
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO    
CNPJ. 05.178.272/0001-08 

            

Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n – Bairro: Centro - CEP: 68280-000 - Faro – Pará  
E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com  

 

 

MINUTA DO PARECER JURÍDICO  

 

 

Requerente: MUNICÍPIO DE FARO, PREFEITURA MUNICIPAL, Unidade Política 

do Estado do Pará (PA), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.178.272/0001-08, com sede administrativa na Rua Dr. Dionizio 

Bentes, s/nº, bairro Centro, CEP: 68.280-000, cidade de Faro do Estado do Pará, 

devidamente representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. PAULO VITOR MILEO 

GUERRA CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de 

Identidade nº 56737 CTPS/AM e CPF sob o nº 836.919.792-20, residente e domiciliado 

na Av. Independência, nº 316 – CA 000, bairro Morumbi - CEP: 68.280-000, cidade de 

Faro do Estado do Pará/PA. 

 

Objeto: Possibilidade de ajuizamento de ação judicial contra a Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para discutir a tese de direito ao 

recebimento de royalties ao Município confrontante e afetado ambientalmente 

pela produção de riquezas minerais de propriedade da União, conforme 

previsão Constitucional e regras estabelecidas pela Lei Federal n° 7.990/1989, 

regulamentada pelo Decreto n° 1/1991, e pelas Leis Federais nº 9.478/1997 e n° 

12.734/2012. 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. PARTICIPAÇÃO 

DOS MUNICÍPIOS NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. 

CONFRONTANTE. PRODUTOR. LEI 7.990/1989. LEI 9.478/1997. LEI 12.734/2012. 

 

Relatório e Fundamentação 

 

Adicionando-se a todas as justificativas apresentadas pelo 

memorando de solicitação, aos autos do processo foram juntados, também, proposta 

comercial do citado escritório jurídico, atos constitutivos, documentos de identificação 
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dos representantes legais da pessoa jurídica, certidões negativas, atestados de 

capacidade técnica, além de outros documentos instrutórios. 

 

A motivação apresentada pela Secretaria Municipal de 

Administração registrou os seguintes argumentos: 

 

“A contratação buscada tem o propósito de auxiliar esta 

Administração Pública Municipal na revisão e 

recuperação da receita pública, a título de royalties da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), dada a complexidade, 

especificações e peculiaridades da propositura deste 

assessoramento jurídico, surgiu a necessidade de um 

serviço profissional especializado com vistas ao 

escorreito atendimento do princípio da legalidade. A 

singularidade dos serviços prestados por advogados 

consiste em seus conhecimentos individuais, estando 

ligada à sua capacitação profissional, sendo, desta 

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).  

(...) 

Quanto da possibilidade de êxito em tese jurídica ao direito de 

recebimento de royalties pela exploração de recursos minerais da União, os quais estão 

ocorrendo em Município confrontante/limítrofe ao Requerente. 

Mesmo com previsão constitucional, garantindo o direito ao 

recebimento de valores pela exploração, tal situação não é reconhecida pela ANP de 

ofício, sendo necessário o ajuizamento de demanda judicial, para que o Poder 

Judiciário reconheça o direito ao recebimento de royalties pelo Município confrontante, 

o qual também é afetado ambientalmente pelas explorações de riquezas minerais, 

inclusive retroagindo tal direito aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da 

demanda. 

São diversos os julgados que reconhecem o direito ao recebimento de 

valores pela exploração, vejamos o posicionamento a favor pelo TRF da 1ª Região e STJ: 
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
CIVIL. PARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS NO 
RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU 
GÁS NATURAL. ROYALTIES. MUNICÍPIO LIMÍTROFE, 
PERTENCENTE À ÁREA CONFRONTANTE À 
EXPLORAÇÃO DE PLATAFORMA CONTINENTAL, 
PRODUTOR E DETENTOR DE INSTALAÇÕES DE 
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL DE ORIGEM TERRESTRE. PRETENSÃO AO 
RECEBIMENTO DOS ROYALTIES ORIUNDOS DA 
PRODUÇÃO MARÍTIMA (ART. 27, § 4º, DA LEI N. 
2.004/1953, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 
7.990/1989). IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DA 
PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA 
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A Constituição Federal 
assegura aos entes federados a participação no resultado da 
exploração de petróleo e gás natural no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração 
(royalties). 2. Dispondo acerca da distribuição dos royalties, 
o art. 27 da Lei n. 2.004/1953, com a redação dada pela Lei n. 
7.990/1989, bem como o art. 17 do Decreto n. 01/1991, que a 
regulamenta, preveem a compensação financeira aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco 
por cento) do produto extraído de seus respectivos territórios, 
onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações 
marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de 
petróleo ou gás natural, sendo distribuída tal compensação 
entre os Estados e Municípios produtores, e Municípios onde 
se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque 
e desembarque. Estabelecem, ainda, o parágrafo único do art. 27 
da Lei n. 2.004/1953, com a nova redação, e o art. 18 do 
Decreto n. 01/1991, que é devida a compensação financeira aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, 
correspondente também a 5% do produto extraído da 
plataforma continental, que será repartida entre os Estados e 
Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou 
terrestres de embarque e desembarque, Municípios 
confrontantes, o Ministério da Marinha, reservando-se, 
ainda, uma parte a um Fundo Especial. 3. Pretensão à 
percepção da parcela correspondente aos royalties oriundos da 
extração marítima, em razão de possuir em seu território 
instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás 
natural, por onde não transita produto de origem marítima, 
que se acolhe, considerando o entendimento jurisprudencial 
estabelecido neste Tribunal, no sentido de que "a legislação que 
rege a matéria relativa aos "royalties" devidos a municípios 
que detêm instalações de embarque e desembarque de petróleo e 
gás natural não vincula o direito ao recebimento da 
compensação financeira à origem dos hidrocarbonetos que 
circulam nas instalações de embarque e desembarque" (AG 
0038315-10.2015.4.01.0000/BA - Relator para Acórdão 
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian - e-DJF1 de 
17.12.2015). 4. Sentença confirmada. 5. Apelações desprovidas. 
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(TRF da 1ª Região, Apelação Cível número 0006318-
57.2016.4.01.3400, da 6ª Turma, Publicada em 23.07.2020, 
Des. Dr. Daniel Paes Ribeiro) 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. MUNICÍPIO 
CONFRONTANTE COM INSTALAÇÃO TERRESTRE DE 
EMBARQUE OU DESEMBARQUE. ÁREA 
EXPLORATÓRIA. PREJUÍZOS DE NATUREZA 
AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. DIREITO AO 
RECEBIMENTO DE ROYALTIES DA PLATAFORMA 
CONTINENTAL. 
1. Cinge-se a controvérsia ao direito de recebimento de royalties 
pela exploração de petróleo e gás natural provenientes da 
distribuição da lavra de plataforma continental (marítima). 
2. A legislação infraconstitucional (Lei 7.990/1989, Decreto 
01/1991 e Lei 9.478/1997), buscando conferir efetividade ao art. 
20, § 1º, da Constituição Federal, estabeleceu os critérios de 
distribuição dos royalties, visando compensar financeiramente 
os Municípios afetados pela atividade de extração petrolífera, 
seja pelo fato de possuírem instalações marítimas ou terrestres 
de embarque ou desembarque de petróleo e gás natural em seus 
territórios, seja por sofrerem impactos de natureza ambiental, 
geográficas ou socioeconômicas. Precedente: REsp 
1375539/AL, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 09/10/2013. 
3. Firmou-se no STJ orientação de que o critério a ser atendido 
para o pagamento de royalties aos Municípios onde se 
localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou 
desembarque de óleo bruto e/ou gás natural é o da destinação 
dos equipamentos, os quais devem ser direta e primariamente 
voltados à extração do petróleo. 
4. In casu, o Tribunal de origem, mediante análise detalhada do 
conjunto fático-probatório dos autos, afirmou que o Município 
de Roteiro/AL qualifica-se como "município confrontante", 
encontrando-se em área exploratória, sendo prejudicado pela 
exploração da lavra, em razão do "vínculo físico-estrutural 
entre ele e a atividade" (fl. 719, e-STJ). Firmou, ainda, a 
premissa de que o Município possui em seu território duas 
estações coletoras de embarque e desembarque de petróleo e gás 
natural, nos termos exigidos pelo Decreto 01/1991. 
5. Rever as premissas fixadas pela Corte de origem de que o 
Município de Roteiro/AL está em área exploratório e sofre 
efetivamente influência da atividade de extração de petróleo e 
gás ocorrida na plataforma continental, como requer a 
recorrente, afigura-se inviável o STJ por incidência do óbice da 
Súmula 7/STJ. 
6. Agravo Regimental não provido. 
(AgRg no REsp 1412649/AL, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, 
DJe 19/12/2016) 

 

O principal argumento embasador do pedido de procedência da ação, 

é o fato de ser confrontante e afetado ambientalmente pela exploração ocorrida na 
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região, apesar da ANP não reconhecer tal fato, o que prejudica sobremaneira o 

Requerente, eis que os valores não repassados, poderiam estar sendo aplicados na 

saúde e educação do Município Requerente, objetivo primordial da legislação que trata 

do assunto. 

 

Como dito anteriormente, o pedido de procedência da ação, também 

deverá abranger o período de 05 (cinco) anos de forma retroativa ao julgamento da 

ação. 

 

Além disso, será feito pedido liminar de tutela antecipada, para que a 

ANP já inicie os repasses mensais dos valores de royalties pela exploração de recursos 

minerais. 

 

De fato, conforme atestam os fundamentos colacionados aos autos, a 

contratação de uma assessoria especializada mostra-se imprescindível para a 

implementação de uma gestão mais eficiente, dinâmica, transparente e que atenda a 

todos os princípios inerentes à Administração Pública, salvaguardando sempre o 

interesse público. 

 

No que se refere especificamente aos serviços dispostos no Projeto 

Básico, consignados na proposta comercial apresentada pela banca advocatícia, 

entendo que estes se mostram essenciais para atender aos interesses e anseios desta 

Prefeitura Municipal, a fim de que o corpo administrativo que a compõe seja auxiliado, 

dentro da pertinência temática ora objetivada, na condução eficaz dos atos 

demandados de recuperação da receita pública. 

 

Por fim, quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a 

contratação dos serviços em questão, via inexigibilidade de licitação, entendo viável a 

continuidade do processo e deflagração da contratação, pelas razões já expostas, 

inclusive, no memorando de solicitação, as quais cito na íntegra: 
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“Como é sabido, a Lei Federal n 8.666/1993, em seu 

inciso II, art. 25, dispõe que:  

 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: (...) II - para a 

contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação;” 

 

Por seu turno, o inciso III do art. 13, também da Lei 

Federal n 8.666/1993, assim assevera:  

 

“Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 

técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a: (...) III - assessorias ou consultorias técnicas 

e auditorias financeiras ou tributárias;” 

 

Nesse mesmo contexto, é cediço que a Lei Federal n 

14.039/2020, publicada no dia 18 de agosto de 2021, 

alterou a Lei Federal nº 8.906/ 1994, para dispor sobre a 

natureza técnica e singular dos serviços prestados por 

advogados, modificando a sua redação original para a 

seguinte inteligência: 

 

“Art.  3º-A.  Os serviços profissionais de advogado são, 

por sua natureza, técnicos e singulares, quando 

comprovada sua notória especialização, nos termos da 

lei. 

 

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o 

profissional ou a sociedade de advogados 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.” 
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Desta feita, diante do teor literal da norma acima 

colacionada, que acabou por consagrar os serviços 

profissionais jurídicos, prestados por evidentemente 

por advogados, como técnicos e singulares, observa-se 

que a primeira parte do inciso II do art. 25 da Lei 

Federal n 8.666/1993 estão satisfatoriamente 

preenchidos. 

 

Quanto ao requisito da notória especialização, situado 

na segunda parte do inciso II do art. 25 da Lei Federal 

n 8.666/1993, conforme se observa nos documentos já 

colacionados aos autos, a sociedade de advogados em 

questão, dada a quantidade de atestados de capacidade 

técnica apresentada a esta Prefeitura Municipal, 

demonstrou possuir condições aptas a inferir que os 

serviços ofertados são adequados à plena satisfação do 

objeto eventualmente contratado, fato que pode ser 

comprovado, inclusive, em contato mantido com 

gestores que tiveram e ainda tem a experiência em 

tomar os préstimos da banca.” 

 

O fato é que, na análise do caso concreto e dos próprios fundamentos 

utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, no memorando de solicitação 

acostado ao processo, verifica-se que os requisitos exigidos pelo inciso II do art. 25 da 

Lei n. 8.666/93 encontram-se integralmente preenchidos, a uma porque, conforme o 

conteúdo do inciso III do art. 13 da Lei de Licitações c/c o art. 3-A da Lei n. 8.906/94 dá 

conta da singularidade do serviço, a duas porque os atestados de capacidade técnica 

carreados aos autos comprovam a vasta expertise nos serviços de advocacia na 

execução do objeto almejado por esta Prefeitura Municipal. 

 

Ademais, o presente processo versa sobre a possibilidade de 

celebração do chamado contrato de risco (ad exitum). E sobre a possibilidade de a 

remuneração pela prestação de serviços advocatícios ser fixada ad exitum (taxa de 

sucesso), é preciso compreender que os contratos que vinculam a remuneração do 

particular ao êxito da atividade constituem contratos de risco. 
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A celebração desses contratos é exceção no âmbito de atuação do 

Poder Público. Como regra, os contratos administrativos devem definir precisamente 

os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em observação aos termos do 

edital e da proposta a que se vinculam (art. 54, § 1°, da Lei n° 8.666/93). 

 

Contudo, é possível que, em situações bastantes especificas, a 

execução das prestações relativas a certos contratos esteja vinculada a acontecimentos 

futuros e incertos, de modo a não ser possível determinar antecipadamente, com a 

necessária precisão, as parcelas que efetivamente incumbem a uma das partes. O 

chamado contrato de êxito ou de risco caracteriza-se por uma das partes não ter certeza 

da proporção da sua prestação, ou até mesmo se ela ocorrerá inserindo-se dentro da 

categoria dos contratos aleatórios. 

 

Diante das peculiaridades inerentes a esses contratos e da 

excepcionalidade da sua celebração no âmbito da Administração Pública, cumpre a 

esta avaliar, primeiramente, se o mercado específico em que se insere o objeto 

pretendido atua nos moldes descritos (vinculação da remuneração ao êxito). 

 

Somente se esta for uma prática usual no mercado em comento é que 

será possível estabelecer cláusulas dessa natureza no contrato a ser formalizado, em 

consonância com o disposto no art. 15, III, da Lei n° 8.666/93. Do contrário, não poderá 

a Administração exigir que os futuros contratados se sujeitem à aleatoriedade inerente 

ao ajuste moldado pelo próprio Poder Público.  

 

Outro aspecto a ser observado refere-se à identificação desta solução 

como sendo a mais adequada para o atendimento da necessidade pública envolvida. 

Ou seja, deve a Administração se certificar de que a necessidade pública será melhor 

atendida mediante a celebração de contratos de risco, que apresentem as características 

acima mencionadas. Feita essa análise, possível cogitar a fixação da remuneração dos 

serviços advocatícios em razão do êxito. 
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O Acórdão n° 3.263/2011-Plenário do Tribunal de Contas da União 

que, embora não enfrente, diretamente, a forma de fixação da remuneração pelos 

serviços advocatícios ad exitum, tudo nos faz crer pela sua possibilidade, ao decidir por 

não haver nenhum reparo a fazer ao pagamento efetuado pela Administração ao 

escritório de advocacia, em decorrência do efetivo êxito obtido, nos termos fixados no 

contrato. 

Sobre os "honorários advocatícios" é importante ressaltar as 

diferentes naturezas de honorários: os honorários sucumbenciais (devido ao advogado 

da parte vencedora e arbitrados pelo Juiz, regidos pelo art. 85 do CPC) e os honorários 

consensuais (devidos em razão do compromisso em prestar a obrigação e estipulados 

pelas partes no contrato). Nos termos do art. 22, da Lei Nacional 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB), têm-se elencadas as formas 

de remuneração pela prestação de serviços dos integrantes da categoria: 

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura 
aos inscritos na OAB o direito aos honorários 
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 
aos de sucumbência." 

 

Destaca-se que o ajuste de honorários contratuais deve observar o 

princípio da razoabilidade, por meio do estabelecimento de limitação a valores 

máximos, de modo a remunerar adequadamente o profissional, atentando aos critérios 

usuais de valoração do trabalho, complexidade da matéria, grau de dificuldade 

enfrentada para alcançar o objetivo e o tempo despendido, evitando, com isso, o 

desembolso de valores exorbitantes sem perder de vista os valores de mercado. 

 

Ademais o art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, preconiza que é cláusula 

essencial no contrato administrativo, a que estabelece e define o preço, o preço tem de 

ser certo e preestabelecido, não se admitindo um contrato cujo valor é desconhecido e 

depende de fatores aleatórios, como o êxito ou não na demanda, salvo se a 

administração firmar contrato de puro risco, vejamos: 

"Art. 55 - São cláusulas necessárias em todo contrato as 
que estabeleçam: 

(...) 
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III - o preço e as condições de pagamento, os créditos, 
data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 
os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  

(...) 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com indicação 
da classificação funcional programática e da categoria 
econômica;  

(...)” 

 

Cumpre ressaltar que o item 13.2 do Projeto Básico, dispõe que “o 

pagamento será efetuado pela Prefeitura de Faro, após a efetiva entrega e recebimento definitivo 

dos serviços presentes neste Projeto Básico, mediante apresentação da documentação regular da 

empresa”, ou seja, após os valores recuperados estarem compensados à esta Prefeitura, 

será aplicado o índice contratado, com o seu resultado pago à vista pela prestação dos 

serviços, após a emissão da respectivo relatório e nota fiscal expedida pela Contratada, 

juntamente com as respectivas certidões negativas. 

 

Contudo, é necessário afirmar que a reserva de dotações orçamentárias 

deve ser feita de modo a se compatibilizar com a realidade aleatória da contratação, o que 

impede uma indicação precisa e absoluta. Assim, ao definir os riscos da ação, inclusive no 

que toca à probabilidade de êxito, deve a Administração identificar o possível ganho a ser 

experimentado por conta da ação. Depois desse planejamento, deverá reservar valor 

compatível com o percentual definido para os honorários e incidente sobre tal montante. 

Acaso tal valor se mostrar insuficiente quando do seu efetivo pagamento, caberá a 

indicação de dotações complementares visando fazer frente à despesa. 

 

Além disso, os recursos para pagamento dos honorários, 

necessariamente, devem estar previstos em dotação orçamentária própria para o 

pagamento de serviços de terceiros. Dessa forma, evita-se a indefinição do valor do 

contrato, respeitando as normas que regem as finanças e as contratações dos entes 

públicos. Com relação ao contrato de risco puro (remuneração do advogado exclusivamente 

por honorários de sucumbência) é importante observar que tal espécie de contratação 

depende do tipo de serviço demandado, havendo situações em que não se viabiliza, 

simplesmente -or não haver honorários de sucumbência como, por exemplo, nos serviços 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO    
CNPJ. 05.178.272/0001-08 

            

Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n – Bairro: Centro - CEP: 68280-000 - Faro – Pará  
E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com  

prestados na esfera administrativa. Obviamente, a sua imposição nesses casos não atrairia 

interessados em contratar com a Administração. É claro que o contrato de risco puro é 

possível, mas a sua viabilidade ou mesmo a conveniência para adotá-lo dependerá do caso 

concreto. 

 

O regramento legal não permite a contratação de valor indefinido e o 

pagamento sem dotação orçamentária, o que impede a contratação dos honorários em 

percentual sobre a receita auferida com as ações administrativas ou judiciais exitosas. 

Admite-se, no entanto, o contrato de risco puro, no qual a remuneração do profissional dá-

se exclusivamente por meio dos honorários de sucumbência, sem nenhum desembolso 

pela Administração. 

 

É forçoso reconhecer que, qualquer que seja a forma de remuneração 

ajustada com o advogado contratado, haverá sempre desembolso de recursos públicos, 

mesmo nos contratos de risco puro, quando o valor pago ao advogado advém somente 

dos honorários suctunbenciais, todavia, o gestor tem a especial obrigação de verificar a 

eventual onerosidade excessiva do contrato para a Administração. 

 

O que não pode é efetuar pagamento desproporcional de valores e sem 

que o preço tenha sido certo e preestabelecido (art. 55,III, da Lei 8.666/93), evitando-se 

assim, a indefinição do valor do contrato e respeitando as normas que regem as finanças e 

as contratações dos entes públicos. 

 

A esse respeito, importa salientar as previsões do art. 85, § 2°, do CPC, 

para a fixação dos honorários sucumbenciais, vejamos: 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 
honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os 
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o 
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, 
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I 
- o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do 
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o 
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trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 
seu serviço. 

 

Destaque-se, ainda, que nas causas em que a Fazenda Pública for 

parte, o Código de Processo Civil dispõe que a fixação dos honorários observará o disposto 

no § 3° do mencionado artigo. 

§ 3° Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 
nos incisos I a IV do § 22 e os seguintes percentuais: I - 
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor 
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 
(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 
máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) 
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III 
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
valor da condenação ou do proveito econômico obtido 
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 
(vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e 
máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte 
mil) salários-mínimos _ 00.000 (cem mil) salários-
mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento 
sobre o valor da condenação o do proveito econômico 
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

 

Além disso, a vinculação da remuneração do contratante ao montante 

de créditos efetivamente recuperados, não contraria o princípio orçamentário da 

universalidade, por não ser em percentual e sim por valores, pelo qual o orçamento deve 

conter todas as receitas e despesas. 

 

Vejamos o que preconiza a Lei rL 4.320/64: 

"Art. 2° A Lei do Orçamento conterá discriminação da 
receita e da despesa, de forma a evidenciar a política 
econômico-financeira e o programa de trabalho do 
governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade.  

Art. 3°. A Lei do orçamento compreenderá todas as 
receitas, inclusive as  

operações de crédito autorizadas em lei." 
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Conclui-se que a contratação dos serviços solicitados a ser paga com 

base em valores sobre os créditos a serem recuperados poderá ser feita desde que haja 

previsão de valores globais ou máximos do contrato a ser firmado, observando as normas 

orçamentárias e financeiras que exigem a previsão das despesas a serem pagas pela 

Administração Pública.  

 

Vale ressaltar que o pagamento do contrato deverá ser feito somente 

após o efetivo ingresso de recursos nas contas públicas. E somente é possível a contratação 

de risco sem a demonstração dos valores a serem pagos quando o ontratado seja 

exclusivamente remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte vencida, 

no montante determinado em juízo, visto que, neste caso, não há egresso de recursos da 

Administração Pública. 

 

A Administração Pública pauta-se pelos princípios da legalidade e 

efetividade, dentre outros, com relação aos contratos administrativos e procedimentos 

licitatórios, consoante as disposições da Lei 8.666/1993. Ocorre que existe omissão 

legislativa acerca dos contratos por escopo, em específico com relação ao prazo de vigência 

e prorrogação. Nesse vácuo, a jurisprudência pátria tem seguido a orientação da 

Advocacia Geral da União, que exige novo procedimento licitatório sempre que vencido o 

prazo contratual. Ocorre que essa orientação não pode ser seguida de forma irrestrita, sob 

pena de violação da efetividade indicada no artigo 37 da Constituição. Isso ocorre, por 

exemplo, na contratação de escritórios de advocacia e assessoria contábil por escopo, com 

honorários atrelados ao êxito. 

 

Observa-se que existem casos e casos, cada qual com suas 

peculiaridades, a exigir uma abordagem distinta no que se refere à vigência e à renovação. 

É exatamente o que deve pautar os contratos celebrados por escopo, tais como os de 

assessoria contábil e jurídica atrelada a êxito, eis que dependem do trâmite de urna 

demanda contenciosa, que não tem prazo predefinido e não se mostra possível estipulá-la 

"ab initio". Portanto, incumbe analisar a problemática com base no sentido da Lei. 

"Outra norma destinada a assegurar a integral 
aplicabilidade das restrinções a assunção de obrigações 
que extravasem os limites dos créditos orçamentários se 
encontra no §3° do art. 57. Ali se impõe, vedação de 
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contratações com prazo indeterminado. Ou seja, é 
necessário que a contratação seja pactuada com um prazo 
específico e delimitado, o qual deve coincidir, em 
princípio, com a vigência do crédito orçamentário a que se 
vincular tal contratação. Mas a regra deve ser interpretada 
em termos. Existem hipóteses em que é impossível 
estabelecer um prazo de vigência determinado e 
especifico. Assim se passa em hipóteses nas quais a 
contratação envolve uma atividade que não comporta 
delimitação temporal. Não se trata da simples dificuldade 
de prever a período de tempo necessário à execução do 
objeto. Configura-se a impossibilidade dessa estimativa. 
Um exemplo marcante se relaciona com a prestação de 
serviços advocatícias. A contratação de um advogado para 
defesa dos interesses da Administração em processo 
judicial não comporta a delimitação de um prazo de 
vigência, eis que a contratação será acessória 
relativamente a um evento que se desenvolverá ao longo 
do tempo, sem cabimento de delimitação estimativa 
prévia. Logo, a vedação a contratações por prazo 
indeterminado será aplicável quando for cabível e viável 
estabelecer um prazo limite para a execução das prestações 
a cargo do particular contratado. (JUSTEN FILHO, 2012, p. 
830)" 

 

Afeito à noção da máxima efetividade, é certo concluir que os contratos 

com a Administração podem ultrapassar esses lapsos temporais, em situações 

excepcionais. E consoante literal disposição legal do art. 57, §3°, da Lei n°. 8.666/93, veda-

se a celebração de contratos administrativos com prazo de vigência indeterminado. 

Ademais, conforme o caput do art. 57 da mesma Lei, a duração dos contratos 

administrativos deve ficar adstrita à vigência dos créditos orçamentários respectivos, ou 

seja, restrita ao exercício financeiro, que coincide com o ano civil. Para a situação de 

prestação de serviços de forma contínua, indica o II do mesmo artigo, que o prazo limite 

seria 60 meses. 

 

A regra veda a contratação por prazo superior a 60 meses, entretanto, 

existem situações no mundo real que segregam essa disposição, desde que sempre seja 

mantida a premissa da maior vantagem ao interesse público. Não se trata de mitigar a 

disposição legal, mas sim integrá-la frente às princípios estruturantes da própria regra em 

comento.  
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Na doutrina a situação não passou despercebida, mas Marçal Justen 

Filho alerta: 

 

Cautela há que ser tomada, todavia, também em relação à prévia e 

cuidadosa analise do ato convocatório, no sentido de que nele esteja prevista a 

possibilidade da prorrogação, pois "não é possível que se instaure a licitação sem explicita 

previsão acerca do tema. Os eventuais interessados deverão ter plena ciência da 

possibilidade de prorrogação" GUSTEN FILHO, 2012, p, 836). 

 

Segundo o entendimento doutrinário há uma lacuna legislativa para o 

caso, não cabendo a aplicação analógica acerca dos contratos de serviços continuados. São 

situações diversas que não admitem a mesma solução. No caso do escritório de advocacia 

que é contratado regularmente para conduzir uma demanda judicial ou uma assessoria 

contábil visando à recuperação de créditos cujos honorários estão atrelados ao êxito da 

medida, admite-se extrapolar o prazo de 60 meses indicado no artigo 57, inciso II, da Lei 

8.666/1993, tendo em vista a impossibilidade de se estipular o prazo necessário à execução 

do objeto, o que depende do trâmite da demanda. 

 

Por fim, é imperioso citar que, além da proposta comercial 

apresentada pela mencionada empresa de advocacia, enviada em atenção ao ofício-

cotação remetido por esta Prefeitura Municipal, haver demonstrado conformidade com 

os valores exercitados no mercado, conforme se depreende dos autos sob apresentação 

dos atestados da pessoa física MARIA DE FÁTIMA MADRUGA FARIAS MENDES, 

brasileira, casada, portadora do RG: 1069248761 – SSP/RS e CPF: 947.038.170-04, 

advogada inscrita na OAB/RS: 98.892, demonstrou interesse, reenviando, inclusive, a 

sua cotação de preço, o que corroborou as informações trazidas no memorando de 

solicitação que acompanha o presente processo, preenchendo, de qualquer sorte, os 

requisitos necessários para a continuidade do presente certame. 

 

Diante do exposto, opino que seja autorizada a contratação da 

advogada MARIA DE FÁTIMA MADRUGA FARIAS MENDES, brasileira, casada, 

portadora do RG: 1069248761 – SSP/RS e CPF: 947.038.170-04, inscrita na OAB/RS: 
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98.892, para a “prestação de serviços continuados, técnicos e profissionais na 

recuperação e revisão de receita pública, a título de royalties da agencia nacional do 

petróleo, gás natural e biocombustíveis, visando propositura de ação judicial, de 

acordo com as especificações constantes no Projeto Básico”, via inexigibilidade de 

licitação, na forma contida no inciso II do art. 25 c/c inciso III do art. 13 da Lei n. 

8.666/93, e art. 3-A da Lei n. 8.906/94. 

 

De certo, tendo em vista a decisão já proferida pelo Exmo. Sr. 

Prefeito, encaminho os presentes autos com a devida declaração de inexigibilidade. 

 

É o Parecer, S.M.J. 

 

 

Faro/PA, 29 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome : DILSON JOFRE BATALHA GUIMARAES 

OAB/PA nº 23.886 

Cargo : ASSESSOR JURÍDICO  

Ato de nomeação 037/2021 – GP/PMF 

 

 


		2021-12-16T12:37:42-0400
	DILSON JOFRE BATALHA GUIMARAES:00952101211


		2021-12-16T12:38:06-0400
	DILSON JOFRE BATALHA GUIMARAES:00952101211




