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RESUMO

Um tema de extrema importância, de difícil cognição e com grandes impactos na advocacia pública, é a possibilidade de contratação de advogado 
para defesa de ente público por inexigibilidade de licitação. Tem-se como problema principal verificar se existem hipóteses as quais permitem à 
contratação de advogado para defender a administração pública em processos judiciais e administrativos mesmo estando presente a figura do 
Advogado do Estado. A Constituição Federal de 1988 exige o processo licitatório para obras, serviços, aquisições e alienação, ressalvados os casos 
específicos em lei. Sendo assim, é preciso apresentar as formas de contratação direta expressas na Lei 8.666/93. O Estatuto das Licitações as 
divide em duas situações. A primeira corresponde à dispensa de licitação, a qual possui duas subdivisões, a dispensada (artigo 17) e dispensável 
(artigo 24). A outra forma diz respeito à inexigibilidade (artigo 25), esta que deu origem ao instituto do credenciamento. Ainda, analisando o 
artigo 25 da Lei de Licitações a fim de compreender as hipóteses e seus requisitos para configurar a inexigibilidade de licitação, constata-se a 
divisão em três situações. O inciso I referente ao fornecimento exclusivo de bens, sendo, obrigatoriamente, o vendedor o único o qual pode 
fornecer aquele bem. Quanto ao inciso II, trata-se da contratação de profissional com notória especialização, desde que o objeto pretendido pela 
administração pública seja de natureza singular. E o inciso III para a contratação de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. Por fim, verifica-se a possibilidade de contratação de advogado para defender a Administração Pública em demandas administrativas e 
judiciais sem este ser detentor de cargo público. A advocacia pública somente será atividade exclusiva do Estado quando o ente público possuir 
em seu quadro institucional órgão responsável pelos serviços jurídicos advocatícios públicos. É de notório conhecimento a obrigatoriedade de 
concurso público a fim de ingressar na carreira estatutária. Porém, existem cargos comissionados destinados aos próprios funcionários públicos 
para realizar atividades de direção, chefia ou assessoramento, sendo tarefas totalmente opostas em relação à defesa administrativa e judicial de 
órgãos públicos. Estes cargos podem ser destinados às pessoas fora da carreira estatutária. Por estes motivos, a advocacia pública fica submissa à 
vontade dos agentes políticos, pois o advogado de Estado – o qual passou por rigoroso processo seletivo – visa ao interesse público. Em 
contrapartida, o cargo comissionado busca as ideologias partidárias através das diretrizes políticas do agente político com mandato em vigor. 
Nesta senda, é imprescindível que a advocacia pública seja revestida de uma blindagem, fornecendo autonomia à instituição. Portanto, deve-se 
priorizar o concurso público para a contratação de profissionais do setor jurídico a fim de promover o fortalecimento a advocacia pública e 
responder as demandas tanto administrativas como judiciais do ente público. Existem os casos em que não se possui em seu corpo de servidores 
advogados públicos. Assim, na falta da possibilidade de concurso público, a administração pública precisa promover processo licitatório para 
obter a prestação de serviços de natureza jurídica. Em última circunstância, pode-se optar pela contratação de advogado por inexigibilidade de 
licitação, desde que em regime de exceção e pela peculiaridade do serviço almejado pela administração pública, isto é, natureza singular 
(atividades as quais não sejam corriqueiras). Diante destes aspectos supramencionados, os órgãos de controle compreendem em seu 
posicionamento atual pela validade da contratação de advogado por inexigibilidade de licitação após receberem diversas demandas a fim de 
afastar este tipo de contratação direta feita pela administração pública.
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