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V CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO VETOR 
NORTE

DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Apresentação

As mudanças tecnológicas, políticas, culturais dos últimos anos trouxeram impactos em todas 

as esferas da vida. E, sem dúvida, a pandemia do COVID-19 acrescentou ainda mais 

mudanças, abalos e dúvidas. E isso repercute na esfera pública, na esfera política e na esfera 

do Direito.

Por isso, o Congresso Internacional do Vetor Norte, em 2021, chegou a sua quinta edição sob 

o tema central "O Direito e a resistência democrática no Brasil pós pandemia".

A proposta do V Congresso Internacional do Vetor Norte foi proporcionar discussões e 

debates para pensar a democracia e cidadania de forma ampla, de modo a contemplar as 

noções macro e públicas como constitucionalismo e questões micro e privadas: como direito 

sucessórios, testamentos emergenciais e etc.

Isso, pois entende-se que a cidadania e autonomia do cidadão está em conhecer seus direitos 

no espaço público e espaço privado, bem como partiu-se da ideia que defender o 

conhecimento emancipador é defender o Estado Democrático.

Nesse sentido, propôs-se grupos de trabalho e painéis que debatessem as repercussões desse 

novo normal nos nossos Direitos públicos e privados, repercussões essas que antecedem a 

COVID-19, se afloraram na pandemia e certamente continuarão no pós-pandemia.

Dessa forma, buscou-se levar aos congressistas a experiência de imersão reflexiva sobre 

direitos políticos, direitos sociais e direitos privados para esse momento em que se começa 

ver a luz no fim do túnel da pandemia, de modo que possamos avançar e não retroceder como 

sociedade democrática.

E dessa experiência de fomento de reflexão e pesquisa acadêmica, mas, sobretudo, de 

compartilhamento de conhecimento, alcança-se o presente fruto: os presente anais são a 

reunião desses debates, ideias, críticas, reflexões presentes na V Congresso Internacional do 

Vetor Norte.
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1 Orientador1

A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
E A LEI 14.039/20.

THE UNENFORCEABILITY OF BIDDING FOR LEGAL SERVICES AND LAW 
14.039/20.

Thales Yuri Batista de Almeida
Raphael Moreira Maia 1

Resumo

O trabalho tem o objetivo de discutir quais são os principais reflexos da Lei 14.039/20 ante a 

inexigibilidade de licitação quanto a serviços advocatícios e seus requisitos, vez que o 

dispositivo mencionado, define como sendo “por sua natureza, técnicos e singulares” os 

serviços prestados por advogados. Desta forma, sendo os serviços advocatícios técnicos e 

singulares por sua natureza, estariam todos os advogados aptos a atender os requisitos 

contidos nos artigos 13, V e 25, da lei 8.666?/93?

Palavras-chave: Direito administrativo, Inexigibilidade de licitação, Serviços técnicos 
advocatícios, Singularidade

Abstract/Resumen/Résumé

The work purpouse to discuss what are the main reflexes of Law 14,039/20 in view of the 

non-enforceability of bidding for legal services and their requirements, since the 

aforementioned provision defines services as "by their nature, technical and singular" 

provided by lawyers. Therefore, as the legal services are technical and unique by their nature, 

would all lawyers be able to meet the requirements contained in articles 13, V and 25, of law 

8.666?/93?

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Administrative law, Unenforceability of bidding, 
Legal advocacy services, Singularity
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1. INTRODUÇÃO 

A Administração Pública detém diversas obrigações para com a sociedade, tais como 

educação, cultura, segurança, saúde, entre outras. Torna-se inviável portanto, que a máquina 

pública exerça todas essas funções, sendo necessário muitas vezes a contratação de terceiros 

para a realização destes serviços o que ocorre em regra, por meio do processo de licitação, um 

procedimento administrativo, que estabelece as normas adotadas pela Administração quanto à 

contratação de obras e serviços, como suas modalidades, prazos, requisitos e etc. Em breve 

conceituação, José dos Santos Carvalho define a licitação como: 

 

“O procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor 

proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – 

a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, 

artístico ou científico.” (CARVALHO FILHO, p. 305, 2018) 

 

Embora a exigência de licitação seja em regra o procedimento adotado pela Administração 

pública, a Lei 8.666/1993, prevê em seu art. 25, um rol de possibilidades de “inexigibilidade 

de licitação”, dentre eles, “quando se tratar da contratação de serviços técnicos, de natureza 

singular, com profissionais de notória especialização”, sob a justificativa de inviabilidade de 

competição.  

Neste contexto, a recente Lei 14.039/20, que conceitua os serviços advocatícios e de 

contabilidade como “técnicos e singulares por sua natureza”, levantou uma discussão no meio 

jurídico, quanto à sua constitucionalidade, pois ao definir estes serviços como técnicos e 

singulares, dispensaria o processo licitatório e possibilitaria o enquadramento da contratação 

destes serviços no rol de possibilidades de inexigibilidade de licitação, acarretando impacto 

no tratamento fiscalizatório do contrato além de violar a Lei de Licitações e os princípios 

como impessoalidade e moralidade, inerentes à Administração Pública. 

A partir do arcabouço jurídico exposto, passa-se a analisar a importância da licitação em regra 

e as hipóteses de inexigibilidade de licitação, abordando os serviços técnicos, mais 

especificamente o de advocacia, conforme preceitua o art. 13, V da Lei de Licitações. 

 

2. METODOLOGIA 
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O presente trabalho caracteriza-se como sendo do tipo explicativo, na medida em que busca a 

análise crítica da Lei 14.039/20 acerca do enquadramento dos serviços de advogados como 

técnicos e singulares, possibilitando a inexigibilidade de licitação para contratação destes 

serviços pela administração pública, e sua possível inconstitucionalidade. Interpretar-se-á luz 

da Constituição Federal, dos Princípios norteadores da Administração Pública e da doutrina e 

suas diretrizes em matéria de administração pública.  

 

3. PRESSUPOSTOS DA LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

O atual sistema de licitação existente no Brasil surgiu com a Constituição Federal de 1988, a 

qual atribuiu ao processo licitatório status de princípio constitucional de observância 

obrigatória, artigo 37, in verbis, 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações (BRASIL,1988).    

  

O referido procedimento administrativo é regulado de maneira geral pela Lei n. 8.666 de 

1993, que estabelece as normas adotadas pela Administração quanto à contratação de obras e 

serviços, bem como suas modalidades, prazos, requisitos etc. 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único. 

Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração 

direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. (BRASIL, 1993). 

 

O objetivo da licitação é garantir que princípios expressos na constituição atinentes à 

Administração Pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, sejam concretizados, garantindo também que o interesse público, objeto da 

Administração pública, seja de fato evidenciado nas relações envolvendo a Administração 

Pública. 
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4. POSSIBILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Embora a licitação seja regra na relação contratual entre entes particulares e a administração 

pública, cabe ressaltar que, existem exceções à regra taxativa do artigo 2° da lei 8.666/99, 

autorizadas tanto pela Lei de Licitação, quanto pela Constituição Federal. 

Dentre as hipóteses de inexigibilidade de licitação contidas no dispositivo legal supracitado, o 

art. 25 desta lei que diz, que “será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição”. 

 

Em breve conceituação: 

 

“Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, 

porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades 

da Administração; a licitação é, portanto, inviável.” (DI PIETRO, p. 

476, 2017) 

 

Além de tal comando inicial, para se comprovar impossibilidade de se licitar, existem 

requisitos complementares para a contratação direta de serviços técnicos, conforme disposto 

inciso II do artigo 25 da lei de licitações, sendo esses: I – A previsão do serviço no rol 

taxativo do artigo 13 da mesma lei, que estabelece quais são os serviços técnicos para fins de 

contratação pela administração pública; II – A singularidade do serviço a ser prestado 

(singularidade objetiva); III – notória especialização (singularidade subjetiva). 

Destacam-se os requisitos de singularidade (objetiva e subjetiva), que apesar de se 

interligarem, não são necessariamente complementares, desta forma, um não pode “anular o 

outro”. Parte da doutrina acredita que a singularidade do serviço “está contida no bojo da 

notória especialização” (Di PIETRO, 2017). Entretanto, é de entendimento majoritário dos 

tribunais que tal afirmação é um equívoco por parte do doutrinador, pois, não se pode atrelar 

singularidade objetiva a subjetiva, porquanto a mera especialização do executor do serviço 

não o torna singular. 

Destarte, não se deve confundir a singularidade objetiva e a subjetiva, sendo ambas 

indispensáveis para a inexigibilidade de licitação para serviços técnicos – em especial os 

advocatícios - bem como os demais requisitos presentes no artigo 25. 
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5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos fatos arguidos, conclui-se que embora a Lei autorize em casos excepcionais a 

contratação por meio de procedimento de inexigibilidade de licitação, a alteração legislativa 

trazida pela Lei 14.039/2020, é inconstitucional, pois viola o princípio constitucional da 

obrigatoriedade de licitar, o interesse público, além de poder levar à excessos e à 

inobservância ao princípio da impessoalidade, estes de cunho fundamental à Administração 

Pública. 

Ademais, para que essa contratação seja feita em caráter excepcional, os requisitos para tal 

como inviabilidade de concorrência, singularidade do serviço e notória especialização, devem 

ser preenchidos, o que não ocorre por si só na contratação de serviços advocatícios, pois estes 

se encaixariam na regra geral dos demais serviços contratados pela Administração Pública. 

Salienta-se que o primeiro requisito se trata de uma norma de comando, portanto, mesmo que 

presente os demais requisitos, torna-se impossível a aplicação da inexigibilidade na falta 

daquele. 
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