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Ementa:

ADVOCACIA PÚBLICA. PROCURADORES DO ESTADO E
ASSESSORES JURÍDICOS. APARENTE CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ENTRE A CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO E A
CORREGEDORIA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO PARA
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS E
APLICAÇÃO DE PENALIDADES. INTELIGÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES
ATINENTES À DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS
ÓRGÃOS CONTROLADORES. SUBORDINAÇÃO
TÉCNICA. MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS E FALTAS DISCIPLINARES.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PARECERISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DO PARECER COMO ATO
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO
DO DOLO OU DE ERRO GROSSEIRO PARA CARACTERIZAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INVIOLABILIDADE DAS
MANIFESTAÇÕES DE ADVOGADO. PRECEDENTES DO STF, STJ E
TJMG.

Por subordinação técnica, a Corregedoria da Advocacia-Geral do Estado
possui competência exclusiva para a instauração de procedimentos
correicionais e aplicação de penalidades face às atividades jurídicas
desempenhadas por Assessores Jurídicos, lotados nos órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, detendo
as respectivas chefias e a Controladoria-Geral do Estado apenas
competência disciplinar. Os pareceres emitidos por estes agentes e por
Advogados Públicos possuem natureza meramente opinativa, não
vinculando o gestor público às suas conclusões. Mesmo nas hipóteses de
obrigatoriedade de apresentação da consulta, é preservada a esfera
decisional do administrador público. Não há como atribuir ao
parecerista a responsabilidade por atos de gestão. A atividade de
advocacia é constitucionalmente protegida, o que é reforçado pelo
Estatuto do Advogado, sendo garantida a inviolabilidade das
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manifestações do advogado público ou privado, exceto nas hipóteses de
dolo ou erro grosseiro. Precedentes das Cortes Superiores, do Tribunal
Mineiro e da Consultoria Jurídica. Ratificação e complementação dos
Pareceres CJ n° 15.188/2012 e nº 15.723/2016.

 

RELATÓRIO

1. Tratam-se de três expedientes com as numerações SEI
n° 1520.01.0000857/2018-72, n° 1080.01.0000165/2017-50 e n° 1520.01.0001100/2018-
10, que versam sobre procedimentos correicionais instaurados pela Controladoria-Geral do
Estado (CGE) em desfavor de Procuradores do Estado e Assessores Jurídicos, estes últimos
não pertencentes à carreira de Procurador do Estado ou Advogado Público, que emitiram
pareceres no bojo de processos administrativos de contratação pública e conveniamento.
Foram constatadas supostas irregularidades graves que resultaram em danos ao erário
estadual.

2. Em síntese, em cada qual dos expedientes, esclarecem Notas Técnicas timbradas
pelo órgão controlador central que os atos irregulares e o consequente dano ao erário foram,
dentre outros motivos, "resultantes de pareceres da Assessoria Jurídica",

a) com "omissão de manifestação" sobre alteração de cláusula convenial e
"(...) aprovação da ampliação de meta física do Convênio (omissis) antes
mesmo da licitação da obra, em descumprimento ao § 3º do artigo 16 do
Decreto nº 43.635/2003 (vigente à época)."
b) "não [tendo o Procurador] observado a Lei Federal nº 8.666/93 e as
normas do Tribunais de Contas do Estado e da União ao
fundamentar indevidamente (omissis) dispensa de licitação no Parecer, (...)
bem como não ter declarado que era irmão da Conselheira Fiscal suplente
da instituição beneficiada, conforme levantamentos constantes no
Relatório do Processo nº 888.110 do Tribunal de Contas do Estado e das
inconformidades constatadas no Relatório de Auditoria nº 2420.3040.14,
tendo assim concorrido para o dano ao erário";
c) "[tratando-se] de ex-ocupante de cargo de Gestor Governamental, à
época dos fatos ocupante de cargo comissionado de Chefe da Assessoria
Jurídica na SEMAD, (...) [e] considerando a ausência de vínculo do servidor
com a AGE, com a carreira de Procurador do Estado ou de Advogado
Público, recomendamos a continuidade do procedimento administrativo
disciplinar em desfavor do servidor (...)".

3. Cada qual dos expedientes seguiram percurso próprio, acompanhados de acervo
documental sobre os procedimentos instaurados. De se destacar que, após conclusão de um
dos processos administrativos disciplinares, um dos assessores jurídicos foi demitido a bem do
serviço público, tendo sido esta mesma demissão tornada sem efeito após ofício da Advocacia-
Geral do Estado (AGE) endereçado à CGE, o qual solicitou que todos os casos em que se
analisasse eventual irregularidade a respeito do conteúdo jurídico de manifestações fossem
encaminhados à esta AGE.

4. Remetidos os expedientes à Corregedoria desta Casa, esta unidade solicita à
Consultoria Jurídica entendimento acerca da competência para iniciar e promover os
procedimentos correicionais em face dos servidores públicos não integrantes do grupo de
carreiras jurídicas do Estado de Minas Gerais, mas que desempenham atividade jurídica em
unidades setoriais da AGE. Posteriormente, a consulta foi complementada oralmente em
reunião realizada com o Ilmo. Sr. Corregedor, perquirindo-se, outrossim, acerca da
parametrização normativa e jurisprudencial sobre a responsabilização dos Procuradores do
Estado e servidores que desempenham atividade jurídica por manifestações em pareceres
jurídicos.
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5. Este o breve sumário dos fatos, do qual se vale para manifestação.

  

PARECER

6. Ab initio, cumpre consignar que a manifestação aqui exarada se dará nos limites
estreitos da consulta formulada pela Corregedoria desta AGE, e será formulada em tese, não
obstante ter como pano de fundo os casos ora versados. Não se adentrará no mérito
propriamente dito destes, porquanto se escapar à competência da Consultoria Jurídica esta
avaliação.

7. É consabido serem recorrentes as discussões, em todo o Estado, em que se
perscrute a responsabilidade do parecerista por manifestação jurídica non perfecta em
procedimentos nos quais alfim deslindem prejuízos aos cofres públicos ou irregularidades
outras, tendo esta Casa já se defrontado com casos símiles (Nota Jurídica CJ nº 4.967/2018).

8. Ademais, da leitura dos dispositivos legais e constitucionais atinentes às
competências da Corregedoria da Advocacia-Geral do Estado e da Controladoria-Geral do
Estado, vislumbra-se um limbo normativo, no qual não é definido, ao menos de forma expressa,
a competência para a apuração e instauração de procedimentos correicionais face aos
assessores jurídicos e demais servidores que desempenhem atividade jurídica em unidades
setoriais da AGE. Dado que a previsão de uma unidade administrativa correicional
específica no âmbito da AGE se dê, inter alia, para preservar a autonomia e a isenção técnica
deste órgão, torna-se aparentemente conflitante a competência correicional da CGE com a da
Corregedoria da AGE sobre os servidores em tela, mormente por aquela deter competência
ampla para instaurar processo administrativo disciplinar, inclusive promovendo a aplicação de
penalidade administrativa cabível, contra qualquer servidor público estadual (artigo 48, § 1º,
inciso II, da Lei Estadual nº 22.257/2016).

9. Nesse sentido, com o fito de clareza, os dois temas serão descortinados de forma
separada, iniciando-se por este último, i.e., a controvérsia sobre a competência correicional da
CGE e da Corregedoria da AGE.

 

1 - DOS LIMITES DAS COMPETÊNCIAS CORREICIONAIS DA CONTROLADORIA-GERAL DO
ESTADO E DA CORREGEDORIA DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO E DA SISTEMÁTICA DE

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE AS UNIDADES DE CONTROLE

Base normativa: Artigos 37 e
132 da Constituição da
República Federativa do Brasil;
artigos 13, 128 da Constituição
do Estado de Minas Gerais; Lei
Complementar Estadual nº
81/2004; Lei Complementar
Estadual nº 83/2005; Lei
Estadual nº 7.900/1980; Lei
Estadual nº 22.257/2016;
Decreto Estadual nº
45.771/2011;  Decreto Estadual
nº 47.139/2017.

 

1.1 - Das competências da CGE
10. É cediço no Direito Administrativo que a competência não se presume, sendo
advinda, pois, de norma expressa que define o círculo compreensivo de deveres-poderes
atribuídos aos agentes públicos para praticarem atos administrativos, em reverência ao
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princípio da legalidade estrita, constitucionalmente encartado (artigo 37, caput, da CRFB/88 e
artigo 13 da CEMG/89). Como assentado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RMS nº 26.967-DF, rel. Min. Eros Grau, "[a] competência para a prática de ato
administrativo, seja vinculado, seja discricionário, é a condição primeira de sua validade".

11. Não obstante, é praxe ocorrerem divergências acerca da competência in
concreto, dinâmica, sobretudo derivadas de normativas gerais ou especiais conflitantes,
devendo o operador jurídico se valer de critérios que complementem e coarctem a arquitetura
institucional racional e eficiente das divisões de tarefas no seio da Administração Pública.
Também, deve-se ter em mente que o bis in idem correicional não significa um melhor controle.
Lado inverso, o controle duplo é ineficiente, ineficaz e sujeita o controlado a possíveis
entendimentos conflitantes, que não avaliarão o bom desempenho de suas atribuições,
e perquirirão minúcias imprestáveis que o controle concorrente não desvendou. Como anotado
no Parecer CJ nº 15.723/2016, exarado pela Ilma. Procuradora do Estado Raquel Melo Urbano
de Carvalho:

(...) 72. Ao tratar de outros órgãos autônomos, a doutrina tem insistido na
competência da Corregedoria da instituição autônoma, "sob pena de dupla
aplicação de penalidade semelhante, em claro 'bis in idem', trazendo as
mesmas características e consequências disciplinares." (...) 99. O que se
tem requerido dos órgãos de controle interno é que se afastem de medidas
que somente causam ineficiência e o não cumprimento dos deveres
constitucionais, passando a adotar o controle responsivo. Afinal, (...) (i) a
multiplicidade de controles pode levar à ineficiência do próprio controle; (ii)
os procedimentos de controle têm custos; e (iii) o controle pelo controle
pode levar ao déficit de responsividade. Considerando que a atividade de
controle é em si uma atividade administrativa, também deve se submeter
ao cânone da economicidade, legalidade e eficiência. Mais que buscar
regras e controles em excesso, o desafio é perseguir um sistema de
controle que seja constitucional e enseje a efetividade das competências
públicas.

12. Necessário se faz, então, delimitar as fronteiras de competência de cada unidade
controladora, no escopo de se ter claro o campo de atuação de cada qual dos órgãos de
controle, especialmente envolvendo as atividades desempenhadas pelos assessores jurídicos,
cerne da controvérsia. Na díade miscível e inexorável "gobierno y control" (na acepção de
Dromi), as relações entre o poder e o controle devem ser ajustadas de modo a impedir que os
freios se sobreponham aos contrapesos e vice-versa, formatando-se uma relação equilibrada
entre estes.

13. Pois bem. Inicialmente, do plexo normativo referente à Controladoria-Geral do
Estado, observa-se que esta possui assento constitucional implícito, que prevê no âmbito da
Administração Pública o  sistema de controle interno (artigo 70 c/c artigo 74 da CRFB/88; artigo
73, § 1º, I, artigo 74 e artigo 81 da CEMG/89). Especificamente, a CGE é prevista no artigo 47,
II, da Lei nº 22.257/2016, definida como órgão central de controle interno do Poder Executivo,
autônomo e devendo assistir diretamente o Governador do Estado. Suas diversas atribuições
estão dispostas nos artigos 48 a 50 do mesmo diploma normativo, sendo de especial interesse
o que concerne a fiscalização e o controle de pessoal:

Art. 48 – A Controladoria-Geral do Estado – CGE –, órgão central do
controle interno do Poder Executivo, tem como competência assistir
diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições
quanto aos assuntos e providências atinentes, no âmbito do Poder
Executivo, à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à
auditoria pública, à correição, ao aperfeiçoamento de serviços e
utilidades públicos, à prevenção e ao combate à corrupção, ao
incremento da transparência da gestão e ao acesso à informação no
âmbito da administração pública estadual.
§ 1º – A CGE, enquanto órgão central do controle interno do Poder

Parecer Jurídico 16.056 (1742847)         SEI 1080.01.0000165/2017-50 / pg. 4



Executivo, será responsável por:
I – receber e adotar as providências necessárias para o integral
tratamento de denúncias, representações, reclamações e sugestões
que tenham por objeto:
a) correção de erro, omissão ou abuso de agente público estadual;
b) prevenção e correção de ato ou procedimento incompatível com os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência da administração pública estadual;
c) (VETADO);
d) proteção ao patrimônio público;
II – instaurar ou requisitar a instauração de sindicância, processo
administrativo disciplinar e outros processos administrativos em
desfavor de qualquer servidor público estadual, inclusive de
detentores de emprego público, e avocar aqueles já em curso em
órgão ou entidade da administração pública estadual, inclusive
promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível,
observado o disposto no § 5º do art. 9º desta Lei;
III – acompanhar sindicâncias, processos administrativos
disciplinares e outros processos administrativos punitivos em curso
em órgãos ou entidades da administração pública estadual, bem
como realizar visitas técnicas e inspeções nos órgãos e entidades
estaduais para avaliar suas ações disciplinares;
IV – definir procedimentos de integração de dados, consolidar informações
relativas às atividades de controle interno e expedir normas para disciplinar
as ações de transparência, auditoria e correição;
V – efetivar ou promover a declaração de nulidade de sindicância,
processo administrativo disciplinar ou outro processo administrativo
punitivo, bem como, se for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos
envolvidos nos autos e na declaração de nulidade;
VI – solicitar aos órgãos e às entidades da administração pública estadual
servidores públicos necessários à constituição de comissões;
VII – instaurar e julgar investigações preliminares e processos
administrativos de responsabilização de pessoa jurídica pela prática dos
atos lesivos à administração pública estadual previstos no art. 5º da Lei
Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, bem como celebrar acordos
de leniência com pessoas jurídicas.
§ 2º – Cabe ao Controlador-Geral do Estado celebrar acordos de leniência
com pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos
no inciso VII do § 1º deste artigo.
§ 3º – Os órgãos e entidades da administração pública estadual e as
entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de recursos
públicos estaduais fornecerão as informações, os documentos e os
processos requisitados pela CGE para o cumprimento das competências
previstas no caput, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.
§ 4º – O Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, de
natureza consultiva, subordinad o à CGE, tem como competência propor
ao órgão central do controle interno do Poder Executivo diretrizes,
metodologias, mecanismos e procedimentos voltados para o incremento
da transparência institucional, em articulação com a Seplag e a SEF, com
vistas à prevenção da malversação dos recursos públicos.
§ 5º – A composição do conselho de que trata o § 4º e a forma de seu
funcionamento serão estabelecidas em decreto.
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Art. 49 – A CGE tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I – Gabinete;
II – Assessorias;
III – Auditoria-Geral;
IV – Corregedoria-Geral;
V – Subcontroladoria de Governo Aberto.
§ 1º – Os titulares das unidades a que se referem os incisos III a V
do caput equiparam-se a Subsecretário, inclusive para fins de direitos e
vantagens.
§ 2º – As denominações das assessorias e as atribuições das
unidades a que se refere o caput serão estabelecidas em decreto.
Art. 50 – Cabe ao Controlador-Geral do Estado a indicação, a
formalização e o encaminhamento, para decisão do Governador, do ato de
nomeação para os cargos de provimento em comissão dos responsáveis
pelas unidades setoriais e seccionais de controle interno e pelas
corregedorias e núcleos de correição do controle interno do Poder
Executivo.
Parágrafo único – Exclui-se da regra prevista no caput a indicação para os
membros das auditorias das empresas estatais não dependentes,
entendidas como aquelas que não se enquadrem na definição de empresa
estatal dependente constante na Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000. (destaques nossos)

14. As atribuições da CGE foram regulamentadas pelo Decreto Estadual nº
47.139/2017, e o controle relacionado à matéria de pessoal esmiuçado nos artigos 2º, I c/c
artigos 27 e 32 de r. diploma, que rezam:

Art. 2º – A CGE, órgão central do controle interno do Poder Executivo, tem
como competência assistir diretamente o Governador no desempenho de
suas atribuições quanto aos assuntos e providências atinentes, no âmbito
do Poder Executivo, à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à
auditoria pública, à correição, ao aperfeiçoamento de serviços e utilidades
públicos, à prevenção e ao combate à corrupção, ao incremento da
transparência da gestão e ao acesso à informação no âmbito da
administração pública, com atribuições de:
I – realizar atividades de auditoria e fiscalização nos sistemas
contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de recursos
externos e nos demais sistemas administrativos e operacionais, segundo
os princípios da administração pública;
Art. 27 – A Corregedoria-Geral tem como competência coordenar e
aplicar o regime disciplinar aos agentes públicos e coordenar as
ações de responsabilização de pessoas jurídicas, no âmbito do
Poder Executivo, com atribuições de:
I – estabelecer normas e procedimentos de correição a serem adotados
pelos órgãos e entidades da administração pública;
II – instaurar ou requisitar a instauração de sindicância, processo
administrativo disciplinar e outros processos administrativos em
desfavor de agente público, inclusive detentor de emprego público;
III – propor a avocação de sindicância, processo administrativo
disciplinar e outros processos administrativos em desfavor de
agente público em curso em órgão ou entidade da administração
pública, em especial por:
a) inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão
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ou entidade de origem;
b) complexidade, relevância da matéria ou valor do dano ao
patrimônio público;
c) envolvimento de autoridade;
d) envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade;
IV – promover o julgamento de sindicâncias, processos
administrativos disciplinares e outros processos administrativos,
observadas as regras de competência;
V – acompanhar sindicâncias, processos administrativos
disciplinares e outros processos administrativos punitivos em curso
em órgãos ou entidades da administração pública;
VI – coordenar visitas técnicas nos órgãos e entidades e realizar inspeções
para avaliar suas ações disciplinares;
VII – definir, orientar, coordenar e acompanhar ações que visem ao
ajustamento disciplinar de agentes públicos;
VIII – coordenar os procedimentos necessários à responsabilização de
pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública
previstos no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 2013;
IX – promover a integração de dados e consolidar informações relativas às
atividades de correição da administração pública.
Art. 32 – A Superintendência Central de Responsabilização de
Agentes Públicos tem como competência planejar, coordenar,
supervisionar e orientar a aplicação do regime disciplinar no âmbito
do Poder Executivo, com atribuições de:
I – planejar, coordenar, supervisionar e orientar os trabalhos que
visam a apurar a responsabilidade de agentes públicos por atos
relacionados ao exercício de suas funções, zelando pela
observância dos prazos estabelecidos pelo Corregedor-Geral ou
previstos na legislação;
II – supervisionar e orientar as atividades das comissões disciplinares;
III – propor medidas que visem ao aprimoramento dos procedimentos
adotados pelas comissões disciplinares;
IV – estabelecer diretrizes e procedimentos referentes à aplicação do
regime disciplinar;
V – consolidar dados e produzir informações estatísticas relativas aos
procedimentos disciplinares instruídos no âmbito da Corregedoria-
Geral. (destaques nossos)

15. A partir dessas normativas, observa-se, portanto, ampla competência conferida à
CGE para planejar, coordenar, supervisionar e orientar o regime disciplinar no âmbito do Poder
Executivo, além de, diretamente, instaurar, promover e aplicar penalidades disciplinares aos
servidores públicos estaduais, e avocar sindicâncias ou procedimentos administrativos
disciplinares já em curso. Tratam-se de regras gerais, nas quais se subsumem uma plêiade de
situações de toda a galáxia administrativa (cf. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; FERNANDEZ,
Tomas-Ramon. Curso de derecho administrativo. Madrid: Civitas, 1998. t. I, p. 34). Não há,
nesse sentido, uma norma específica tratando da competência referente ao regime disciplinar,
de controle, dos assessores jurídicos, mas, frise-se, regras gerais, nas quais, primo icto
oculi, se enquadrariam estes servidores.

16. Não obstante, urge se atentar às especificidades as quais cada qual das
situações comportam, pois, se de forma a priori a competência da CGE
detém fisionomia 'guarda-chuva', englobando a generalidade dos cenários, paralelamente
amplo é o leque de hipóteses cujas especificidades afastam a norma geral de competência do
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órgão controlador central. Esta Consultoria Jurídica já teve oportunidade de analisar dois casos
nesse sentido: (I) o mais recente, consubstanciado no Parecer CJ nº 15.964/2018, acerca do
regime de controle de pessoal dos administradores das companhias estatais, não sendo estes
alcançáveis pela fiscalização de pessoal (PADs, sindicâncias etc.) da CGE, dado, dentre outros
motivos, a natureza sui generis destes agentes públicos, o que afastaria o seu enquadramento
como servidores públicos; e (II) o outro caso, analisado no Parecer CJ nº 15.723/2016,
referente aos Procuradores do Estado, no qual se opinou:

(...) pela inadmissibilidade de a Controladoria-Geral do Estado
exercer poder disciplinar em face de Procurador do Estado de Minas
Gerais, tendo em vista a regra do artigo 132 da CR, a independência
funcional que lhe é garantida em lei, a natureza autônoma do órgão da
Advocacia-Geral do Estado e a inadmissibilidade de um sistema de
controle inviabilizar a efetividade da atividade de consultoria jurídica,
representação judicial e extrajudicial dos órgãos e entidades
administrativas. Entende-se que prevalece a competência da
Corregedoria da AGE  prevista no ordenamento mineiro, donde resulta
claro que advogados públicos não podem ser notificados para depor,
testemunhar ou prestar esclarecimentos em sindicâncias ou processos
administrativos em outros órgãos do Executivo que sequer receberam
poderes específicos para tanto. (destaques nossos)

17. Não há razões para se rever este entendimento firmado anteriormente,
conquanto tenham ocorrido alterações legislativas ulteriores. Isso porque a arquitetura
constitucional de repartição das competências entre os órgãos correicionais se manteve intacta,
preservando-se as atribuições da Corregedoria da AGE, tópico a ser observado a seguir.

 

1.2 - Das competências da Corregedoria da AGE e da subordinação técnica dos
Assessores Jurídicos

18. A Corregedoria da Advocacia-Geral do Estado possui, diferentemente da CGE,
assento constitucional explícito (artigo 132, parágrafo único da CRFB/88 c/c artigo 128, § 4º, da
CEMG/89), o qual dispõe ser de sua competência a elaboração de relatório circunstanciado e
conclusivo a respeito de estágio probatório dos integrantes da carreira da Advocacia Pública,
em outras palavras, Procuradores de Estado (em interpretação sistêmica ao artigo 1º e 12º da
Lei Complementar Estadual nº 81/2004). A respeito deste tratamento, salutar a doutrina de
Antônio Carlos Alencar Carvalho, ao afirmar que deve ser reconhecida uma interpretação
extensiva necessária dos r. dispositivos, para abranger a apuração e o processamento de
responsabilidade disciplinar dos Procuradores do Estado, procedimentos EXCLUSIVOS das
aludidas Corregedorias. Citam-se suas palavras em inteiro teor:

Não se pode desprezar a explícita dicção do texto constitucional -
"avaliação de desempenho perante os órgãos próprios", o que
sublinha com ênfase a relevância de reconhecimento de
peculiaridades e garantias e prerrogativas funcionais fundamentais
para os advogados públicos, destinadas ao livre desempenho do
cargo e com independência técnica, sob a segurança de que órgãos
e agentes estranhos à carreira não poderão imiscuir-se no poder
disciplinar e apreciação de desempenho de Procuradores Públicos,
salvaguardados pela responsabilidade administrativa exclusiva
diante de órgãos próprios internos, sob pena de se facultar ensejo a
coartar-se supina dimensão constitucional da atividade da advocacia de
Estado, inclusive como vigoroso freio de abuso de poder, ilegalidades,
desvios de recursos públicos e irregularidades por esquemas de corrupção
na via administrativa, como frequentemente agem os Procuradores
estaduais e distritais na esfera de seus entes federados, na consultoria
jurídica e na representação judicial de pessoas políticas. (...)
Mais, não se pode interpretar que a Constituição teria exigido a
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Mais, não se pode interpretar que a Constituição teria exigido a
avaliação de desempenho do estágio probatório perante
exclusivamente as Corregedorias das Procuradorias de Estado e do
DF para fins de aquisição da estabilidade pelos Procuradores
iniciantes, e teria deixado, incompreensivelmente, o juízo mais grave
pela eventual perda do cargo público pelos integrantes da carreira já
estáveis (medida que pode ser perpetrada nos autos do processo
disciplinar, nos termos do art. 41, § 1º, II, da Carta Magna) relegado a
órgãos ou agentes estranhos à carreira, esvaziando a Corregedoria e
os órgãos internos competentes das instituições de Advocacia
Pública.
É evidente [portanto] que o legislador constituinte derivado buscou
conferir também competências disciplinares intuitivas para as
Corregedorias próprias das Procuradorias de Estado e do DF,
conferindo-lhes poder exclusivo para apreciar a conduta dos
membros da carreira da advocacia pública, dadas as peculiaridades
da função.

19. Dito de outro modo, a competência conferida à Corregedoria da AGE para julgar
a avaliação do desempenho constitui-se um juízo necessário, inicial, condicional, para
espancar-se a situação precária, habitual, no sentido de que indistintamente todos os membros
da Advocacia Pública devem passar pelo seu crivo, e, se reprovatório, alça-se à medida mais
grave possível, qual seja, o expurgo do agente público dos quadros da Administração. Ora, se o
juízo reprovatório regular é de atribuição da Corregedoria da AGE, também o é o juízo
reprovatório ocasional, expresso em sede administrativa disciplinar, o qual potencialmente
deságua na mesmíssima grave medida - o expurgo dos quadros da Administração. Sob este
corolário lógico, para além da interpretação sistemática, o controle constitucional sobre
advogados públicos foi positivamente encartado como fato obrigatório de descentralização
administrativa, razão pela qual se reverencia a competência exclusiva das Corregedorias sobre
estes agentes, devendo ser afastada qualquer tentativa de apuração, manifestação e
processamento de responsabilidade por outros órgãos. Nesse sentido, e por esta matéria já ter
sido extensamente tratada no Parecer CJ/AGE nº 15.723/2016, o qual se ratifica, passa-se à
análise do questionamento específico com relação aos assessores jurídicos.

20. É de se ver que a competência da Corregedoria da AGE é densificada no artigo
6º da Lei Complementar Estadual nº 83/2005, reproduzido no artigo 21 de seu decreto
regulamentador, o Decreto Estadual nº 45.771/2011, in verbis:

Lei Complementar Estadual nº 83/2005
Art. 6º – Ao Corregedor incumbe:
I – exercer o poder disciplinar em conformidade com orientação do
Advogado-Geral;
II – presidir a comissão a que se refere o inciso XIV do art. 5º;
III – dar ciência ao Conselho Superior da AGE dos relatórios de
correição ordinária e extraordinária nos órgãos de execução da AGE
e nas Procuradorias das autarquias e fundações;
IV – instaurar sindicância e, se for o caso, propor ao Advogado-Geral
a abertura de processo administrativo disciplinar;
V – acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o estágio
probatório, opinando, motivadamente, por sua confirmação ou
desligamento até cento e vinte dias antes do término do estágio;
VI – prestar informações para a organização de lista de promoção;
VII – promover correição nos órgãos de execução da AGE e nas
Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações instituídas
e mantidas pelo Estado;
VIII – sugerir anotação de elogio na pasta funcional do Procurador do
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Estado;
IX – propor medida de aprimoramento dos serviços.
Decreto Estadual nº 45.711/2011
Art. 21. Ao Corregedor compete:
I – exercer o poder disciplinar em conformidade com orientação do
Advogado-Geral do Estado;
II – presidir a comissão para avaliação especial de desempenho dos
Procuradores que se encontrem em estágio probatório, para fins de
aquisição de estabilidade;
III – dar ciência ao Conselho Superior da AGE dos relatórios de
correição ordinária e extraordinária nos órgãos de execução da AGE
e nas Procuradorias das autarquias e fundações;
IV – instaurar sindicância e, se for o caso, propor ao Advogado-Geral
do Estado a abertura de processo administrativo disciplinar;
V – acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o estágio
probatório, opinando, motivadamente, por sua confirmação ou
desligamento até cento e vinte dias antes do término do estágio;
VI – prestar informações para a organização de lista de promoção;
VII – promover correição nos órgãos de execução da AGE e nas
Procuradorias das autarquias e fundações;
VIII – sugerir , motivadamente em razão de excepcional atuação, anotação
de elogio na pasta funcional do Procurador do Estado; e
IX – propor medida de aprimoramento dos serviços.
Parágrafo único. Compete ao Corregedor Auxiliar assistir o Corregedor em
suas atribuições e substituí-lo em ausências e impedimentos.

21. Por sua vez, as Assessorias Jurídicas são definidas na Lei Complementar
Estadual nº 75/2004, a qual dispõe, no que interessa:

Lei Complementar Estadual nº 75/2004
Art. 1º – A Assessoria Técnica da estrutura orgânica dos órgãos da
Administração direta do Poder Executivo encarregada da consultoria e do
assessoramento jurídico dos respectivos órgãos passa a denominar-se
Assessoria Jurídica.
Parágrafo único – O disposto no caput deste artigo não se aplica à
Secretaria de Estado de Governo e ao Escritório de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília.
Art. 2º – As Assessorias Jurídicas são unidades setoriais de
execução da Advocacia-Geral do Estado – AGE –, à qual se
subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa dos
órgãos da Administração direta do Poder Executivo.
Art. 3º – Às Assessorias Jurídicas compete cumprir e fazer cumprir,
no âmbito dos órgãos a que se subordinam administrativamente, as
orientações do Advogado-Geral do Estado no tocante a:
I – prestação de assessoria e consultoria jurídicas ao titular do órgão;
II – coordenação das atividades de natureza jurídica;
III – interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pelo órgão ou
por entidade a ele vinculada;
IV – elaboração de estudos e preparação de informações por solicitação
do titular do órgão;
V – assessoramento ao titular do órgão no controle interno da legalidade
administrativa dos atos a serem praticados pelo órgão ou por entidade a
ele vinculada;
VI – exame prévio de:
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a) edital de licitação, convênio, contrato ou instrumentos congêneres, a
serem celebrados e publicados;
b) ato pelo qual se reconhece a inexigibilidade ou se decide pela dispensa
ou retardamento de processo de licitação;
VII – fornecimento à Advocacia-Geral do Estado de subsídios e elementos
que possibilitem a defesa do Estado em juízo, bem como a defesa dos
atos do titular e de outras autoridades do órgão.
Parágrafo único – Compete ao Advogado-Geral do Estado dirimir as
controvérsias eventualmente registradas entre os órgãos de consultoria e
assessoramento jurídicos do Estado.
(...) Art. 18 – O caput e o inciso III do art. 10 da Lei Complementar nº
30, de 10 de agosto de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 10 – Ao Corregedor, nomeado pelo Governador do Estado entre
Procuradores do Estado de Classe Especial, compete:
(...)
III – promover correição nos órgãos de execução da Advocacia-Geral
do Estado e nas Procuradorias das autarquias estaduais e das
fundações instituídas e mantidas pelo Estado.".

22. Da leitura desses dispositivos, evidencia-se a subordinação técnica das
assessorias jurídicas à AGE, sendo que esta subordinação é também encartada na
Constituição do Estado, em seu artigo 128, § 2º, acrescida da subordinação jurídica:

Art. 128 – A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao Governador do
Estado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termos da lei complementar que sobre ela dispuser, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo.
§ 2º – Subordinam-se técnica e juridicamente ao Advogado-Geral do
Estado as consultorias, as assessorias, os departamentos jurídicos,
as procuradorias das autarquias e das fundações e os demais
órgãos e unidades jurídicas integrantes da administração direta e
indireta do Poder Executivo.

23.  Ainda que o artigo 10º da Lei Complementar Estadual nº 30/93 tenha sido
revogado com o advento da Lei Complementar Estadual nº 83/2004, as Assessorias Jurídicas
mantêm-se como unidades setoriais de execução da AGE, estando submetidas à correição da
Corregedoria deste órgão (cf. artigo 21, III, do Decreto Estadual nº 45.711/2011, sendo que as
regras sobre a correição e o procedimento administrativo disciplinar da Corregedoria da AGE
estão definidas especialmente nos artigos 36 a 49 da Lei Estadual nº 7.900/1980). Ademais,
frise-se que no jargão jusadministrativista subordinação não se pode confundir com
mera vinculação, sendo que a Lei Estadual nº 22.257/2016 define no que consistiria
a subordinação técnica:

Lei nº 22.257/2016
Art. 3º – Os órgãos e entidades da administração pública estadual
relacionam-se por subordinação administrativa, subordinação técnica ou
vinculação.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
II – subordinação técnica:
a) a relação de subordinação das unidades setoriais e seccionais às
unidades centrais, no que se refere à normalização e à orientação
técnica;

24. Nesta quadra, os Assessores Jurídicos, no exercício das atribuições dispostas no
artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 75/2004, estão hierarquicamente subordinados em
matéria técnico-jurídica à Advocacia-Geral do Estado. Em outras palavras, o órgão competente
para opinar sobre eventual irregularidade, desmazelo, ou imperícia relacionados às atividades-
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fim desempenhadas pelas Assessorias Jurídicas, é a AGE, e não a CGE. A avaliação sobre a
emissão de pareceres, interpretação dos atos normativos, controle interno de legalidade,
exame prévio de minutas licitatórias, dentre outros, são todos atos a serem averiguados pela
Advocacia-Geral do Estado, materializadas pelas atribuições de controle da unidade
administrativa da Corregedoria da AGE. O raciocínio inverso levaria à falácia lógica de reductio
ad absurdum, concluindo-se que os assessores jurídicos estariam subordinados tecnicamente
à CGE, o que, evidentemente, não é correto. 

25. Analogicamente, é consabido que a especialização técnica do controle, sensível à
realidade e à conjuntura fática das atividades desempenhadas nos diversos ofícios, é uma das
principais razões para que sejam instituídos conselhos profissionais, longa manus do Estado
na consecução do poder de polícia de controle da qualidade e da técnica das profissões. Como
fato de descentralização administrativa, a delegação desta importante função de controle a
essas entidades é justificada pelo know-how e profunda especialidade técnica que
congregam, notadamente por serem profissões que exigem muitas das vezes habilitação
técnica, em prol do interesse público. É nesta mesma ratio, para além dos motivos igualmente
relevantes já explanados, que é garantida à subordinação técnica das assessorias jurídicas à
AGE: é este o órgão na Estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual que
detém especialização técnico-jurídica, com quadro de pessoal devidamente habilitado nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e corregedoria especializados em matéria
jurídica. Tanto é assim que no Decreto Estadual 47.139/2017 a própria assessoria jurídica da
CGE é subordinada tecnicamente à AGE, não à CGE:

Decreto Estadual 47.139/2017
Art. 5º – A Assessoria Jurídica é unidade setorial de execução da
Advocacia-Geral do Estado – AGE –, à qual se subordina
tecnicamente, competindo-lhe, na forma da Lei Complementar nº 75,
de 13 de janeiro de 2004, cumprir e fazer cumprir, no âmbito da CGE,
as orientações do Advogado-Geral
do Estado no tocante a:
I – prestação de assessoria e consultoria jurídicas ao Controlador-Geral;
II – coordenação das atividades de natureza jurídica;
III – interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pela CGE;
IV – elaboração de estudos e preparação de informações por solicitação
do Controlador-Geral;
V – assessoramento ao Controlador-Geral no controle da legalidade dos
atos a serem praticados pela CGE;
VI – exame prévio de:
a) edital de licitação, convênio, contrato ou instrumentos congêneres a
serem celebrados e publicados;
b) ato pelo qual se reconhece a inexigibilidade ou se decide pela dispensa
ou retardamento de processo de licitação;
VII – fornecimento à AGE de subsídios e elementos que possibilitem a
representação do Estado em juízo, inclusive no processo de defesa dos
atos do Controlador-Geral e de outras autoridades da CGE;
VIII – examinar e emitir parecer e nota jurídica sobre anteprojetos de leis e
minutas de atos normativos em geral e de outros atos de interesse da
CGE, sem prejuízo da análise de constitucionalidade e legalidade pela
AGE.
Parágrafo único – É vedada a representação judicial e extrajudicial do
Estado pela Assessoria Jurídica.

26. Menciona-se também o respeito às recomendações, súmulas administrativas,
teses jurídicas vinculantes, dentre outros, expedidos pelo Advogado-Geral, que devem ser
seguidos pelos assessores jurídicos, em consonância ao disposto na Lei Delegada Estadual nº
103/2003.

27. Ad argumentandum, ressalte-se que a subordinação técnica das assessorias
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jurídicas à AGE é de maior exigência do que aquela dispensada a título de acumulação de
cargos públicos, disposta no artigo 37, XVI, 'b', da CRFB/88. Conforme posição jurisprudencial
formada no seio do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o cargo ocupado exigir apenas nível
médio de ensino, por si só, não exclui o caráter técnico da atividade, pois o texto constitucional
não exige formação superior para tal caracterização, o que redundaria em intolerada
interpretação extensiva, sendo imperiosa a comprovação de atribuições de natureza específica"
(RMS 12.352/DF, Rel. p/acórdão Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Sexta Turma, DJ de
23/10/06), e "para fins de acumulação, resta assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial
que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional."
(RMS 14.456/AM, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ de 2/2/04). Dado que
as atribuições desempenhadas pelos assessores jurídicos constituem-se em atividades
privativas de advocacia (artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.906/1994), algo que requer o
bacharelado em direito, o controle realizado pela AGE, será, em matéria técnica, mais apurado
e específico do que se realizado por outro órgão, tendo-se em mente a especialização de
ensino superior requisitória para os exercícios deste controle específico e do mister jurídico.

28. Por fim, ressalte-se que o controle desempenhado pela AGE face às assessorias
se circunscreve à análise das matérias técnico-jurídicas. Não abrange, pois, aspectos
disciplinares, tais como, com o devido obtempero, aqueles deveres dispostos no artigo 216 da
Lei Estadual nº 869/52 (assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade etc.), situações às
quais prevalece a subordinação administrativa (não-técnica) hierárquica às chefias nos órgãos
e entidades aos quais estão lotados os assessores, e à CGE, como regramento geral. É
consabido, etimologicamente, que a palavra controle não é sinônimo de fiscalização, correção,
inspeção, supervisão, censura, avaliação ou aplicação de sanções, mas concebido como um
processo para garantir com razoável certeza os objetivos de uma entidade. E essa bipartição
entre o controle técnico e controle administrativo-disciplinar se faz necessária para a higidez e
eficiência dos objetivos das entidades e da Administração Pública como um todo.

 

2- A RESPONSABILIZAÇÃO DOS PARECERISTAS JURÍDICOS - PARAMETRIZAÇÃO
LEGAL E JURISPRUDENCIAL

2.1 Considerações preliminares
29. É de competência exclusiva da Corregedoria da Advocacia Geral do Estado,
fixada na Lei Complementar Estadual nº 83/2005[1], corroborada pelo Decreto Estadual nº
45.711/2011[2], instaurar sindicância e, se for o caso, propor ao Advogado-Geral do Estado a
abertura de processo administrativo disciplinar.

30. No rol da prerrogativa da Corregedoria Consulente para instaurar sindicâncias e,
se for o caso, propor ao Advogado-Geral do Estado, a abertura de processo administrativo
disciplinar, estão abarcados todos os Procuradores do Estado, ainda que lotados em
assessorias, departamentos jurídicos, procuradorias de autarquias e das fundações e órgãos
da administração direta e indireta, assim como abrange os demais servidores desta Casa.

31. Neste rol de competência correcional, inserem-se ainda os servidores públicos
que atuem na condição de assessores jurídicos no âmbito das Assessorias Jurídicas dos
órgãos da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações, formalmente
consideradas unidades setoriais de execução da Advocacia-Geral do Estado e, por isso,
subordinadas tecnicamente à esta Casa, como já extensamente abordado.

32. Neste raciocínio, consoante exposto no Parecer AGE/CJ nº 15.723/2016,
elaborado pela Procuradora do Estado Dra. Raquel Melo Urbano de Carvalho, as advocacias
públicas estruturaram suas Corregedorias para preservar a independência técnica de seus
Procuradores, sendo que estas possuem, justamente, a função de apurar e punir infrações
cometidas por aqueles que lhes estejam circunscritos.

33. Isso porque, como ressaltado no Parecer em comento, “além das funções
explicitamente previstas na Constituição, outra de importância institucional toca às
Procuradorias Estaduais: o exercício do controle interno da legalidade estatal, que é, ao lado
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da limitação de competência, uma das técnicas de contenção do Poder”. Para que esse
controle seja efetivo, é necessário que tanto a pessoa que o exerce quanto a pessoa que tem
suas atividades investigadas possuam independência para emitir suas reais conclusões sobre
o fato que se examina.

34. E tal fundamentação apenas pode ser dotada de consistência técnica se o
Advogado Público não estiver sujeito a sanções de ordem política; se tiver tranquilidade para
proferir suas conclusões sabendo que serão validadas por autoridades que estejam em nível
hierárquico igual ou superior, levando-se em conta critérios estritamente jurídicos para o
exercício desse controle.

35. Igualmente, aquele que exerce a função de controle interno dos atos praticados
pela Advocacia Pública deve fazê-lo com autonomia em relação àqueles que demandaram o
parecer analisado, sob pena de se instaurar procedimentos com o fim exclusivo de punir, e não
de investigar.

36. Em Minas Gerais, desde a Lei Complementar nº 30/1993[3] já se reconhece que a
Advocacia Pública consubstancia órgão autônomo, o que foi reiterado recentemente pela Lei nº
22.257/2016, em seus arts. 9º e 47.[4] Dessa forma, sendo a AGE um órgão autônomo da
Administração Pública, é certo que o controle sobre suas atividades deva respeitar a sua
independência e apenas admita fiscalizações se houver previsão legal que determine os limites
específicos do controle, com outorga de competência expressa para outra unidade, como posto
no Parecer AGE/CJ nº 15.723/2016.

37. Portanto, frisa-se a necessidade de autonomia técnica para a produção de
opiniões legais que efetivamente atendam aos interesses da Administração Pública, assim
como a previsão legal de autonomia da Advocacia-Geral do Estado em relação aos demais
órgãos do Poder Executivo Estadual, do que decorre que a competência para apurar e punir
infrações de seus servidores é própria da Corregedoria da AGE.

38. Neste ângulo ainda, oportuno frisar que os servidores públicos no  desempenho de
atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo, e que não ostentam a
condição de Procurador do Estado, somente poderão ser processados, se verificado que
eventual estudo jurídico (parecer, nota jurídica ou nota técnica) emanado por tais servidores não
tenha observado as orientações técnicas da Advocacia-Geral do Estado, as quais devem
subordinação nos termos do §2º, artigo 128 da Constituição Mineira. Vale repisar:  

Art. 128 - A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao Governador do
Estado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termos da lei complementar que sobre ela dispuser, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo.
§ 2º - Subordinam-se técnica e juridicamente ao Advogado-Geral do
Estado as consultorias, as assessorias, os departamentos jurídicos, as
procuradorias das autarquias e das fundações e os demais órgãos e
unidades jurídicas integrantes da administração direta e indireta do Poder
Executivo.

39. Feita esta advertência, encontra-se no escólio de José dos Santos Carvalho
Filho a indicação de que, para instauração do processo administrativo disciplinar, é requisito a
publicação de portaria (ou outro ato normativo correlato) contendo indícios a) da existência de
infração funcional; b) da autoria; c) do elemento subjetivo que se conduziu o responsável d) da
época do ocorrido; e) e de tudo mais que possa permitir o amplo direito de defesa do servidor
submetido ao processo.[5]

40. Resta claro, nesse sentido, visualizar se a emissão de parecer ou nota
técnica,[6] nos casos em que houver prejuízos à Administração Pública, constituiria hipótese
de infração funcional, seja ela de classificação leve, média ou grave.

41. Cabe inicialmente salientar que qualquer atribuição dos servidores que compõem
os quadros do Estado não pode ser livremente desempenhada, sem possibilidade de controle e
eventual responsabilização. Isso porque é decorrência lógica dos princípios aplicáveis à
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Administração a possibilidade de escrutínio da juridicidade de atuação dos agentes públicos
competentes.

42. A correta identificação das competências administrativas dentro de cada órgão ou
entidade é, nesse sentido, imprescindível para se averiguar os limites de atuação do agente.
Nesse sentido, é de atribuição dos Procuradores do Estado, servidores pertencentes a
órgão autônomo da Administração estadual, qual seja, a Advocacia-Geral do Estado, prestar
consultoria e assessoramento JURÍDICOS aos órgãos e entidades do Estado, ao
Governador e aos Secretários.[7]

43. Dessa forma, não devem os procuradores emitir manifestações conclusivas sobre
temas não jurídicos, tais como os administrativos, ou de conveniência ou oportunidade. Como
exemplifica Maria Sylvia Zanella Di Pietro, estaria, no processo licitatório, fora do raio de
alcance da análise jurídica, dentre outros: 1) a oportunidade e conveniência da contratação; 2) a
descrição do objeto, à exceção da indicação injustificada de marca; 3) o conteúdo dos projetos
básico e executivo; 4) os indicativos de quantidade, estimativas de consumo; 5) as planilhas de
preço, incluindo sua composição; 6) os critérios para aceitabilidade dos preços; 7) as questões
que demandem conhecimentos técnicos específicos (incluindo os serviços técnicos
profissionais especializados); 8) a execução de contrato e sua especificação; e 9) a
comprovação dos fatos invocados como suporte para alterações contratuais.[8]

44. Ainda que os procuradores emitam manifestações nesse sentido, devem elas ser
simplesmente desconsideradas, por incompetência técnica que foge da alçada de Procurador
do Estado. A análise jurídica propriamente dita, por sua vez, deve contemplar o preenchimento
dos requisitos formais descritos em lei. É um raciocínio de conformidade do que está descrito
no contrato com o que se respalda na norma.

45. Entretanto, cabe observar que o raciocínio jurídico não é meramente baseado em
um critério de subsunção do fato à norma, como também é uma análise de valoração. O direito,
enquanto ciência social, é impregnado por raciocínios que transbordam a lógica e a formalidade
das ciências exatas. Enquanto um conceito interpretativo, na célebre assunção de Ronald
Dworkin,[9] o conceito do que é o direito, do que é a norma, de qual é a solução fática que
estaria dentro dos conformes do ordenamento jurídico, estão sujeitos à discordância daqueles
que se engajam na atividade de interpretação. Nesse sentido, não é razoável supor que o
intérprete jurídico sempre tenha a resposta correta, ainda que este seja um ideal que deva tentar
ser alcançado.[10]

46. Como afirma Cass Sunstein,[11] em um mesmo caso idêntico, intérpretes
razoáveis podem tomar posições diametralmente opostas e estarem convictos de que estão
corretos em suas respectivas empreitadas interpretativas. É ultrapassada, nesse sentido, a
concepção da Escola da Exegese francesa segundo a qual in claris cessat interpretatio (na
clareza, cessa-se a interpretação). Até mesmo as leis cristalinas necessitam de interpretação, e
não é por menos que os juristas são constantemente chamados para prestarem consultorias,
ainda que a letra da lei seja clara.

47. Há que se perquirir, dessa forma, por balizas que estabeleçam os contornos dos
limites interpretativos que permeiam o raciocínio jurídico. Também é necessário se observar a
própria natureza jurídica da externalização da interpretação ao mundo, consubstanciada no
parecer, para se identificar sua força vinculante.

 

2.2 Sobre a natureza jurídica do parecer
48. O parecer administrativo e a nota técnica não equivalem ao ato
administrativo a eles posterior, ainda que o administrador tenha acatado integralmente o
parecer. O parecer não possui valor normativo, servindo apenas de orientação ao gestor na
tomada de decisões.

49. Como afirma Hely Lopes Meirelles, os pareceres possuem caráter meramente
opinativo e não podem vincular a Administração Pública, a quem cabe praticar o ato
administrativo que efetivamente produzirá efeitos jurídicos.[12]
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50. No mesmo sentido expõe Rafael Carvalho Rezende Oliveira, acrescentando que o
dever de administrar e, portanto, praticar atos nesse sentido, é da autoridade administrativa,
não podendo ser transferido tal múnus ao Advogado Público.[13]

51. Ainda que a lei estipule a obrigatoriedade da consulta, como de fato ocorre com
as licitações,[14] NÃO É o parecer ato jurídico que produzirá os efeitos almejados pela norma
(contratação ou não pela Administração Pública; mediante licitação ou com a sua dispensa).

52. Exatamente por isso se entende que o parecer não é impugnável por mandado de
segurança, ou qualquer outro tipo de ação pleiteando a sua invalidação.[15] Não possui o
parecer o condão de produzir efeitos concretos às partes licitantes, inclusive ao administrador
público, sendo, pois, instrumento de ponderação para a tomada da decisão administrativa.

53. Ainda que seja controversa a natureza jurídica do parecer (se de ato administrativo
consultivo, execução ex officio de lei, etc.), vários doutrinadores[16] entendem que o parecer
não enseja a vinculação da tomada do ato administrativo decisório, porquanto constituiria o
parecer meramente uma consulta administrativa.

 

2.3 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização de
pareceristas

54. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar sobre a
responsabilização de pareceristas em pelo menos três acórdãos relevantes, não restando,
entretanto, pacificado o tema.[17]

55. No Mandado de Segurança nº 24.073/2002-DF, o Ministro Carlos Veloso
destacou em seu voto que os pareceres não são atos administrativos, mas “opinião emitida
pelo operador do Direito, opinião técnico-jurídica”. Destacou o ministro que os pareceres não
podem ser submetidos a controle externo de Tribunais de Contas. E ressaltou que a
responsabilização de advogado que emitiu parecer somente pode ser caracterizada quando “o
profissional laborou com culpa, em sentido largo, ou que cometeu erro grave, inescusável”
56. Nos Mandados de Segurança nº 24.584/2007-DF e nº 24.631/2007-DF, é de se
destacar os respectivos votos do Ministro Joaquim Barbosa, nos quais adotou classificação do
administrativista francês René Chapus. Segundo este autor, um parecer pode ser classificado
em três espécies: (i) facultativo, quando a norma não exige a prolatação de opinião e o
administrador a ela não se vincula; (ii) obrigatório, quando a manifestação é exigida em lei, mas
a autoridade administrativa pode dela discordar e submeter a matéria a nova análise; e (iii)
vinculante, na hipótese de o ato administrativo depender de parecer favorável para a sua
prática.

57. Contrariando decisão anterior, no MS nº 24.584 ficou decidido que procuradores
federais poderiam ser chamados ao Tribunal de Contas para darem explicações a respeito de
seus pareceres e notas técnicas. A decisão, no entanto, não explicitou se seria possível
sancionar esses servidores ou se eles poderiam responder solidariamente ou se poderiam
sofrer qualquer tipo de processo administrativo disciplinar, ou responsabilização nas áreas cível
e penal.

58. No MS nº 24.631, por sua vez, ficou decidido que em casos de pareceres
vinculantes haveria compartilhamento do poder administrativo de decisão, razão pela qual o
parecerista poderia vir a responder conjuntamente com o administrador. Nos casos em que os
pareceres fossem facultativos a responsabilização do advogado somente poderia ocorrer se
este tivesse atuado com dolo ou erro inescusável.
59. Em que pese a referência feita pelo Ministro Joaquim Barbosa à doutrina
administrativista francesa, essa classificação é criticada pela doutrina nacional[18]. Não é
possível identificar, no Brasil, previsão legal que obrigue o administrador a decidir conforme o
parecer, ou não praticar o ato: sempre é possível alterar a proposta e submetê-la novamente à
análise jurídica.[19] Não existiria, nesse sentido, um previsão ex lege que identificasse os
pareceres como facultativos, vinculantes ou obrigatórios.
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60. Ademais, impele-se à atenção a recentes decisões monocráticas em que o e.
Tribunal tem repelido condenações perpetradas pelo Tribunal de Contas da União contra
pareceristas (ex: MS 36.025/2018, Rel. Min Cármen Lúcia; e MS 35.196/2017, Rel. Min. Luiz
Fux), seguindo as balizas da tese que será exposta adiante, afastando-se do que decidido
nestes Mandados de Segurança.

 

2.4 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais. O dolo ou erro grosseiro. A liberdade de expressão técnica

61. A carência do estabelecimento de um balizador, pela corte constitucional, que
pacificasse o entendimento quanto a responsabilização do parecerista ensejou entendimentos
diversos nos demais órgãos julgadores e de controle. Contudo, pode-se observar pelas
decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ – e do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais – TJMG – que o entendimento caminha no sentido de que o parecerista só pode
ser responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro. Senão vejamos.

62. O STJ, em reiteradas vezes,[20] tem entendido que os pareceristas não podem
ser enquadrados em improbidade administrativa, e não têm o dever de ressarcimento ao erário
se seus pareceres tiverem caminhado no sentido de recomendar conduta que posteriormente
foi avaliada como danosa ao Poder Público. Ou seja, não há responsabilidade tanto cível quanto
penal. Isso porque, a imputada colaboração exige “fundada indicação de preorientada atuação
com desvio de finalidade”. Assim, há que se perquirir pelo ELEMENTO SUBJETIVO que
pautou o parecer, algo que é externo ao próprio parecer.
63. A única análise possível que seja interna ao parecer é no caso de ERRO
GROSSEIRO, que deve ser analisado caso a caso. Conforme asseverou o Ministro Benedito
Gonçalves  (REsp 1.454.640/2015-ES)[21], “a existência de indícios de irregularidades no
procedimento licitatório não pode, por si só, justificar [a tomada de medidas contra]
parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo
equivocado”. E continua o Ministro: “ao adotar tese plausível, mesmo minoritária, desde
que de forma fundamentada, o parecerista está albergado pela inviolabilidade de seus
atos, o que garante o legítimo exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei n.
8.906/94.”
64. Nesse sentido, mesmo que o supedâneo acolhido pelo parecer não possua
reverência majoritária, não se pode imputar gravame ao autor pela via doutrinária escolhida.
Isso não poderia deixar de ser, dado que, nos limites de uma fundamentação jurídica razoável, é
permitido ao manifestante opinar da forma que ele melhor entender como a adequada ao caso.

65. Tolher tal atividade é o mesmo que liquidar a tarefa do intérprete jurídico. Dado
que o direito não é uma ciência exata, mas uma ciência impregnada de valorações, juízos de
adequação, de razoabilidade e de proporcionalidade, é necessário, mais do que permitido, a
liberdade de expressão técnica para que o parecerista exerça seu mister.

66. No mesmo esteio tem caminhado o TJMG, o qual afirma que imputar
responsabilidade ao parecerista é ato abusivo, salvo quando houver demonstração de culpa
(dolo) ou erro grosseiro, submetida essa averiguação às instâncias administrativo-
disciplinares.[22]

67. De tal modo, em que pese entendimentos contrários recalcitrantes[23], a emissão
de parecer não pode ser entendida como atividade que enseje responsabilidade cível ou penal,
salvo nos casos excepcionais já mencionados, de dolo ou erro grosseiro.

68. Saliente-se que estes parâmetros são corroborados pelas alterações introduzidas
na LINDB (incluídas pela Lei nº 13.655/2018), em especial o acréscimo do artigo 28, que dispõe
que "[o] agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em
caso de dolo ou erro grosseiro."
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2.5 Do exercício da função da advocacia pública
69. Mesmo que a natureza jurídica dos pareceres e demais atos consultivos emitidos
por Advogados Públicos seja o bastante para afastar a responsabilização pessoal desses
agentes, é relevante tecer breve comentário sobre a função da Advocacia Pública.

70. Como exposto preliminarmente, não se pode esperar, na atualidade, que o
advogado público realize suas atividades sem qualquer crítica, no lugar-comum de simples
repetidor do que dizem doutrina e jurisprudência. Isso porque o direito admite inúmeras
interpretações e, não raro, mesmo o jurista mais habilidoso se vê diante de situação de
aparente conflito de normas ou de fato que não parece já ter sido analisado por estudiosos ou
órgãos julgadores.

71. Embora apresente-se como uma alegação simplória, não é supérfluo considerar
que, se fosse de tranquila aplicação o dispositivo legal que enseja uma consulta, não haveria
motivos para requisitá-la. Mais evidente ainda é essa constatação quando a própria lei
demanda a orientação jurídica para auxiliar a tomada de decisões pelo Administrador Público.

72. Muitas vezes o papel da consultoria jurídica será sim o de sistematizar
posicionamentos díspares sobre a mesma matéria, expressas em pareceres já existentes e
aprovados. Mesmo nessas hipóteses (de aplicação de manifestações preexistentes) observa-
se a existência de dúvida legítima quanto ao caminho interpretativo a ser seguido. É normal que
a Administração Pública altere seu entendimento sobre o que diz a norma jurídica, tanto que o
artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei nº 9.784/1999[24], que trata do processo
administrativo no âmbito da Administração Federal, reconhece essa possibilidade. As
mudanças de orientação no âmbito administrativo apenas demonstram que o direito não é uma
norma exata e pode ser lido diferentemente a depender das circunstâncias que permeiam a
leitura.

73. Nesse sentido, não há como imaginar a viabilidade do trabalho do advogado,
público ou privado, sem liberdade para expressar suas verdadeiras impressões sobre a norma.
O próprio exercício da advocacia ficaria prejudicado se o simples fato de existir entendimento
diverso ao veiculado fosse suficiente para responsabilizar seu emissor (por exemplo, se um
cliente pudesse responsabilizar o advogado a cada vez que um juiz discordasse da
argumentação posta em uma ação judicial).

74. Então, para resguardar o livre exercício da advocacia, a Constituição (CRFB/88) –
deixou expresso que o advogado “é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”[25] e o Estatuto do
Advogado – Lei nº 8.906/1994 reforçou tal previsão[26]. Essa inviolabilidade não é absoluta, por
óbvio, estando sujeito o advogado à responsabilização pelos danos causados com dolo ou
culpa, nos termos gerais do artigo 186 do Código Civil de 2002 – CC/2002[27] e no artigo 32
do Estatuto do Advogado[28]. O Novo Código de Processo Civil de 2015, inclusive, dispôs em
seu artigo 184 que o membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável
quando agir, em juízo, com dolo ou fraude no exercício de suas funções (excluindo-se a hipótese
do erro grosseiro).[29] Apenas nessas situações poderá o advogado ser passível de
objurgatórias por suas manifestações jurídicas.

75. Resta evidente, nesse sentido, que a tentativa de responsabilizar pessoalmente
Procuradores do Estado sem apontar a presença de dolo ou erro grosseiro não se conforma ao
previsto na Constituição de 1988, configurando esvaziamento do exercício da advocacia
pública.

 

2.6 A responsabilidade administrativa do parecerista Procurador do Estado. Dolo e erro
grosseiro como infração funcional.

76. Como afirma José dos Santos Carvalho Filho,[30] o sistema punitivo na esfera
administrativa é bem diferente do que existe no plano criminal. Neste, as condutas são
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tipificadas, vigorando o princípio da tipicidade da conduta, de modo que a lei comina uma pena
específica para a conduta que a ela estiver vinculada.

77. Em âmbito administrativo, por sua vez, as condutas não tem a precisa definição
que ocorre no campo penal, limitando-se a lei, em regra, a falar em falta de cumprimento dos
deveres, insubordinação grave, procedimento irregular, ou incontinência pública.[31] Isto
significa que poucas são as infrações definidas, como o abandono de cargo ou os ilícitos que
correspondem a crimes ou contravenções penais.

78. Nesse sentido, os estatutos funcionais apresentam um elenco de deveres e
vedações para os servidores, e o ilícito administrativo vai se configurar exatamente quando tais
deveres e vedações são inobservados.[32]

79. Não há um enquadramento a priori quanto à infração e à penalidade a ser
imposta. É conferida discricionariedade à Administração no enquadramento da falta aos ilícitos
previstos em lei. Além disso, essa discricionariedade se amplia ainda mais quando se exige
que na aplicação das penas disciplinares sejam consideradas a natureza e a gravidade da
infração e os danos que dela provierem para o serviço público.

80. A Administração deve atender a princípios específicos para a regular aplicação
das sanções, tais como a adequação punitiva (proporcionalidade), pelo qual se incumbe ao
administrador compatibilizar a conduta à sanção, e a motivação da penalidade
(necessidade), necessária para apontar os elementos que comprovem a observância, pelo
administrador, da necessidade de punição de uma dada conduta.

81. Os deveres e vedações específicos da carreira de Procurador do Estado estão
insculpidos na Lei Complementar Estadual nº 81/2004, nos artigos 27 a 29, dentre os quais se
colaciona, dentre outros: a realização, com zelo e presteza, dos serviços a seu cargo; o zelo
pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda; a proibição de valer-se do cargo para
obtenção de vantagens indevidas para si ou para terceiros; e a vedação de praticar ato que
macule a imagem da Advocacia-Geral do Estado ou represente a deslealdade para com as
diretrizes da instituição.[33]

82. Outrossim, os Procuradores do Estado devem observar, no que couber, os
deveres e proibições gerais aos servidores públicos do Estado, definidos na Lei nº 869/52, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais,
especialmente nos artigos 216 e 217. Nesse sentido, devem os servidores públicos, dentre eles
os Procuradores do Estado, ter assiduidade; pontualidade; discrição; urbanidade; levar ao
conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo;
zelar pela economia e conservação material que lhe for confiado; etc.[34]

83. Em um limbo mais profundo encontram-se os conceitos mais abertos, como a
“realização com zelo e presteza dos serviços a seu cargo” ou o “emprego, em expedientes
oficiais, de expressão ou termo desrespeitosos”. Como se averiguar, na prática, então,
parâmetros que indiquem uma falta com a responsabilidade administrativa, sujeita à sanção?
Especialmente no caso dos pareceres, como identificar um parecer que não foi produzido com
zelo e presteza?

84. A resposta a essas questões está justamente na aplicação dos critérios utilizados
nas outras esferas – civil e criminal – que identificam a responsabilização, ou seja, o DOLO e o
ERRO GROSSEIRO.

85. Não se pode, assim, responsabilizar administrativamente o Procurador do Estado
por sua opinio juris externada em parecer ou nota técnica, salvo nessas duas hipóteses
excepcionais que devem ser comprovadas mediante apuração administrativa. Mesmo no caso
de opiniões equivocadas, desde que fundamentadas, estas não justificam responsabilização
administrativa.

86. O DOLO, como já enfatizado, é conduta externa ao parecer, porquanto é elemento
subjetivo que labora para induzir outrem, no caso o administrador, a erro. Todavia,  não são os
efeitos consequentes do DOLO que devem ser avaliados, mas a PRÓPRIA ATUAÇÃO
DOLOSA EM SI, que contraria a realização com zelo do encargo de Procurador do Estado,
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agindo-se pautado por interesses pessoais. Ainda que não haja danos ao erário ou não se
realize um dano ao ente público, a atuação dolosa deve ser punida, independentemente dos
efeitos. É claro que, caso ocorra consequências negativas, necessário se faz sopesar a pena a
ser aplicada, no balizamento da proporcionalidade da sanção.

87. Por sua vez, O ERRO GROSSEIRO, também chamado de ERRO EVIDENTE E
INESCUSÁVEL[35], deve ser analisado caso a caso. Não se fala aqui de interpretação
divergente, interpretação minoritária, adoção de tese superada, interpretação contra legem,
dentre outros. Não de um consultor-hércules,[36] de um jurista experimentado, de um Procurador
do Estado com uma equipe devota de estagiários.[37] Fala-se de erros claros, erros que não
poderiam ser cometidos por um profissional médio. Tratar-se-ia, em caso de erro grosseiro, de
uma exigibilidade de interpretação ou fundamentação diversa.

88. No ERRO GROSSEIRO, tal como na atuação dolosa, não são os efeitos
consequentes que justificam a aplicação da penalidade, mas o PRÓPRIO ERRO EM SI, que
revela o destrato com a coisa pública, o desmazelo com as atribuições institucionais. Os efeitos
decorrentes repercutem no quantum da imposição sancionatória, mas não na necessidade do
ato sancionador em si.

89. O ERRO GROSSEIRO pressupõe uma atuação IMPRUDENTE na emissão do
parecer. É uma atuação a) que não é compatível com o conhecimento técnico exigido de um
profissional médio; b) ou que não alerta para as cautelas a serem tomadas quando de uma
interpretação mais arrojada; c) ou que não fundamenta a via interpretativa escolhida.

90. Saliente-se que é dever do Procurador do Estado, conforme reza o artigo 27,
inciso VIII, da Lei Complementar nº 81/2004, aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente. Nesse
sentido, seria ERRO GROSSEIRO, por exemplo, se o Procurador do Estado, após decorridos
vários anos da promulgação do Novo Código de Processo Civil, interpusesse recurso de
agravo com base no Código de Processo Civil de 1973. Ou, por exemplo, em uma situação
imaginada de alteração legislativa das hipóteses de dispensa de licitação, emitisse o
Procurador do Estado parecer recomendando pela dispensa de licitação com base na
legislação anterior.

91. Observa-se, também, que legislações novas, ou carentes de estudos doutrinários,
ou de jurisprudência pacificada, ensejam interpretações das mais diversas, ainda mais quando
não se há certeza de subsunção do fato à norma, ou a sistemática legislativa é truncada, ou há
dispositivos normativos contraditórios. Como na acepção de Hart[38], a textura aberta da
linguagem permite interpretações das mais diversas possíveis.

92. Tanto mais é difundido, estudado e debatido um tema, menores se tornam as
dúvidas quanto à interpretação adequada e maior o grau de conhecimento exigido de um
profissional médio. Nessas situações, maior se torna a exigência de cautela e de conhecimento
jurídico do Procurador do Estado em relação ao tema em suas atividades de consultoria, para
que evite o descuido que caracterize erro grosseiro.

93. Ademais, quanto a casos específicos em que mais se há controvérsias, os quais
são os casos envolvendo matéria licitatória, não cabe aos Procuradores do Estado
perscrutarem sobre a lisura do procedimento licitatório sempre quando da análise de
aditamentos contratuais. Ora, é do próprio atributo do ato administrativo a presunção de
legitimidade, isto é, sua conformidade ao direito, ainda que esta presunção possa ser afastada
(juris tantum).

94. Uma vez celebrado o contrato, presume-se que ele é legítimo. Inclusive, estar-se-ia
contra os princípios de eficiência administrativa e de economicidade se a todo momento o
Procurador do Estado fosse instado a conferir a legalidade do ato administrativo. Repleto de
serviços a fazer, não é razoável pensar que o Advogado Público, que já conta com prazos
processuais diferenciados, dentre outras prerrogativas dilatórias conferidas em lei, deva
perquirir a legalidade do ato administrativo sempre que o procedimento passa por sua análise.
Presume-se a legitimidade do contrato anteriormente celebrado e verifica-se a possibilidade
jurídica do aditamento contratual pela qual o Procurador do Estado ou Assessor Jurídico foi
inquirido pelo administrador.

Parecer Jurídico 16.056 (1742847)         SEI 1080.01.0000165/2017-50 / pg. 20



95. Também, como é de atribuição dos Advogados Públicos e Assessores Jurídicos
restringirem-se à análise JURÍDICA das questões que lhes são postas sob consulta, ainda que
tenham subscrito contratos em que posteriormente constate-se irregularidades, não se pode
penalizá-lo por questões aquém de suas atribuições. O mero ato de subscrição não enseja a
responsabilidade administrativa, devendo ser investigado o DOLO ou o ERRO GROSSEIRO no
exercício de suas atribuições.

 

CONCLUSÃO

96. É de se concluir em preliminar, nos termos da Lei Complementar nº 83/2005, que
compete institucionalmente à Corregedoria da Advocacia-Geral do Estado exercer, DE FORMA
EXCLUSIVA, o poder disciplinar em face dos Procuradores do Estado e demais agentes
públicos lotados nesta Casa, cabendo ao Corregedor a eventual instauração de sindicância, e,
se for o caso, propor ao Advogado-Geral a abertura de processo administrativo disciplinar, pelo
que imprópria e descabida a determinação da Controladoria-Geral do Estado para abertura de
processo administrativo disciplinar em face de Procuradores do Estado ou de Assessores
Jurídicos.

97. Quanto aos Assessores Jurídicos nas unidades setoriais de execução da AGE,
cabe à Corregedoria desta AGE, em sede exclusiva, a persecução responsabilizatória técnica
referente às atividades jurídicas desempenhadas por estes agentes públicos, mantendo-se às
respectivas chefias e à Controladoria-Geral do Estado a responsabilização disciplinar.

98. Quanto à indagação específica acerca da possibilidade ou não de eventual
responsabilização administrativa de Procuradores do Estado que emitiram estudos jurídicos
que amparou contratações de serviços pelo ente estatal contendo supostas irregularidades,
opina-se, com base na argumentação aqui expendida, bem como a legislação, jurisprudência e
doutrina colacionadas, pela impossibilidade de que a emissão de pareceres ou notas jurídicas
seja caracterizada como infração funcional passível de responsabilização administrativa, salvo
em situações excepcionais de dolo ou erro grosseiro.

99. Por fim, o parecer não é ato administrativo de gestão, necessitando de
confirmação pelo administrador, a quem cabe responsabilidade pelas decisões tomadas.

100. É o que nos parece, salvo melhor juízo.

      Belo Horizonte, 21 de novembro de 2018.
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[1] Lei Complementar nº 83/2005, dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do
Estado – AGE e dá outras providências:

Art. 6º – Ao Corregedor incumbe:

IV – instaurar sindicância e, se for o caso, propor ao Advogado-Geral a abertura de processo
administrativo disciplinar;

[2]Decreto Estadual nº 45.771/2011, dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do
Estado – AGE:

Art. 21. Ao Corregedor compete:

IV – instaurar sindicância e, se for o caso, propor ao Advogado-Geral do Estado a abertura de
processo administrativo disciplinar; (...)

VII – promover correição nos órgãos de execução da AGE e nas Procuradorias das autarquias
estaduais e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado”. (artigo 6º da LC 83/2005)

[3]“Art. 3º.A Procuradoria-Geral do Estado, órgão autônomo, é instituição diretamente
subordinada ao Governador do Estado e exerce funções essenciais à Justiça, nos termos da
Constituição Federal, competindo-lhe privativamente: (...)” (sem destaques no original)

[4] “Art. 9º O controle interno do Poder Executivo será exercido pelos seguintes órgãos
diretamente subordinados ao Governador:
I - Controladoria-Geral do Estado – CGE –, como órgão central;
II - Advocacia-Geral do Estado – AGE”

“Subseção V
Dos Órgãos Autônomos
Art. 47. Os órgãos autônomos do Poder Executivo subordinados ao Governador são:
I - Advocacia-Geral do Estado – AGE” (sem destaques no original)

[5] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2014. P. 1001-1005

[6] Conforme dispõe a Resolução nº 148/2005 da AGE em seu art. 1º:

Art. 1º As consultas formuladas à Advocacia-Geral do Estado – AGE, por Secretários de
Estado, Secretários Adjuntos, Subsecretários e autoridades de hierarquia equivalente dos
órgãos e entidades da Administração devem ser respondidas, conforme o caso, em Pareceres
ou Notas Jurídicas.

[7]Decreto Estadual nº 45.771/2011, dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do
Estado – AGE:

Art. 2º. A AGE tem por finalidade o exercício de funções essenciais à Justiça, nos termos das
Constituições Federal e Estadual, competindo-lhe privativamente:

III – prestar consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos e entidades do Estado;

IX – emitir parecer sobre consulta formulada pelo Governador do Estado, por Secretário de
Estado ou por dirigente de órgão autônomo;

[8] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Advocacia Pública e sua atuação no procedimento
licitatório: fundamentos, limites e responsabilização. In: Revista de Direito Administrativo. Rio
de Janeiro. V. 270, p. 285-299, set/dez 2015.

[9] DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1988. Cap. 6

[10] Na famosa acepção do “Juiz Hércules”, os intérpretes jurídicos devem buscar a resposta
correta para as questões. Cf: DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard
University Press, 1978. P. 105-130.

[11] SUNSTEIN, Cass. Why Societies Need Dissent. Cambridge: Harvard University Press,
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[11] SUNSTEIN, Cass. Why Societies Need Dissent. Cambridge: Harvard University Press,
2003.

[12]“Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos
submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo, não
vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se
aprovado por ato subseqüente. Já, então, o que subsiste como ato administrativo não é
o parecer, mas, sim, o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa,
ordinatória, negocial ou punitiva. O parecer, embora contenha um enunciado opinativo, pode
ser de existência obrigatória no procedimento administrativo e dar ensejo à nulidade do ato
final se não constar do processo respectivo, como ocorre, p. ex., nos casos em que a lei exige
a prévia audiência de um órgão consultivo, antes da decisão terminativa da Administração.
Nesta hipótese, a presença do parecer é necessária, embora seu conteúdo não seja
vinculante para a Administração, salvo se a lei exigir o pronunciamento favorável do órgão
consultado para a legitimidade do ato final, caso em que o parecer se torna impositivo para a
Administração.”  (sem destaques no original). Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro – 23ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 172.

[13]“Em primeiro lugar, o dever de administrar cabe à autoridade administrativa, e não ao
consultor jurídico, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. A decisão
final sempre será da autoridade que pode, inclusive, decidir por não continuar com o
processo de licitação/contratação, apesar da existência de parecer jurídico. É a autoridade
administrativa (e não o advogado público) a responsável pela administração pública ou
gestão da coisa pública, sendo, a nosso ver, incoerente a classificação do parecer como
‘vinculante’ quando, em verdade, o ato representa apenas a opinião jurídica do advogado.”
(sem destaques no original) Cf: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos
Administrativos – 3ª ed. rev. e atual – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014.
eBook, item 3.14.3.

[14] Lei 8.666/93:

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa (...)

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica
da Administração.

[15] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Advocacia Pública e sua atuação no procedimento
licitatório: fundamentos, limites e responsabilização. In: Revista de Direito Administrativo. Rio
de Janeiro. V. 270, p. 285-299, set/dez 2015. P. 295

[16]Cf: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª Ed. São Paulo:
Malheiros. P. 185; Cf: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13ª
Ed. São Paulo: Malheiros. P. 377; Cf: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Advocacia Pública e sua
atuação no procedimento licitatório: fundamentos, limites e responsabilização. In: Revista de
Direito Administrativo. Rio de Janeiro. V. 270, p. 285-299, set/dez 2015. P. 295; Cf:
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Adminsitrativo. 25ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2012;

 

[17] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Advocacia Pública e sua atuação no procedimento
licitatório: fundamentos, limites e responsabilização. In: Revista de Direito Administrativo. Rio
de Janeiro. V. 270, p. 285-299, set/dez 2015. P. 295-297

[18]Cf.: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Advocacia Pública e sua atuação no procedimento
licitatório: fundamentos, limites e responsabilização. In: Revista de Direito Administrativo. Rio
de Janeiro. V. 270, p. 285-299, set/dez 2015. P. 298 Cf. também: MENDONÇA, José Vicente
Santos de. A responsabilidade pessoal do parecerista público em quatro standards. Disponível
em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania
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/Improbidade_Administrativa/Doutrina_Improbidade/

A%20Responsabilidade%20Pessoal%20do%20Parecerista

%20Publico%20em%20quatro%20standards.pdf Acesso: 05/01/2017. P. 5-6.

[19]“Aparentemente não existe, no Brasil, parecer vinculante, ao menos na forma como o
ministro Joaquim Barbosa definiu: hipótese legal que obrigue o administrador a “decidir”
conforme o parecer ou, então, a nada decidir. Em todos os casos, mesmo naqueles em que a
manifestação das assessorias jurídicas é obrigatória, a autoridade sempre poderá
refazer/modificar sua proposta de ação, e, assim, submeter novamente a questão à análise
jurídica. Simplesmente não faz sentido uma situação em que a lei obrigue o administrador a
‘decidir’ conforme o parecer (as aspas se justificam porque, em termos lógicos, inexistiria
qualquer decisão) ou nada decidir.” Em: MENDONÇA, José Vicente Santos de. A
responsabilidade pessoal do parecerista público em quatro standards. Ver nota de rodapé
supra.

[20]HC nº 46.102/2016-RJ:
“EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL. INTENÇÃO DE
LESAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO. EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO
NÃO INDICADO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da APn n.
480, para a imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é necessária a
demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo
ao patrimônio público. 2. Conforme disposto no art. 133 da Carta Magna, "O advogado é
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua
responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem,
subjetivamente, ao propósito delitivo. 3. Na espécie, o Ministério Público estadual, em
sua peça acusatória, imputou aos recorrentes a conduta delitiva em análise, alicerçado
tão somente no desempenho tópico da função pública por eles exercida – ao
elaborarem parecer acerca da possibilidade de não realização de processo licitatório –
sem demonstrar a vontade de provocar lesão ao erário, tampouco a ocorrência de
prejuízo. 4. Recurso provido para reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada pelos
recorrentes e trancar, ab initio, o processo movido contra ambos” (sem destaques no original)
 

HC nº 85.724
“EMENTA:PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS . SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES LICITATÓRIOS. CRIMINALIZAÇÃO DA
ATUAÇÃO EM PARECERES SEM IMPUTAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
DESCABIMENTO. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEQUER IMPUTADO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia. 2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é
cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da
atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de
autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
3. A imputada colaboração em crime de fraude a licitações pela emissão de pareceres
exige fundada indicação de preorientada atuação com desvio de finalidade, para que que
não se persiga o procurador municipal pela atuação funcional - de conteúdo sempre livre.
4. Tampouco imputada a indispensável existência de prejuízos à Administração Pública
pelas indicadas fraudes, é caso de inépcia da peça acusatória, com nulidade dos atos
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processuais subsequentes. 5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida de ofício a
ordem para reconhecer a nulidade da denúncia, por inépcia.” (sem destaques no original)
 

[21]RECURSO ESPECIAL Nº 1.183.504
EMENTA: ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO
COMO AUTOR DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO
CUSTOS LEGIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE –
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO – POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO PARECERISTA – ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS
FUNCIONAIS – SÚMULA 7/STJ.

1. Sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação como fiscal da lei não é
obrigatória. Isto ocorre porque, nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno
como instituição, motivo pelo qual, o fato dele ser parte do processo, dispensa a sua presença
como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade através da ação civil
pública, de igual modo atua na custódia da lei. 2. Ademais, a ausência de intimação do
Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se
demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da
controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullitéssansgrief. 3. É possível, em situações
excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista como sujeito passivo
numa ação de improbidade administrativa. Para isso, é preciso que a peça opinativa
seja apenas um instrumento, dolosamente elaborado, destinado a possibilitar a
realização do ato ímprobo. Em outras palavras, faz-se necessário, para que se
configure essa situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o
elemento subjetivo condutor da realização do parecer. 4. Todavia, no caso concreto, a
moldura fática fornecida pela instância ordinária é no sentido de que o recorrido atuou
estritamente dentro dos limites da prerrogativa funcional. Segundo o Tribunal de
origem, no presente caso, não há dolo ou culpa grave. 5. Inviável qualquer pretensão que
almeje infirmar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, pois tal medida implicaria em
revolver a matéria probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, em face da Súmula 7/STJ.
6. O fato de a instância ordinária ter excluído, preliminarmente, o recorrido do polo passivo da
ação de improbidade administrativa não significa que foi subtraído do autor a possibilidade de
demonstrar a prova em sentido contrário. Na verdade, o que houve é que, com os elementos de
convicção trazidos na inicial, os magistrados, em cognição exauriente e de acordo com o
princípio do livre convencimento motivado, encontraram fundamentos para concluir que, no caso
concreto, o recorrido não praticou um ato ímprobo. Recurso Especial Improvido”. (sem
destaques no original)
 

[22] “TJMG Apelação Cível nº 10434070118469017/2013
(H.C.) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE
SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA
CAUTELOSA E EFICIENTE PELO ESCRITÓRIO – DESNECESSIDADE DA DEVOLUÇÃO
DOS VALORES RECEBIDOS E DA CONDENAÇÃO EM MULTA CIVIL – PARECER
TÉCNICO NÃO VINCULANTE DO PROCURADOR MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE ATOS
DE IMPROBIDADE PRATICADOS PELO SERVIDOR.

- Tem-se que não se mostra proporcional, razoável e de acordo os princípio da boa-fé e da
vedação ao enriquecimento sem causa a determinação da devolução dos valores recebidos
pelo Escritório de Advocacia a título de honorários e a condenação no pagamento da multa civil,
considerando que, sem receber parte do que foi acordado, o Escritório requerido continuou a
prestar seus serviços de forma diligente, eficiente e profissional.
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- O parecer do Procurador Municipal é um ato opinativo, expedido de acordo com sua
interpretação jurídica sobre assunto que lhe foi apresentado, sem qualquer conteúdo
decisório. Sua atuação, de regra, não é suscetível de provocar responsabilização por
ato de improbidade administrativa. Tal responsabilização somente pode ocorrer, em um
segundo momento, quando comprovado que o procurador do ente público operou em
cumplicidade com o administrador, de forma dolosa, com o escopo de disfarçar uma
ilegalidade.
- Não se mostra justo “atribuir, a priori, responsabilidade solidária a servidores
pareceristas quando opinam, sobre o aspecto formal ou substancial (em tese), pela
aprovação ou ratificação de contratos e convênios, tal como exigido no art. 38 da lei
8.666/93 (Estatuto das Licitações), e isso porque o conteúdo dos ajustes depende de
outras autoridades administrativas, e não dos pareceristas. Essa responsabilidade não
pode ser atribuída por presunção e só se legitima no caso de conduta dolosa, como já
afirmado, ou por erro grosseiro injustificável.” (José dos Santos Carvalho Filho, em seu
livro “Manual de Direito Administrativo”, 23ª Edição, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2010,
pág.151/152)

- “É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma
alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha
resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às
instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a
responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza
meramente opinativa.” (STF – MS 24631, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT
VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250).

- Preliminar rejeitada. Primeiro, segundo e terceiro recursos parcialmente providos.” (sem
destaques no original)
[23] O Tribunal de Contas da União vem, reiteradamente, considerando os pareceristas
responsáveis solidariamente por danos causados ao erário, quando induzir o gestor a tomar
medidas irregulares. Todavia, conforme se observa de julgado do Tribunal mais recente sobre o
tema, não há uma explanação aprofundada sobre o porquê de pareceristas serem
responsáveis, simplesmente afirmando-se que a “jurisprudência do TCU e do Supremo
Tribunal Federal estão consolidadas na linha da responsabilização do parecerista jurídico,
solidariamente com os gestores, caso haja parecer que tenha induzido o administrador
público à pratica de atos com irregularidades causadoras de dano ao erário. Em tal situação,
o parecerista é responsabilizado com base no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, por ter
dado causa ao prejuízo, o que não se confunde com avaliação da atuação como profissional
de advocacia”. Longínquo está a pacificação da matéria no Supremo Tribunal Federal, como já
demonstrado. E o exercício do parecer como atuação profissional de advocacia é tema que
também será aqui analisado, e que soma-se aos demais argumentos para afastar a
possibilidade de responsabilização do parecerista. Cf: Acórdão 7249/2016 da Segunda
Câmara do TCU, relatoria da Ministra Ana Arraes.

[24]Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de:(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.”

[25]Art. 133 da CF/1988.

[26]Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça.(...)

§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos
limites desta lei”.
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[27]Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

[28]Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa.”

[29]Art. 184.  O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando
agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções

[30] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2014. P. 779-781

[31] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12ª Ed. São Paulo: Atlas. P. 473-
474

[32] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2014. P. 779

[33]Lei Complementar Estadual nº 81/2004 – Institui as carreiras do Grupo de Atividades
Jurídicas do Poder Executivo

Art. 27 – É dever do Procurador do Estado:

I – desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais no foro ou na repartição;

II – realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e aqueles a ele
atribuídos pelo Advogado-Geral do Estado;

III – esgotar os atos processuais e recursos legais cabíveis na defesa dos interesses do Estado,
salvo dispensa prévia fundamentada do Advogado-Geral do Estado;

IV – observar sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em que atuar;

V – zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda;

VI – sugerir ao Advogado-Geral do Estado providências para a melhoria dos serviços no âmbito
de sua atuação;

VII – não se afastar, preliminarmente ao ato de aposentadoria ou durante a tramitação de
procedimento disciplinar para apuração de falta funcional em que seja parte, com autos em seu
poder ou em falta com tarefa que lhe tenha sido previamente atribuída;

VIII – aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente;

IX – participar efetivamente de promoções e eventos técnicos e culturais patrocinados pela
instituição.

X – prestar informações sobre a execução de suas atribuições.

 

Art. 28 – Além das proibições legais decorrentes do exercício de cargo público, ao Procurador
do Estado é vedado especialmente:

I – (revogado)

II – aceitar cargo ou exercer função pública ou mandato não legalmente autorizados;

III – empregar, em qualquer expediente oficial, expressão ou termo desrespeitosos;

IV – valer-se do cargo para obter vantagens indevidas para si ou terceiros;

V – manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto pertinente às suas funções,
salvo quando autorizado pelo Advogado-Geral do Estado;

VI – praticar ato que macule a imagem da Advocacia-Geral do Estado ou represente
deslealdade para com as diretrizes da instituição.

 

Art. 29 – É defeso ao Procurador do Estado exercer as suas funções em processo ou
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procedimento:

I – se for parte ou, de qualquer forma, interessado;

II – se houver atuado como advogado da parte;

III – se houver interesse de seu cônjuge, parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o 3º grau;

IV – se houver postulado, antes de ingressar na carreira, como advogado de qualquer das
pessoas de que trata o inciso III.

 

Art. 30 – O Procurador do Estado não poderá votar sobre organização de lista para promoção
nem participar de comissão ou de banca de concurso ou intervir no seu julgamento quando
ocorrer hipótese prevista em inciso do art. 29.

 

[34]Lei nº 869/1952 - Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais.

CAPÍTULO III

Dos Deveres e Proibições

Art. 216 - São deveres do funcionário:

I - assiduidade;

II - pontualidade;

III - discrição;

IV - urbanidade;

V - lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

VI - observância das normas legais e regulamentares;

VII - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

VIII - levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão
do cargo;

IX - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;

X - providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua
declaração de família;

XI - atender prontamente:

a) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;

b) à expedição das certidões requeridas para a defesa de direito.

 

Art. 217 - Ao funcionário é proibido:

I - referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e atos
da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista
doutrinário ou da organização do serviço;

II - retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da
repartição;

III - promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de
donativos no recinto da repartição;

IV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função;

V - coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária;
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VI - participar da gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo os casos
expressos em lei;

VII - exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, quotista ou
comandatário;

VIII - praticar a usura em qualquer de suas formas;

IX - pleitear, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas, salvo quando se
tratar de percepção de vencimentos e vantagens, de parente até segundo grau;

X - receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das
atribuições;

XI - contar a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de
encargo que lhe competir ou a seus subordinados.

[35] MENDONÇA, José Vicente Santos de. A responsabilidade pessoal do parecerista público
em quatro standards. Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania/Improbidade_Administrativa

/Doutrina_Improbidade/A%20Responsabilidade%20Pessoal

%20do%20Parecerista%20Publico%20em%20quatro%20standards.pdf Acesso: 05/01/2017.
P. 7-9.

[36] Em alusão, uma outra vez, ao juiz-hércules, onisciente e onipotente, concebido por Ronald
Dworkin. Ver nota de rodapé nº 8 supra.

[37]Cf: MENDONÇA, José Vicente Santos de. Ibid.

[38] H.L.A. Hart. The Concept of Law. 3ª Ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

[39] Cf. súmula disponível no sítio eletrônico institucional do TCU:
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/sumula Acesso: 06/01/2016

[40] Cf. orientação normativa disponível no sítio eletrônico institucional da AGU:
http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/189175Acesso: 06/01/2016

Documento assinado eletronicamente por João Leonardo Silva Costa, Assessor(a), em
04/12/2018, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Antonio de Souza Castro,
Procurador(a)-Chefe, em 04/12/2018, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com
o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art.
6º, caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Certificado: 86368399147215790884491456125512203792

Documento assinado eletronicamente por Onofre Alves Batista Junior, Advogado(a)
Geral do Estado, em 04/12/2018, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Muggler Rodarte, Procurador(a),
em 05/12/2018, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1742847 e o código CRC 565CA6CC.
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