na fixação dos honorários, levando-se em consideração o
porte do município, a natureza e complexidade da causa, bem como a análise
e previsão de cláusula contratual específica tratando sobre o deslinde final
das demandas administrativas e judiciais.

Da leitura atenta do trecho acima destacado, extrai-se que a razoabilidade de eventual
porcentagem sobre o valor efetivamente auferido (pergunta de número 02), como
pagamento pelos serviços advocatícios prestados, deve ser feita casuisticamente,
“levando-se em consideração o porte do município, a natureza e complexidade da causa,
bem como a análise e previsão de cláusula contratual específica tratando sobre o
deslinde final das demandas administrativas e judiciais”, assim como a pesquisa de
preços, disposta no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não cabendo a
essa Assessoria Jurídica, em sede de Consulta, oportunidade em que a temática é
analisada em tese, opinar sobre determinado percentual específico.
No que se refere ao princípio da razoabilidade, elucidadora é a lição do Professor José
dos Santos Carvalho Filho, 30ª edição, p. 42:
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“Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro
de imites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta
possam dispor-se de forma um pouco diversa. Ora, o que é totalmente razoável
para uns pode não o ser para outros. Mas, mesmo quando não o seja, é de
reconhecer-se que a valoração se situou dentro dos standards de aceitabilidade.
(...)”.

Quanto ao requisito da pesquisa de preço, um dos balizadores para aferição da
razoabilidade dos valores contratados, essa Assessoria Jurídica, nos autos do Processo
nº 11897e19, assim se manifestou:
“(…) A pesquisa de preços é requisito formal pertencente à fase interna do
procedimento da inexigibilidade da maior relevância, porquanto permite ao Ente
Público obter um referencial confiável com relação aos valores reais dos serviços,
a garantir que a Administração Pública contratante paute-se em patamares médios
de valor praticados na iniciativa privada ou pública, evitando-se sobrepreço e,
consequentemente, eventual prejuízo ao erário.
Compulsando os autos, foi possível identificar os seguintes elementos utilizados
para estabelecimento do valor: proposta apresentada pelo futuro contratado, com
justificativa do preço praticado; contratos celebrados pelo fornecedor com outros
entes municipais, em que se constatou similitude nos valores cobrados; justificativa
de preço atestada pelo presidente da comissão permanente de licitação; e,
declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, assinada pelo secretário
de finanças.
Note-se que apenas foram evidenciados nestes documentos os valores praticados
no mercado pela banca de advocacia escolhida e não por outros escritórios, em
demandas de idêntico tema ou similares, o que seria esperado.
O Tribunal de Contas da União tem recomendado, em diversos decisórios, a
ampliação das fontes da pesquisa, no sentido de abranger, além de tão somente a
cotação junto a empresas do ramo, a consulta a banco de dados públicos e
privados mais confiáveis, senão vejamos:
Representação tratou de irregularidade em pregão eletrônico para o
registro de preços de serviços de limpeza consistente na disparidade
entre o orçamento definido para execução dos serviços e os preços
obtidos ao final do certame. Ao avaliar essa questão, a relatora
observou que “a previsão constante do anexo IV do edital foi a
seguinte: grupo I, itens 1 a 5: R$ 402.815,18; e grupo II, itens 6 a 9:
R$ 38.503,50, totalizando R$ 441.318,68, enquanto a proposta
vencedora da empresa [omissis] foi de R$ 63.047,60, sendo R$
55.871,60 para o grupo I e R$ 7.176,00 para o grupo II”. De acordo
com a julgadora, “tal disparidade demonstrou a fragilidade da
pesquisa de preços feita pelo (omissis) para elaboração do
orçamento, impropriedade que também deve ser levada à ciência de
aludido instituto”. Diante do exposto, decidiu dar ciência à entidade
licitante sobre a “9.2.2. necessidade de ampliar pesquisas de
preços para elaboração de orçamento estimativo de licitação
junto a potenciais fornecedores, com adoção de outras fontes de
parâmetro, como contratações similares realizadas por outros
órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos
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especializados e portais oficiais de referência de custos, em
consonância com o acórdão 3.010/2016-Plenário”, deliberação
acatada pela 2ª Câmara. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 4.209/2017 –
2ª Câmara)
(…).”

Por fim, o art. 5º instrui:
“Art. 5º As demandas administrativas ou judiciais dos municípios concernentes à
matéria tratada nesta Instrução devem ser devidamente motivadas pelo órgão
fazendário municipal, comprometendo-se o titular da pasta pela veracidade das
informações prestadas, e aprovadas pela Procuradoria Jurídica Municipal e pelo
Controle Interno do Município, quanto à legalidade e economicidade do pleito.”
(destaques no original)

Assim sendo, atendidos todos os requisitos legais e aqui delineados, bem como
tomando-se por base os conceitos e orientações contidos na Instrução nº 01/2018, temse que é viável a contratação de escritório de advocacia para fins de recuperação de
créditos advindos dos royalties, em caráter excepcional, de valor mensal fixo e/ou
percentual sobre o montante efetivamente recuperado ou auferido com a prestação do
serviço, desde que a prática do mercado implique na necessidade de adoção de tal
modalidade contratual.
Deve o Gestor se atentar para o fato de que o valor global do contrato deve ser
compatível com os preços praticados pelo mercado e revelar-se vantajoso para a
Administração.
Ademais, no que toca ao quarto questionamento do Consulente, qual seja: “Quais os
requisitos mínimos para que a assessoria tenha a notória especialização?”, anota-se que
a Lei nº 8.666/93, em seu art. 25, inciso II, autoriza a contratação direta de serviços
técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização.
O titular de notória especialização, assim conceituado pelo §1º, do citado art. 25, é
aquele:
“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”.

O requisito da NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO exigido na Lei não é a especialização
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comum, ordinária, mas a especialização notória, ou seja, diferenciada, dotada de
qualidade mais reconhecida, consagrada no respectivo ramo de atuação.
Passando

a

analisar

mais

especificamente

o

pressuposto

da

NOTÓRIA

ESPECIALIZAÇÃO, saliente-se que este requisito encontra-se configurado nos atributos
que destacam um determinado particular em relação aos demais, referindo-se, portanto,
à sua maior habilitação em executar o objeto singular do contrato.
Salienta-se que este pressuposto poderá ser testificado mediante documentos formais,
como título de especialização, certificado de cursos, autoria de obras técnicas e o
desenvolvimento eficaz de serviços semelhantes.
Cumpre registrar ainda, que a Administração não terá como atestar, com exatidão, a
capacitação do contratado, porém isso não a autoriza a contratar diretamente o particular
sem se perquirir a qualificação do mesmo, para que fique evidenciado, ao menos, que
suas habilidades transcendem o conhecimento comum e que sejam adequadas para
executar o objeto do contrato.
Desta forma, para que a Administração Municipal contrate diretamente por inexigibilidade,
deverão os terceiros ser dotados de notória especialização, desde que esta fique
comprovada através de elementos objetivos e formais que demonstrem a capacitação do
particular.
Ressalta-se que este também é o entendimento perfilhado pelo Ministério Público de
Contas do Estado da Bahia, no Parecer TCM 72846-14, in verbis:
“(...) Constata-se, pois, que a Lei fixou três premissas condicionantes à contratação
destes serviços por inexigibilidade, quais sejam: (i) o serviço tem que ser técnico e
deve constar do rol do art. 13 da Lei nº 8.666/93, (ii) o serviço deve ostentar
natureza singular; (iii) o profissional contratado deve possuir notória especialização.
A singularidade pode ser aferida pela peculiaridade da necessidade pública a ser
satisfeita, ou seja, quando o interesse estatal escapa dos padrões de normalidade e
exige uma prestação de especial complexidade ou especificidade, apta a justificar a
contratação do profissional de notória especialização.
De acordo com a Lei de Licitações, o requisito em questão refere-se ao objeto e não
ao profissional. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, transcrito
abaixo, para a caracterização do requisito citado não basta que o serviço esteja
relacionado no art. 13 da Lei nº 8.666/93, deve ser de tal natureza singular que exija
a contratação de profissional de notória especialização para a sua realização,
vejamos:
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“A contratação de serviços técnicos (caso dos autos) sem licitação, depende,
portanto, de três condições: 1) a enumeração do serviço no dispositivo legal
supracitado (art. 13); 2) sua natureza singular, isto é, não basta estar enumerado no
art. 13 da Lei nº 8.666/93, sendo necessário que o serviço se torne único devido à
sua complexidade e relevância; e 3) a notória especialização do profissional
(conforme disposto no §1º do art. 25 acima transcrito). Assim, não é qualquer
serviço descrito no art. 13 da Lei nº 8.666/93 que torna inexigível a licitação, mas
aquele de natureza singular, que exige a contratação de profissional notoriamente
especializado, cuja escolha está adstrita à discricionariedade administrativa.” (STJ,
Resp. 513.747/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, Julgado em 28.01.2003).
(…)
A notoriedade pressupõe que aquele profissional é o mais adequado ao
atendimento do serviço, tornando-se medida essencial a comprovação de que
os conhecimentos dominados pelo profissional contratado exorbitam aqueles
obtidos pelos profissionais em geral.
(…).” (grifos aditados).

Sobre o tema inexigibilidade do processo licitatório, o C. TCU editou a Súmula nº 252,
vazada nos seguintes termos:
“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que
alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea
de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art.
13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do
contratado.” (destaques aditados)

Ressaltamos, por oportuno, que o processo administrativo da inexigibilidade de licitação
deve ser autuado e processado regularmente como todo e qualquer processo
administrativo, devendo conter os elementos enumerados no parágrafo único, do art. 26,
da Lei nº 8.666/93 e, por se tratar de uma relação contratual, recomenda-se também a
aplicação, no que lhe for compatível, do quanto disposto no art. 38, da referida Lei de
Licitações e Contratos.
Além dos requisitos legais autorizadores (inviabilidade de competição, singularidade do
objeto, notória especialização, instauração de processo administrativo prévio), deve ficar
demonstrado também que o preço cobrado é compatível com o praticado pelo mercado,
como bem pontuou a jusrisprudência do E. STF:
“IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE LICITAÇÃO.
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA
CAUSA. A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve
observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo
formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d)
demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder
Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.
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Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado
singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do Município
de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais
pressupostos para a contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa.
(Inq. 3074/SC-SANTA CATARINA INQUÉRITO Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO Julgamento: 26/08/2014. Órgão Julgador: Primeira Turma.).

Ademais, o Agente Público, na instrução do processo administrativo, deve caracterizar
minunciosamente a hipótese de inexigibilidade deflagradora da contratação direta, sob
pena de incidir no crime tipificado no art. 89, da Lei nº 8.666/93, in verbis:
"Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa".

Como se vê, cabe ao Gestor agir com muita cautela ao contratar diretamente, uma vez
que pode ser punido tanto pela contratação sem amparo na previsão legal, quanto nas
oportunidades em que não observar as formalidades exigíveis para os processos de
dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 26).
Pontuamos, por conseguinte, que, se o fornecedor ou o prestador de serviços concorrer
com a ilegalidade, também será punido com pena semelhante à atribuída ao
Administrador Público.
Por fim, mas não menos importante, é crucial esclarecer que acaso não haja inovação
na tese jurídica a ser defendida, que implique em estudo especializado, singular,
por profissionais de notória especialização, é recomendável que a demanda fique
aos cuidados da Procuradoria Municipal, não se justificando, neste caso, a
transferência de sua execução a particulares contratados diretamente por
inexigibilidade de licitação.
Diante do exposto, conclui-se que:
1) Atendidos todos os requisitos legais e aqui delineados, bem como tomando-se por
base os conceitos e orientações contidos na Instrução nº 01/2018, é viável a contratação
de escritório de advocacia para fins de recuperação de crédito advindo dos royalties, em
caráter excepcional, de valor mensal fixo e percentual sobre o montante efetivamente
recuperado ou auferido com a prestação do serviço.
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O supracitado contrato de êxito apenas pode ser firmado, após apreciação e aprovação
pelo Controle Interno do Município, nos casos em que a prática do mercado implicar na
necessidade de adoção de tal modalidade contratual, devendo constar do ajuste o valor
estimado dos honorários e a reserva de dotações orçamentárias para o correlato
adimplemento
Deve o Gestor, ainda, se atentar para o fato de que não se admite a adoção de cláusulas
contratuais que tragam incerteza quanto ao valor a ser empenhado, liquidado e pago pela
contratante. A fixação do percentual e/ou do valor fixo sobre os montantes efetivamente
recuperados ou auferidos, exceção prevista na citada Instrução nº 01/2018, deste
TCM/Ba, deve ser estipulada pelas partes de forma clara e objetiva, não deixando
margens para interpretações dúbias quanto ao pagamento.
2) A razoabilidade de eventual porcentagem sobre o valor efetivamente auferido, como
pagamento pelos serviços advocatícios prestados, deve ser feita casuisticamente,
“levando-se em consideração o porte do município, a natureza e complexidade da causa,
bem como a análise e previsão de cláusula contratual específica tratando sobre o
deslinde final das demandas administrativas e judiciais”, assim como a pesquisa de
preços, disposta no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não cabendo a
essa Assessoria Jurídica, em sede de Consulta, oportunidade em que a temática é
analisada em tese, opinar sobre determinado percentual específico.
3) Não se permite a antecipação de valores pela Administração pelo ajuizamento de ação
ou pela simples obtenção de tutela judicial provisória.
À luz do quanto disposto no art. 4º, §§ 1º e 2º, da Instrução sob estudo, o pagamento dos
honorários está condicionado ou à homologação da compensação pela Receita Federal
(na hipótese de recuperação de créditos tributários, ou previdenciários junto à Receita
Federal do Brasil – RFB) ou ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos, por
força de determinação judicial definitiva ou provisória.
4) O requisito da notória especialização exigido na Lei de Licitações não é a
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especialização comum, ordinária, mas a especialização notória, ou seja, diferenciada,
dotada de qualidade mais reconhecida, consagrada no respectivo ramo de atuação. Este
requisito encontra-se configurado nos atributos que destacam um determinado particular
em relação aos demais, referindo-se, portanto, à sua maior habilitação em executar o
objeto singular do contrato.
Salienta-se que este pressuposto poderá ser testificado mediante documentos formais,
como título de especialização, certificado de cursos, autoria de obras técnicas e o
desenvolvimento eficaz de serviços semelhantes.
Contudo, é importante destacar que acaso não haja inovação na tese jurídica a ser
defendida, que implique em estudo especializado, singular, por profissionais de
notória especialização, é recomendável, mais uma vez, que a demanda fique aos
cuidados da Procuradoria

Municipal, não se justificando, neste caso, a

transferência de sua execução a particulares contratados diretamente por
inexigibilidade de licitação.
É o parecer.
Salvador, 18 de outubro de 2019.
Flávia Lima de Queiroz
Chefe da DACJ
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