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I - Da Consulta
1.
A Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais, tendo em vista algumas dúvidas
sobre os limites das competências de alguns outros órgãos - notadamente à vista de critérios
de intersetorialidade, transversalidade, integração e efetividade das ações governamentais que
devem orientar a atuação de órgãos como a Secretaria de Governo, que seria responsável pela
elaboração de políticas, normas e diretrizes a serem seguidas pelos demais órgãos e
entidades do Poder Executivo, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 23.304/2019[1] - resolve
consultar a Advocacia-Geral do Estado.
2.
De acordo com o art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a
Advocacia-Geral do Estado (“AGE”), 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.
3.
O art. 1º-A da Lei Complementar nº 83/2005 preceitua que a AGE tem por
finalidade o exercício de funções essenciais à Justiça, nos termos da Constituição da República
e da Constituição do Estado, e dispõe, em seus incisos, sobre as competências privativas do
órgão, destacando-se, entre elas, a de representar, judicial e extrajudicialmente, o Estado e
suas autarquias e fundações, dentro ou fora de seu território, em qualquer instância, juízo ou
tribunal, ou, por determinação do Governador, em qualquer ato; defender, judicial e
extrajudicialmente, ativa e passivamente ou na qualidade de terceiro interveniente, os atos,
direitos, interesses e prerrogativas do Estado; prestar consultoria e assessoramento jurídicos
aos órgãos e às entidades do Estado; exercer o controle interno de constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos atos da administração pública estadual.
4.
Em certas situações, há dúvidas sobre a distinção entre competências técnicas e
jurídicas, bem como se não se trata de espaço reservado à discricionariedade do gestor. Então,
é importante o esclarecimento de questões afetas, por exemplo, à obrigatoriedade, ou não, de
ser ouvida a Advocacia-Geral e em que tipo de circunstância; a situações de divergência entre
orientação já feita pela AGE e sua aplicação a casos concretos similares; qual o entendimento
a que o gestor está obrigado a seguir.
5.
Outro aspecto importante e que demanda orientação da AGE diz respeito aos
precedentes administrativos e suas revisões e quais seriam, em tese, algumas causas que
justificariam novo exame, tendo em vista o sistema estabelecido no Código de Processo Civil
de 2015 e para aumentar a segurança jurídica.
6.

Além disso, com o advento das alterações na Lei de Introdução às Normas do
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Direito Brasileiro pela Lei nº 13.655/2018 e a previsão do art. 30, entende-se recomendável a
fixação de seu alcance e o esclarecimento sobre a vinculatividade.
7.
Assim, solicita-se análise e orientação da AGE em relação às seguintes
indagações:
a)Qual é o alcance da representação judicial e extrajudicial e de consultoria
e assessoramento jurídico do Poder Executivo?
b)Em caso de divergências de interpretação jurídica, a competência para
dirimi-las é somente do Advogado-Geral do Estado?
c)Sempre que houver alguma dúvida jurídica, é necessário solicitar
orientação da Advocacia-Geral do Estado, ou seja, a consulta é
obrigatória?
d)Em caso de existência de parecer jurídico da Advocacia-Geral, mas
sobrevindo alteração legislativa ou evolução da jurisprudência, é possível a
aplicação direta sobre casos concretos ou é necessário pedir revisão de
entendimento para a AGE?
e)Qual o significado e alcance de parecer vinculativo, previsto no art. 30 da
LINDB? As regras estaduais em vigor são compatíveis com essa
previsão?
f)No âmbito da competência da Secretaria de Estado de Governo, por
exemplo, de coordenar parcerias e convênios, em havendo divergências
entre o setor técnico e de gestão da execução e o de assessoramento
jurídico, o gestor está obrigado a seguir qual orientação? Como deve ser o
procedimento?
g)Em hipóteses de controvérsias judicializadas, em que o gestor entender
que há possibilidade de se firmar acordo, como se deve proceder? Como
ficam as atribuições quanto às cláusulas a serem acordadas, ou seja, ao
objeto mesmo do acordo? Inclusive em relação a eventual encaminhamento
à CPRAC recentemente regulamentada?
8.

Expostos os contornos gerais da consulta, passa-se ao exame e fundamentação.

II - Representação judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do
Poder Executivo. Privatividade das competências da AGE. Unicidade orgânica.

9.
Desde 1936, quando a Lei nº 157[2] foi sancionada e passou a dispor sobre o
Serviço Contencioso e de Consultas Jurídicas do Estado, esta Casa vem desempenhando o
papel de representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas Gerais.
10.
Com as reorganizações ocorridas em 1955[3], 1977[4] e 1980[5], essa função foi
sendo aperfeiçoada, ganhando contornos ainda mais nítidos que seriam coroados com o
advento da Constituição da República de 1988 e, como não poderia deixar de ser, com a
Constituição Estadual de 1989.
11.
Tanto o art. 132 da Constituição da República de 1988 - CR/88, no capítulo IV,
“Das funções essenciais à justiça”, quanto a respectiva norma de repetição do art. 128 da
Constituição do Estado de Minas Gerais - CEMG veiculam regras de organização
administrativa, atribuindo, aos Procuradores de Estado, privativamente, as atividades de
representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico, conferindo unidade à atuação
judicial e de consultoria jurídica do Estado de Minas Gerais.
12.
A privatividade das atribuições e a unicidade orgânica da Advocacia Pública
Estadual é firmemente reconhecida e fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, órgão do
Poder Judiciário ao qual cabe, precipuamente, a guarda da Constituição, nos termos dos arts.
92, I, e 102 da CR/88, cuja interpretação constitucional exerce papel de essencial importância
na organização institucional do Estado brasileiro, sendo-lhe atribuída a “singular prerrogativa de
dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da
Lei Fundamental”[6].
13.
As ementas transcritas a seguir revelam o entendimento consolidado na
jurisprudência do STF, com julgados que remontam ao ano de 1993:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12,
CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNÇÕES INERENTES AO
CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO - USURPAÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. - O desempenho das atividades de
assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo estadual traduz
prerrogativa de índole constitucional outorgada aos Procuradores do
Estado pela Carta Federal. A Constituição da República, em seu art.
132, operou uma inderrogável imputação de específica e exclusiva
atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública
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do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem
depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de
provas e títulos.
(ADI 881 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 02/08/1993, DJ 25-04-1997 PP-15197 EMENT VOL-01866-02 PP00238) - g.n.
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de
inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de
Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado.
Inconstitucionalidade formal e material.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos
poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de
servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei
ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Precedentes.
2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria
jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de
competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88),
sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o
assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e
consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da
advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos
jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito
da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes
casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais
de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de
suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação
de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já
exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988
(art. 69 do ADCT).
(...)
6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É
inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito
dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade
orgânica da advocacia pública estadual”.
ADI 5215, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019
PUBLIC 01-08- 2019.
A Constituição Federal estabeleceu um modelo de exercício exclusivo,
pelos procuradores do estado e do Distrito Federal, de toda a atividade
jurídica das unidades federadas estaduais e distrital – o que inclui as
autarquias e as fundações -, seja ela consultiva ou contenciosa. A previsão
constitucional, também conhecida como princípio da unicidade da
representação judicial e da consultoria jurídica dos estados e do Distrito
Federal, estabelece competência funcional exclusiva da procuradoria-geral
do estado.
ADI 145, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe162 DIVULG 09-08-2018
PUBLIC 10-08-2018.
É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado-membro, ainda
que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a exercente
de cargo em comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros
da Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder Executivo local,
de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da
atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais
encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada, em caráter
de exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria
Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Magistério da doutrina. – A extrema relevância das funções
constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do Distrito
Federal, também), notadamente no plano das atividades de consultoria
jurídica e de exame e fiscalização da legalidade interna dos atos da
Administração Estadual, impõe que tais atribuições sejam exercidas por
agente público investido, em caráter efetivo, na forma estabelecida pelo art.
132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa agir com
independência e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo Chefe do
Poder Executivo local pelo fato de haver exercido, legitimamente e com
inteira correção, os encargos irrenunciáveis inerentes às suas altas funções
institucionais.
(...)
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(No corpo do voto:)
“A outorga dessas funções jurídicas à Procuradoria-Geral do Estado
– mais precisamente aos Procuradores do Estado – decorre de um
modelo estabelecido pela própria Constituição Federal, que, ao
institucionalizar a Advocacia de Estado, delineou o seu perfil e
discriminou as atividades inerentes aos órgãos e agentes que a
compõem. O conteúdo normativo do art. 132 da Constituição da República
revela os limites materiais em cujo âmbito processar-se-á a atuação
funcional dos integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e do Distrito
Federal. Nele, contém-se norma de eficácia vinculante e cogente para as
unidades federadas locais que não permite conferir a terceiros – senão
aos próprios Procuradores do Estado e do Distrito Federal – o exercício,
intransferível e indisponível, das funções de representação judicial e
de consultoria jurídica da respectiva unidade federada. ”
ADI 4843 MC-ED-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 1802-2015 PUBLIC 19-02-2015. (Destaques nossos)[7]
14.
A jurisprudência consolidada do STF não deixa dúvidas, portanto, quanto ao
caráter privativo das competências previstas no art. 132 da CR/88, repetidas no art. 128 da
CEMG.
15.
O status constitucional da Advocacia Pública, e porque não dizer sua inscrição no
capítulo das funções essenciais à justiça, vai além do exercício da defesa do interesse do
Estado em juízo, posição essencial para a consecução dos valores inerentes ao Direito e à
democracia. Conforme a percepção da doutrina especializada:
Ocorre que esse projeto de Estado, insculpido desde o art. 1º da
Constituição Brasileira, seria esvaziado se não existissem, no nível das
instituições, instrumentos aptos à realização concreta e efetiva de tal
programa. E a Advocacia Pública é a função de Estado por excelência a
que o constituinte conferiu, precisamente, a missão de estabelecer uma
comunicação entre os subsistemas sociais da política e do Direito. Isto é: é
o elo entre a democracia e a juridicidade.
Realmente, cabe a cada órgão da Advocacia Pública, no exercício das
atribuições de que a Constituição os incumbiu – ou seja, a representação
judicial e extrajudicial dos entes públicos, a consultoria e o assessoramento
jurídico: (i) viabilizar, no plano jurídico, as políticas públicas definidas pelos
agentes políticos eleitos – e nisso reside o seu compromisso democrático;
e (ii) ajustar os atos dos gestores públicos e do aparato administrativo ao
quadro de possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento jurídico,
na realização de um controle de juridicidade que é tanto prévio quanto
sucessivo – o que constitui o seu compromisso jurídico.
Ao exercer o primeiro desses compromissos, consistente na viabilização
de políticas públicas legítimas, o Advogado Público exerce papel que é
necessariamente dinâmico. Não se trata do exercício de um “sim” ou um
“não”. Não se cuida de proferir um decisum estático, como faz a
magistratura. Nem de exercer a opinio delicti, como compete ao Ministério
Público. O papel do Advogado Público é compreender a política pública
que se deseja implementar, expressão da vontade popular intermediada
por seus representantes eleitos, e buscar estabelecer os mecanismos que
viabilizem a realização dessa política.
(...)
De sua vez, o compromisso jurídico dos Advogados de Estado, consistente
na imposição de limites à vontade e aos atos de gestores públicos, é
condição sine qua non da Advocacia Pública, que, nesse ponto, se
diferencia da Advocacia Privada. Se o Advogado Privado é o profissional
que atende aos interesses do seu cliente, dentro das fronteiras da sua
ciência, da sua consciência e da ética profissional, o Advogado Público
deve reverência, além disso, aos limites impostos pelo ordenamento
jurídico, sendo um agente promotor do princípio da juridicidade.[8]
16.
Ou seja, é incumbência da Advocacia Pública, guiada por seu compromisso
jurídico, viabilizar políticas públicas legítimas, atuando de forma dinâmica e, sempre, observada
a conformidade da gestão com as leis, inclusive por meio de orientação sobre necessárias
adequações e evolução legislativa, respeitados os limites da Constituição.
17.
O Ministro Ayres Britto, em retificação de voto emitido por ocasião do julgamento
da ADI 2581/SP, apenas quanto ao seu ponto de vista acerca do processo legislativo, de cunho
principiológico, com sua inteligência, ressalta:
(...) Porém, ocorre-me que a Constituição tem outras razões, tem outras
lógicas. E, quando a Constituição separa, destaca, isola uma instituição, é
para prestigiá-la, assim com a Ordem dos Advogados do Brasil, os
advogados em geral, as universidades, os sindicatos, os partidos políticos,
as Procuradorias de Estado. A Constituição não isola uma instituição
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senão para conferir a ela um “status”, uma dignidade maior. É o modo pelo
qual a Constituição revela o seu especial apreço por essa instituição.”[9]
18.
O saudoso e influente administrativista, professor Diogo de Figueiredo Moreira
Neto, com sua peculiar perspicácia, deixou assentado:
8. O autor deste estudo tem sustentado, desde a instituição constitucional
dessas funções e de suas respectivas carreiras públicas, em mais de vinte
sucessivos artigos e conferências, produzidos durante esses últimos
dezoito anos, os seguintes princípios constitucionais informativos da
Advocacia de Estado: essencialidade, institucionalidade, igualdade,
unidade, organicidade unipessoal, independência funcional, inviolabilidade,
autonomia administrativa e autonomia de impulso, expostos como modesto
adminículo ao desenvolvimento de uma doutrina consistente sobre as
delicadas funções da Advocacia de Estado, na medida em que o Direito
Público, e, em especial, o Direito Administrativo, vão ganhando
importância nesta dinâmica era pós-moderna como o direito comum das
cada vez mais intensas e complexas relações jurídicas entre cidadão e
Estado.[10]
19.
Nessa ordem, pode-se afirmar que qualquer manifestação administrativa que
envolva controle de juridicidade de ato ou procedimento, não importa a espécie, dúvida sobre
interpretação e aplicação de lei, é de competência exclusiva da Advocacia-Geral do Estado –
órgão central no âmbito de suas respectivas competências, nos termos do art. 4º da Lei nº
23.304/2019 –, que estende seus braços para espraiar a orientação jurídica e realizar a defesa
do Estado, lotando os Procuradores na própria AGE - sede e regionais em várias regiões do
Estado de Minas, nas assessorias jurídicas dos órgãos da Administração Direta do Poder
Executivo e nas procuradorias das autarquias e fundações estaduais (art. 3º, incisos I, II e III, da
LC 81/04), inclusive com assessoria de representação no Distrito Federal (art. 2º e 22 do
Decreto Estadual nº 47.963/2020), conforme recentemente pontuou-se no Parecer AGE/NCCJ
nº 16.243/2020.
20.
É evidente que esse traço de exclusividade não impede que outros órgãos e
entidades ligados à Administração promovam, no desempenhar de suas funções cotidianas, a
verificação primeira da adequação da conduta às normas legais existentes.
21.
Na verdade, é justamente esse proceder, essa descentralização de atribuições
executivas e conferência, em alguns casos, de caráter vinculativo à conduta de determinados
órgãos e entidades, que acaba gerando dúvidas quanto às linhas de divisão e de distinção dos
plexos de competências de cada um deles.
22.
Mas, a partir do momento em que se verifica que a norma examinada por esse
órgão ou entidade comporta mais de uma interpretação, que seu alcance não é suficientemente
claro ou que sua aplicação depende da integração, confluência ou aglutinação de outras normas
ou princípios com igual ou menor conteúdo normativo de eficácia, deve-se reconhecer,
incontinenti, que a competência para emitir a orientação última e definitiva ao gestor
público é da Advocacia-Geral do Estado, com seus Procuradores, e de ninguém mais.
23.
Do mesmo modo que o Supremo Tribunal Federal se apresenta como a
derradeira instância do Poder Judiciário para dizer sobre a constitucionalidade das normas em
geral, a Advocacia-Geral também detém o monopólio da última palavra sobre controle de
legalidade e de juridicidade dos atos administrativos, dos procedimentos e processos
realizados na concretização de políticas públicas, no exercício dos poderes administrativos
hierárquico, disciplinar, regulamentar e regulatório, “de polícia” ou do Estado ordenador, enfim,
de todos os comportamentos, atos e fatos administrativos necessários ao funcionamento da
máquina estatal.
24.
E é bom que se diga que isso se deve ao fato de a CR/88 e a CEMG, em capítulo
específico, terem conferido à Advocacia Pública competências privativas e irrenunciáveis,
elevando sua atuação à condição de função essencial à administração da justiça.
25.
Desta feita, a busca pela boa e eficiente administração e o ideário de integração
de órgãos e entidades no desempenho de políticas públicas, atuando de forma organizada e
em rede, assegurando a difusão do poder decisório, a participação democrática e a
transparência não pode prescindir dessa noção maior, qual seja, a de que foi o próprio texto
constitucional e a legislação complementar que foi editada com base nele que conferiram à
Advocacia-Geral do Estado competências muito claras e inconfundíveis, que não podem ser
usurpadas por terceiros.
26.
A compatibilização da atuação da Advocacia-Geral do Estado como órgão central
e das demais Secretarias e entidades da Administração mineira deve ter em conta essa
dinâmica, reconhecendo-se que os juízos primários de legalidade empreendidos pelos órgãos e
entidades, como etapa de atos que tenham que praticar, não afastam nem diminuem a
competência desta Casa para dizer, em caráter definitivo e como última instância, qual é o
verdadeiro sentido da lei, norma ou princípio de direito aplicado ou aplicável ao caso concreto.
Pois, como dito acima, a Advocacia Pública é o elo, a peça de comunicação entre os
subsistemas sociais da política e do Direito.
27.
Posta a questão nesses termos, fica fácil reconhecer a essencialidade e
exclusividade da Advocacia Pública como atributos de sua condição de função típica de
Estado. Além de o STF assim se pronunciar, de modo expresso e reiterado, tem-se o advento
das inovações feitas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB pela Lei nº
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13.655/2018, fixando-se elementos estruturantes da interpretação de todo o direito público, com
referência, no art. 30, à segurança jurídica e à atuação da consultoria jurídica, por meio de
respostas a consultas, acabando por fortalecer essa posição institucional da Advocacia Pública,
engrandecendo, ainda mais, o exercício das atribuições dos cargos de Procuradores do
Estado. Veja:
“Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos,
súmulas administrativas e respostas a consultas.
Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão
caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam,
até ulterior revisão” – g.n.
28.
Dentro desse espectro de coisas, e sem perder de vista os limites materiais
constitucionalmente impostos, as normas estaduais promulgadas no tempo também se
prestaram a cumprir o mesmo papel, replicando a competência exclusiva da Advocacia-Geral
do Estado para o exercício das funções de assessoramento, consultoria e representação aqui
descritas.
29.
As Leis Complementares (LC) nºs 30/1993, 35/1994, 75/2004 e, mais
recentemente, a 83/2005 (com as alterações promovidas pela LC nº 151/2019), trataram de
descrever as funções privativas da AGE, repetidas no recente Decreto Estadual nº 47.963/2020.
Entre essas funções privativas destacam-se[11]:
i. de representar judicial e extrajudicialmente o Estado, suas autarquias e
fundações;
ii. exercer o controle interno de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos atos da administração pública estadual;
iii. fixar a interpretação da Constituição do Estado, das leis, dos tratados e
dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública estadual;
iv. unificar a jurisprudência administrativa;
v. garantir a correta aplicação das leis; e
vi. prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da
administração pública estadual

II.1. Responsabilidades: Procurador (a) de Estado - Parecerista e Gestor(a) Público(a).

30.
Ao mesmo tempo em que o ordenamento jurídico confere à Advocacia Pública
exclusividade para dizer, como última instância administrativa, em que exata medida e sentido
as normas aplicáveis ao(à) gestor(a) público(a) devem ser entendidas, o art. 133 da
Constituição Federal também garantiu a inviolabilidade do advogado público (e do privado), no
exercício de suas funções, por seus atos e manifestações.
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.
31.
Federal:

Como já pontificou o Eminente Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal

“A proclamação constitucional da inviolabilidade do Advogado, por seus
atos e manifestações, traduz significativa garantia de exercício pleno dos
relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável
operador do direito” (RHC 81750. 2ª T. Julgado em 12.11.2002).
32.
A dicotomia entre o papel do(a) parecerista jurídico(a) e do(a) gestor(a) tem tanta
relevância que o próprio STF a proclamou, indicando que o(a) advogado(a) público(a) não
poderia, de ordinário, ser chamado(a) a responder pelo conteúdo das suas manifestações[12].
33.
Sobre a possibilidade de responsabilização do(a) advogado(a) público(a),
Gustavo Binenbojm faz séria advertência sobre as repercussões prejudiciais que o alargamento
do conceito de erro grosseiro traria às atribuições inerentes a esse cargo. Para este festejado
autor, a natureza das funções institucionais da Advocacia Pública passa [ou deve passar] pela
autonomia técnica, pelo debate e confronto de opiniões como elementos para o
aperfeiçoamento do controle de juridicidade, reclamando segurança jurídica para que o agente
público se pronuncie quando chamado a emitir parecer, com independência e sem o temor de
ser (injustamente) responsabilizado.
34.
grosseiro

Com muita razão, observa o doutrinador que o elastecimento do conceito de erro
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“(i) pode constranger os Advogados Públicos federais a não emitirem
opiniões jurídicas e a não agirem de acordo com o seu verdadeiro
entendimento, enfraquecendo sua autonomia técnica; (ii) desestimula
debates profícuos na Instituição, que são fundamentais para robustecer o
controle de juridicidade no Estado democrático de direito”(...)[13].
35.
Fixada essa perspectiva, é preciso ter em mente que, mesmo quando subsidia a
tomada de decisões pelo(a) gestor(a), o(a) Advogado(a) Público(a) atua sob o viés puramente
jurídico, de controle da legalidade do ato administrativo que se pretende praticar. Não há
usurpação nem transferências de papéis ou de juízos de oportunidade. Ao(À) Advogado(a)
Público(a) continua sendo vedado imiscuir-se em aspectos técnicos, financeiros ou muito
menos atrelados à conveniência administrativa[14], devendo seu parecer ser encarado como
mera opinião.
36.
Aliás, tradicionalmente, sempre se entendeu que o parecer jurídico contém apenas
uma opinião de quem o proferiu, não se caracterizando como um ato administrativo
propriamente dito, por não produzir, por si, efeitos sobre a esfera jurídica de terceiros, mas
apenas conferir suporte à decisão do(a) gestor(a) público(a). Ou, conforme outra corrente
doutrinária, como um ato administrativo meramente enunciativo, que, do mesmo modo, não tem
a força de, por ele próprio, produzir efeitos jurídicos.
37.
Conforme esta Advocacia-Geral do Estado já teve oportunidade de se posicionar,
os(as) Procuradores(as) do Estado, à vista da independência funcional que lhes é garantida em
lei, a natureza autônoma do órgão e a inadmissibilidade de um sistema de controle que
inviabilize a efetividade das atividades próprias do cargo sujeitam-se exclusivamente ao poder
disciplinar de sua própria Corregedoria[15], podendo vir a ser responsabilizados pessoalmente
por suas opiniões técnicas somente nos casos de dolo ou erro grosseiro, nos termos do art. 28
da LINDB.[16]
38.
Oportuno atentar, no ponto, para o que dispõe o Decreto Federal nº
9.830/2019[17], que regulamenta o disposto nos art. 20 ao 30 da LINDB, estabelecendo alguns
parâmetros relativos à responsabilização do agente público por suas decisões e opiniões
técnicas, bem como para a decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 6428, em que
foi arguida a inconstitucionalidade parcial do Decreto-Lei nº 4.657/1942, com redação dada
pela Lei Federal nº 13.655/2018 (LINDB), e total da Medida Provisória – MP nº 966, de 13 de
maio de 2020,[18] cujas diretrizes devem nortear decisões sobre eventual apuração e
responsabilização administrativa.
39.
O STF, por maioria, deferiu parcialmente a cautelar na ADI 6428, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer
que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas
autoridades, de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos
pelos órgãos competentes, bem como os princípios constitucionais da precaução e da
prevenção.
40.
Na mesma decisão, o STF também conferiu interpretação conforme à
Constituição ao art. 1º da MP 966/2020 para explicitar que, para os fins deste artigo, a
autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente das
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria e que observe os mesmos
princípios da precaução e prevenção.
41.

Foram firmadas, afinal, as seguintes teses:
“Foram firmadas as seguintes teses:
“1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao
direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos
adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios
científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e
da prevenção.
2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões
técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como
estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente
reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da
precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por
eventuais violações a direitos”. Tudo nos termos do voto do Relator.”[19]

42.
Sob a ótica estabelecida pelo STF, prossegue-se em relação às decisões do(a)
gestor(a) público(a), para entender que, informadas que sejam, ou não, pelos subsídios jurídicos
de um parecer exarado pelo órgão competente, adotando-os, ou não, como motivação para a
prática do ato, é certo que sua atuação tem outros contornos, na medida em que busca ou tem
aptidão para declarar, resguardar, modificar ou extinguir direitos, impor obrigações, aplicar
sanções, constituir limitações ao próprio ente público, visando à consecução do interesse
público finalístico.
43.
Não por outra razão é que se diz que os atos administrativos, quanto à sua
natureza, podem ser classificados em atos de administração ativa, como “os que visam a criar,
produzir, uma utilidade pública, constituindo situações jurídicas”, a exemplo de autorizações,
licenças, nomeações, concessões, etc. e atos de administração consultiva, assim entendidos
“os que visam a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas
nos atos de administração ativa.”[20]
44.

Como, então, é possível compatibilizar a natureza meramente enunciativa dos
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pareceres e opiniões emitidas pela Advocacia Pública com o atributo de vinculatividade de
que trata o parágrafo único do novel art. 30 da LINDB?
45.
Por ora, basta dizer o seguinte: quando o legislador faz alusão a isso, ele está, a
um só tempo, indicando a necessidade de se ter uma atuação mais previsível, em que o ato
praticado não se distanciará do posicionamento jurídico materializado em regulamentos ou
respostas já expedidas nem do sistema de precedentes administrativos porventura existente
(súmulas administrativas), e reforçando a competência exclusiva do órgão jurídico (no caso de
Minas Gerais, a Advocacia-Geral do Estado) para promover o assessoramento, a consultoria e
a representação judicial ou extrajudicial do ente público.
46.
Mas o certo é que esse caráter vinculativo não impede o(a) gestor(a) de decidir de
forma diferente da recomendada no parecer – até porque há uma infinidade de atos
administrativos que são praticados cotidianamente sem qualquer participação do órgão de
assessoramento jurídico. Porém, neste específico caso, se o agente resolve se afastar de
orientação formal já expedida pela Advocacia Pública ele deve fazê-lo motivadamente (como,
ademais, consiste em exigência legal para a juridicidade de qualquer ato administrativo,
conforme art. 20, parágrafo único, e art. 21 da LINDB), responsabilizando-se, sozinho, pela
escolha que fez e que pode vir a ser ou não considerada ilegítima por órgãos externos
de controle.
47.
É claro que a discricionariedade administrativa, entendida enquanto
possibilidade de escolha de uma entre duas ou mais alternativas legalmente viáveis para
acomodar o ato administrativo não tem aptidão para configurar, por si só, infração do(a)
gestor(a). Mas, mesmo nesse caso, a presunção de regularidade da escolha feita pelo(a)
gestor(a) continua dependendo da existência de manifestação antecedente a respeito da
legalidade dessas alternativas, incumbência que o legislador reservou para a Advocacia
Pública, que é a única, como já dissemos, detentora do monopólio da última palavra na
interpretação da lei e das normas aplicáveis à Administração.
48.
Nesse contexto é que se deve compreender as responsabilidades do(a)
Procurador(a) Parecerista e a vinculação da sua manifestação em face do(a) Gestor(a)
Público(a).
II. Divergências de interpretação jurídica. Competência do Advogado- Geral do Estado.
49.
Os fundamentos expostos na presente manifestação já dão sustentação à tese de
que, se é da competência do órgão de consultoria e assessoramento jurídico dos Estados
manifestar-se sobre o alcance das normas, a fortiori lhe incumbe dirimir quaisquer divergências
jurídicas surgidas entre aqueles que podem “dizer o direito”.
50.
Assim também o é no Estado de Minas, competindo ao Advogado-Geral do
Estado eliminar as controvérsias entre os setores de assessoramento jurídicos do Estado e/ou
entre Procuradores do Estado, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual nº 75/2004, art. 3º, inciso XXXI, do Decreto Estadual nº 47.963/2020 e art. 14 da
Resolução AGE nº 26/2017, este transcrito a seguir:
Art. 14 - O expediente que envolva ações conjuntas entre órgãos e entidade
da administração pública estadual, aprovado por nota jurídica da respectiva
assessoria ou procuradoria jurídica no qual se originou, poderá ser
dispensado de nova análise jurídica.
§ 1º - O órgão ou entidade de origem encaminhará o expediente aos
demais, acompanhado da respectiva manifestação jurídica.
§ 2º - Na hipótese de divergência de entendimentos, os pontos jurídicos
conflitantes, devidamente fundamentados, deverão ser submetidos à
apreciação do Advogado-Geral do Estado, conforme trâmite definido em
Ordem de Serviço do Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica.
51.
Em caso de divergência doutrinária ou jurisprudencial, cumpre ao assessoramento
jurídico levar ao conhecimento do(a) gestor(a), para indicar a possibilidade de escolha motivada
e razoável. Conforme preleciona Marçal Justen Filho, se a escolha do gestor for por uma
“solução desarrazoada, tecnicamente indefensável, incompatível com os
fatos concretos, não respaldada pela doutrina ou pela jurisprudência
acarreta a responsabilização de seu autor ainda que o parecer seja
facultativo e não vinculante”.[21]
52.
Certo é que competência administrativa decorre de lei e está reservada ao
Advogado-Geral do Estado a de dirimir as controvérsias eventualmente registradas entre os
órgãos de consultoria e assessoramento jurídicos do Estado, respeitando-se a unicidade
orgânica e a privatividade das competências da AGE.
III. Discricionariedade administrativa. Discricionariedade técnica. Parecer jurídico.
Facultatividade. Obrigatoriedade.
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53.
Divergências porventura existentes no âmbito de posições técnicas e/ou
meramente administrativas, com potencialidade de reverberar em dúvidas de natureza jurídica,
são indicação clara da existência de situações em que, embora seja facultativo o parecer
jurídico, o(a) gestor(a) acaba por precisar solicitar o exame da questão controvertida para
conferir segurança jurídica à sua decisão.
54.
Primacialmente, é de se ressaltar que a solicitação de emissão de opinião jurídica
não é, em regra, obrigatória. Inclusive, a praxe administrativa é de condução da gestão de
políticas públicas e adoção de comportamentos administrativos em todas as esferas de
competência, como já mencionado (fiscalização, atividade disciplinar, imposição de sanções...),
sem solicitar análise jurídica, o que, inclusive, se apresentaria como uma prática ineficiente.
55.
Os servidores públicos promovem o andamento dos serviços a seus cargos,
baseados em estudos e notas técnicas, na experiência e nas leis de regência, apresentando
consulta jurídica, portanto, apenas quando emergirem dúvidas de natureza jurídica.
56.
Para extremar as competências jurídicas da AGE, elucidando melhor o que se
quer vir, afinal, a afirmar, tomam-se em conta situações exemplificativas e potencialmente aptas
a se concretizarem a partir da organização administrativa do Poder Executivo do Estado.
57.
Como primeiro exemplo, cogita-se situação envolvendo outro órgão central do
Estado, a Consultoria Técnico-Legislativa, nos termos do art. 4º da Lei nº 23.304/2019.
58.
O art. 2º, III, do Decreto nº 47.083/2019, que dispõe sobre a organização da
Consultoria Técnico-Legislativa, prevê, como competência da CTL, a análise prévia da
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos normativos de governo, com vistas a
subsidiar as decisões do Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais e
legais, em articulação com a Advocacia-Geral do Estado – AGE.
59.
A interpretação jurídica dessa competência articulada, conforme à Constituição e
harmônica com a firme jurisprudência do STF acerca da unicidade da representação judicial e
consultoria e assessoramento jurídico das unidades federadas, é no sentido de que à CTL
competirá contribuir com a avaliação de natureza técnico-legislativa e com a decisão de gestão
do Governador do Estado juntamente com o órgão em cuja esfera de competência se situar a
matéria que constituirá o conteúdo ou objeto de regulamento, reservando-se a análise de
juridicidade formal e de conformidade com o ordenamento jurídico vigente à Advocacia Geral do
Estado.
60.
Outro exemplo: À Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE
compete organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar ações setoriais do Estado
relativas às políticas públicas relativas à ciência, à tecnologia e à inovação (art. 2º, IV, do
Decreto nº 47.785/2019). A execução de quaisquer dessas competências verbalizadas envolve
questões de juridicidade dos necessários instrumentos legais a serem utilizados, como, por
exemplo, convênio de saída, parceria, contrato administrativo precedido de licitação,
apresentando-se a competência privativa da AGE, que não se estende aos aspectos de
definição das políticas na área de ciência, tecnologia e inovação ou da definição da alocação
dos recursos. De outro lado, em havendo dúvida jurídica, para além do controle obrigatório,
previsto no art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta somente pode ser solucionada pela AGE.
III.1. Discricionariedade administrativa. Discricionariedade técnica.
61.
Além do que já tivemos a oportunidade de consignar anteriormente, sobre caber à
própria Advocacia Pública dizer, no contexto da discricionariedade administrativa, se a opção
escolhida pelo legislador é juridicamente válida, é preciso analisar a questão sob o prisma das
competências que são próprias do(a) gestor(a).
62.
De fato, não se pode deixar de fazer o exame concatenado das competências
reservadas à Advocacia Pública com a ideia de discricionariedade administrativa, que, no
Estado de Direito Democrático, continua a se apresentar como um dever-poder jurídico,
dependendo do grau que o legislador deixa em aberto ao gestor – e sem adentrar, aqui, ao
tema complexo das cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados - mas sempre
limitado por princípios constitucionais, explícitos e implícitos, que regem a atuação
administrativa. Isto é, espaço para a decisão que melhor atenda ao interesse público e
respeitada a juridicidade desse comportamento administrativo.
63.
O estudo da discricionariedade administrativa envolve aprofundamentos diante da
complexidade teórica do tema, mas para o fim da presente manifestação, cumpre frisar a
definição básica, no sentido de discricionariedade como uma faculdade conferida por lei à
Administração para “apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e
conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o
direito”.[22]
64.
Concepção mais pormenorizada acerca do instituto sob enfoque é obtida na obra
do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem:
discricionariedade é a margem de liberdade que remanesça ao
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de
razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento,
dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a
situação vertente.[23]
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65.
A seara da discricionariedade administrativa é reservada, pois, ao gestor, não
podendo nela se imiscuir o Advogado Público. Entrementes, há muitos atos e processos que
exigem prévia manifestação do órgão jurídico, a exemplo do previsto no art. 26 da LINDB e no
art. 38 da Lei nº 8.666/93.
66.
No âmbito das licitações públicas, como ressaltado pelos citados professores
Maria Sylvia e Fabrício Motta, há vários atores nas atividades administrativas ligadas, como o
agente que requisitou a compra, membros da comissão de licitação, assessoria jurídica,
autoridade superior, ordenador de despesa, cada qual no exercício de sua competência legal.
Estes renomados autores, no que diz respeito à análise jurídica, argumentam que há diferentes
possibilidades e graus. E esclarecem:
Inicialmente, a análise jurídica das minutas de editais, contratos, acordos,
convênios é obrigatória, consistindo em etapa necessária de qualquer
procedimento licitatório.
A minuta, como se sabe, é um esboço inicial que não produz, de per
si, efeitos jurídicos. A lei não impõe a análise obrigatória, por
exemplo, do contrato administrativo (firmado, apto a produzir os
seus efeitos jurídicos para as partes), mas somente de sua minuta,
que constitui anexo do edital (art. 40, §2º, III). Em se tratando de
contratação direta, a minuta do futuro contrato também deve ser aprovada.
Em sua livre análise, certamente pode a assessoria jurídica determinar
correções que condicionarão o juízo de aprovação.
(...)
A análise jurídica [no caso], além de obrigatória é vinculante: as minutas
devem ser analisadas e aprovadas.(...) Tais manifestações, quando
acolhidas pela autoridade competente para decidir, constituem a
própria motivação ou fundamentação do ato.A aprovação, no caso,
integra o próprio procedimento e equivale a um ato de controle de
legalidade e não de mérito; trata-se de hipótese em que o parecer é
obrigatório e vinculante.” [24]
67.

São muito oportunas, ainda, as considerações seguintes dos mesmos autores:
A regra contida no artigo 38, parágrafo único, não foi muito feliz, ao atribuir
competência ao órgão jurídico para “aprovar” as minutas de editais e
contratos, dando a impressão de que a aprovação, no caso, teria a
natureza jurídica de ato administrativo produtor de efeitos jurídicos,
vinculante para a Administração, e não mera opinião jurídica. Existe a
possibilidade de que o gestor não submeta os atos referidos à aprovação
ou discorde do ato exarado pela assessoria jurídica. Não se poderia
imaginar que o gestor estivesse obrigado a concordar com análise jurídica
que considera, por exemplo, absolutamente ilegal. A jurisprudência do
Tribunal de Contas da União trata da questão:
O parecer jurídico e técnico não vincula o gestor, que tem a obrigação de
examinar a correção dos pareceres, até mesmo para corrigir eventuais
disfunções na administração e, portanto, não afasta, por si só, a sua
responsabilidade por atos considerados irregulares pelo TCU. (Acórdão
206/2007 - Plenário).
Na verdade e na prática, deve ser reconhecida a existência de um
espaço decisório para a atuação do gestor que possui competência
para firmar obrigações comprometendo o Estado. Contudo, sua
discordância relativa ao juízo negativo — reprovação — por parte da
assessoria jurídica tem o condão de lhe atribuir responsabilidade
exclusiva com relação aos eventuais problemas apontados pela
assessoria. Por outro lado, a não submissão das minutas para análise e
aprovação caracteriza descumprimento de dever legal, imposto por lei, e
como tal é sujeito a sancionamento por parte dos órgãos de controle
interno e externo.[25]

68.
Chama-se a atenção, portanto, para a abrangência e os limites da análise jurídica,
para a multiplicidade de competências de agentes que interagem no procedimento, cuja
reflexão se inicia excetuando da análise jurídica a decisão pela necessidade pública a ser
satisfeita, o momento em que se vai desencadear a ação com tal finalidade pública, a forma de
concretizar essa satisfação; enfim, tem-se situação de competência discricionária do gestor,
fora do alcance do parecer jurídico. Assim, novamente exemplificando:
inexiste competência para análise jurídica da escolha da autoridade entre
comprar material de expediente ou combustível, diante de orçamento
limitado. Da mesma forma, é passível de análise técnica — mas não
jurídica — a escolha de determinada quantidade de impressoras com
cartuchos de tinta em detrimento de impressoras a laser. A necessidade
de análise técnica e a desnecessidade de análise jurídica ficam ainda mais
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evidentes quando se trata de objetos cuja descrição demanda
conhecimentos especializados, que transbordam do senso comum. Não
seria passível de análise jurídica a descrição de uma turbina de avião ou de
um complexo aparelho de ressonância magnética, por exemplo.
O Manual de boas práticas consultivas da AGU resume a questão ao
estabelecer: “O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações
conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade”.
É possível tentar estabelecer um elenco exemplificativo de questões que
estão, em princípio, fora do raio de alcance da análise jurídica:
·
oportunidade e conveniência da contratação;
·
descrição do objeto, à exceção da indicação injustificada de marca
·
conteúdo dos projetos básico e executivo
·
indicativos de quantidade, estimativas de consumo
·
planilhas de preço, incluindo sua composição
·
critérios para aceitabilidade de preços
·
questões que demandem conhecimentos técnicos específicos
(incluindo os serviços técnicos profissionais especializados)
·
execução do contrato e sua fiscalização
·
comprovação dos fatos invocados como suporte para alterações
contratuais.[26]
69.
A conclusão, a partir dessa linha de pensamento, é, portanto, pela necessidade de
checar a presença dos elementos exigidos por lei, mas não o seu conteúdo[27], o que nos
parece suficiente para indicar os limites de competência da Advocacia-Geral do Estado para
situações similares e, em sentido oposto, os dos órgãos e entidades, no exercício de suas
atribuições, quando os atos ou processos dependam de análise jurídica ou quando esta se
mostre essencial para garantir a segurança jurídica da decisão administrativa, que é sempre do
gestor.
70.
Deveras, em se tratando de decisão que esteja na esfera de discricionariedade
administrativa do(a) gestor(a), de escolha conforme a conveniência e a oportunidade, que
decorre da hipótese, do comando ou da finalidade da norma, não compete ao órgão de
consultoria e assessoramento jurídico imiscuir-se em nenhum desses aspectos ou caracteres.
71.
O(a) gestor(a) tem legitimidade de promover a apreciação subjetiva, desde que
este(a) cumpra seu dever de eleger a opção idônea, assim entendida aquela que a própria lei
traz de modo expresso ou a que o órgão de assessoramento jurídico e consultoria do Estado
houver identificado como tal, ao atingimento da finalidade legal, à vista da situação fática
concreta:
A discrição administrativa vai se expressar em um único elemento que é
o conteúdo do ato, porque é na ocasião em que se pratica o ato, elegendo
o ato tal ou o ato qual, uma vez decidido o instante de praticá-lo (quando há
discrição também quanto a isto), é na providência adotada que realmente
se traduz a discrição.(...) Quando a lei lhe faculta agir ou não, se se omitir
em praticar o ato, a discrição vai se traduzir nesta omissão.[28]
72.
Vale mencionar, em reforço à orientação doutrinária que reconhece a legitimidade
da escolha feita no contexto da discricionariedade administrativa, a Recomendação Conjunta nº
2, de 19 de junho de 2020, recém editada pela Presidência do Conselho Nacional do Ministério
Público.[29]
73.
Referida norma recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público
brasileiro critérios de atuação na fiscalização de políticas públicas e estabelece, entre outros
fundamentos, o respeito aos limites das atribuições de cada órgão daquela instituição, bem
como a atenção à missão primordial dos órgãos correcionais, de atuar pelo aperfeiçoamento e
fortalecimento institucional.
74.
Mencionada Recomendação reconhece que a decisão administrativa, em
geral, e a execução de políticas públicas, em particular, são atribuições exclusivas do
gestor e que, por isso mesmo, não incumbe ao Parquet eleger qual, dentre as possíveis
opções, deveriam ser indicadas. Os artigos 1º e 2º dessa Recomendação ainda fazem
séria advertência aos membros do Ministério Público sobre a importância de se
preservar a autonomia administrativa do gestor, a fim de se evitar invasão indevida das
atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes.
75.

Confira-se:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na
fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja respeitada a
autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva
de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão
fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do gestor
a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não
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cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial
destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.
76.
Fazendo coro a essa autonomia do(a) gestor(a), que tem a discricionariedade
como instrumento para a tomada de decisões, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo –
IBDA aprovou, durante o seminário docente realizado em junho de 2019, intitulado “Impactos de
Lei nº 13.655/18 no Direito Administrativo”, vários enunciados sobre como a decisão
administrativa deve ser orientada e interpretada, à luz dos novos paradigmas traçadas pela Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. Veja:
Três: A abertura a distintas “possíveis alternativas”, prevista no parágrafo
único do art. 20, é imposta a todos os destinatários da LINDB. Os controles
administrativo e judicial devem considerar o cenário vivenciado pela
Administração ao tempo da decisão ou opinião, reservando-se a
possibilidade de indicação pelo controlador, sem juízo de
invalidação ou reprovação, de alternativas administrativas mais
adequadas para o futuro.
Quatro: As “consequências práticas” às quais se refere o art.20 da LINDB
devem considerar, entre outros fatores, interferências recíprocas em
políticas públicas já existentes.
Cinco: A avaliação das consequências práticas, jurídicas e administrativas
é indispensável às decisões nas esferas administrativa, controladora e
judicial, embora não possa ser utilizada como único fundamento da
decisão ou opinião.
Treze: A competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa é
do gestor, não do controlador. O ônus argumentativo da ação controladora
que imputa irregularidade ou ilegalidade à conduta é do controlador,
estabelecendo-se diálogo necessário e completo com as razões aduzidas
pelo gestor.
Dezoito: A LINDB é norma jurídica que impacta todas as regras de direito
público, especialmente aquelas que tratam da responsabilização dos
agentes públicos que decidem ou emitem opiniões técnicas.
Vinte: O art.28 da LINDB, para os casos por ele especificados (decisões e
opiniões técnicas) disciplinou o § 6º do artigo 37 da Constituição,
passando a exigir dolo ou erro grosseiro (culpa grave) também para fins da
responsabilidade regressiva do agente público.[30]
77.
No que toca à discricionariedade técnica, Maria Sylvia ensina, a partir do direito
italiano, que se trata de uma discricionariedade imprópria, ou seja, neste caso, ao invés de se
apresentar discricionariedade administrativa no sentido de apreciação do interesse público a
ser perseguido mediante critérios estritamente administrativos, como a oportunidade para
abertura de um concurso público ou uma licitação, deverá advir uma decisão mediante
avaliação à base de dados ou critérios eminentemente técnicos, como, por exemplo, um ato
administrativo que decide pelo fechamento de um estabelecimento com fundamento em
insalubridade.[31]
78.
A discricionariedade técnica indica situações em que, apesar de o ato a ser
praticado depender de uma averiguação técnica prévia, a lei faculta à Administração a
possibilidade de valorar o fato nela previsto no que concerne à sua importância ou gravidade,
de modo a se verificar ou não o cabimento e a necessidade de uma só conduta. Quando a
hipótese envolver discricionariedade técnica, cabe, portanto, ao gestor, e não ao Advogado
Público, observar os dados, elementos, estudos apresentados pelo setor técnico competente,
os quais, inclusive, orientarão a valoração jurídica, quanto às normas incidentes na espécie.
79.
Em processo de licenciamento ambiental, por exemplo, cabe ao órgão estadual
seccional do Sistema Nacional de Meio Ambiente orientar, analisar e decidir; bem como
manifestar-se tecnicamente sobre, por exemplo, a implantação de determinada atividade
potencialmente poluidora, cuja atribuição, na tarefa de aplicar a lei, dependerá de uma
ponderação entre os impactos negativos, de um lado, e o exercício da atividade econômica, de
outro (art. 225 e 170 da CR.88).
80.
Esse processo é acompanhado por corpo técnico que apresenta sua análise
baseada em dados concretos, à vista de normas técnicas previamente estabelecidas, da
legislação e estudos, como o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA-RIMA), processo muito complexo e que demanda, na forma dos regulamentos
estaduais, valoração técnica, em relação à qual não cabe o órgão jurídico se pronunciar. No
entanto, se houver dúvidas de enquadramento da situação na legislação de regência ou
sobre determinada exigência legal, como de uma compensação ambiental, ou de dever
imposto por lei de reposição florestal, o órgão competente para esse exame de natureza
jurídica é exclusivamente a AGE.
81.

Vale dizer: da mesma forma que não cabe à AGE, no desempenho de suas
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atribuições institucionais, questionar dados de natureza técnica, como quanto a ser, ou não,
significativo um impacto ambiental, de modo a impor, ou não, o dever de compensar; ou à
existência de alternativa técnica ou locacional para implantação de um empreendimento, e
intentar decidir a esse respeito, não competindo ao técnico do órgão ambiental a análise sobre
a incidência desta ou daquela regra de direito, em havendo dúvida de natureza jurídica.
IV – Ratificação e revisão de Parecer Jurídico. Precedentes administrativos. Segurança
jurídica. Competência privativa da AGE.
82.
Como afirmado, a carreira da Advocacia Pública tem status constitucional, cuja
essencialidade e exclusividade no desempenho dessa função típica de Estado, de
representação judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico das unidades
federadas, vem sendo soberanamente reconhecida e consolidada pelo STF.
83.
Em sendo atribuição privativa da AGE realizar o controle interno de juridicidade
dos atos administrativos, bem como representar o Estado, judicial e extrajudicialmente, sem
maiores dúvidas, compete, também, à AGE, e somente a ela, rever orientações jurídicas suas,
estabelecidas por meio de pareceres, notas jurídicas ou por outras formas oficiais de
manifestação.
84.
Numa perspectiva dialógica, a revisitação de orientações jurídicas pela AGE, no
exercício de seu múnus constitucional, contribui, ou deve contribuir, com a formação coerente
dos precedentes jurídico-administrativos, inclusive por intermédio da atuação judicial, na
atividade contenciosa da advocacia pública, de construção de provimentos a serem prolatados
em decisões judiciais com efeitos expansivos – como se tem denominado, na doutrina e
jurisprudência, de objetivação das decisões judiciais para além das características próprias de
ações de controle de constitucionalidade de leis - como são o caso de Incidentes de Resolução
de Demandas Repetitivas – IRDRs, repercussão geral em Recurso Extraordinário, Incidentes
de Assunção de Competência – IACs e recursos representativos de controvérsia - repetitivos.
85.
O controle interno de juridicidade dos deveres-poderes administrativos exige
coerência e integridade, no ideário de construção e reconstrução sempre em cadeia, de modo
a assegurar conformidade de atos posteriores com anteriores, concretizando-se os princípios
da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência administrativa, inclusive como determinado
na legislação estadual, de edição de pareceres referenciais e súmulas administrativas, e no art.
30 da LINDB.
86.
Além disso, ele permite concretizar os desígnios do novo Código de Processo
Civil, de cuja interpretação, em sua unidade, emerge o intento de comparticipação e
cooperação, pautado nos direitos fundamentais, e no qual todos os sujeitos processuais
assumem responsabilidades e possibilidade de interlocução ativa.[32]
87.
Logo, o objetivo de se assegurar coerência e estabilidade na formação de
precedentes administrativos tem como instrumento e suporte as regras do processo civil,
aplicáveis subsidiariamente aos processos administrativos. De acordo com o art. 10 da Lei
Geral do Processo Administrativo no Estado, nº 14.184/2002, todo assunto submetido ao
conhecimento da Administração tem natureza de processo administrativo.
88.
A respeito, Tereza Wambier confere interpretação ao art. 15 do CPC, como já
tivemos a oportunidade de mencionar, que o robustece em sua adoção para o processo
administrativo:
"O legislador disse menos do que queria. Não se trata somente de aplicar
as normas processuais aos processos administrativos, trabalhistas e
eleitorais quando não houver normas, nestes ramos do direito, que
resolvam a situação. A aplicação subsidiária ocorre também em situações
nas quais não há omissão. Trata-se, como sugere a expressão
‘subsidiária’, de uma possibilidade de enriquecimento, de leitura de um
dispositivo sob outro viés, de extrair-se da norma processual eleitoral,
trabalhista ou administrativa um sentido diferente, iluminado pelos
princípios fundamentais do processo civil. A aplicação supletiva é que
supõe omissão. Aliás, o legislador, deixando de lado a preocupação com a
própria expressão, precisão da linguagem, serve-se das duas expressões.
Não deve ter suposto que significam a mesma coisa, se não, não teria
usado as duas. Mas como empregou também a mais rica, mais
abrangente, deve o intérprete entender que é disso que se trata".[33]
89.
Ademais, importante ter em mente que a atuação estatal em rede, colaborativa,
transversal, para o atingimento das finalidades públicas, não prescinde da atenção aos
precedentes jurídicos, publicados sob a forma de pareceres do Advogado-Geral do Estado,
com o estabelecimento de novas interpretações, com a revisão de orientações postas ou a
distinção para situações concretas.
90.
Dado o valor da adoção dos precedentes administrativos, que ganhou corpo com
a entrada em vigor do CPC de 2015, estudiosos do assunto vêm aprofundando a investigação
para fundamentar uma teoria de precedentes administrativos no exercício da função
administrativa; para demonstrar o proveito de se instituir uma teoria própria para eles, ao nível
de direito comparado e ao lado da teoria dos precedentes judiciais no que se coaduna com a
vinculatividade atribuída à resposta às consultas, conforme o preceito do art. 30 da LINDB.[34]
91.

Mas esse atributo, como vimos, deve ser compreendido no contexto da liberdade
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que detém o gestor público, de não seguir a recomendação do órgão jurídico sem que isso
esvazie o monopólio conferido, pela própria Constituição, à Advocacia Pública para emitir a
última orientação jurídica sobre qualquer tema que toque à Administração Pública à qual está
vinculada.
IV. I. Precedentes jurídicos e irretroatividade. Necessidade de realização de distinção
específica para o presente caso.
92.
Sob a perspectiva dos precedentes jurídicos da Advocacia-Geral do Estado
(pareceres normativos, referenciais, pareceres, notas jurídicas) não se pode deixar de abordar,
ainda na esfera da segurança jurídica, a irretroatividade de novas interpretações jurídicas, em
cumprimento ao disposto no art. 5º, XXXVI, da CR/88 e arts. 6º e 22 da LINDB - diretriz
estabelecida no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei Federal n.º 9.784/99, cuja
“ideia subjacente é a de que atribuir nova interpretação administrativa a um
enunciado normativo significa produzir uma nova norma jurídica e a regra,
quanto às novas normas, é a sua irretroatividade.”
(...)
[Contudo,]
É preciso deixar claro que a preservação dos atos ou de comportamentos
omissivos adotados, com base na irretroatividade da nova interpretação,
não significa que a Administração Pública está livre da obrigação de
invalidar os atos praticados com vícios insanáveis, assegurando a
retroatividade destrutiva e construtiva do ato que decreta a nulidade,
observada a ampla defesa e contraditório prévios. A regra geral
permanece: excluída a hipótese de decadência (artigo 54 da Lei Federal nº
9.784 e dispositivos da legislação estadual ou municipal como o artigo 65
da Lei Mineira nº 14.184/2002), diante de um vício grave e inconvalidável, é
dever do Poder Público suprimir retroativamente o ato contaminado,
destruindo os efeitos dele decorrentes e construindo a realidade que
deveria ocorrido se não presente o ato ilícito. Tal conclusão prevalece
quando o gestor público identifica o vício insanável e, principalmente,
quando tal vício é indicado em parecer jurídico sobre a matéria, com
garantia, sempre, de ampla defesa e de contraditório.[35]
93.
Nessa linha de pensamento, é indispensável fazer-se distinção para a
manifestação jurídica aqui esgrimida, porque, para além da vinculatividade do parecer
jurídico - e se recomendará que este seja publicado na forma de parecer normativo -, as
competências privativas da Advocacia Geral do Estado decorrem diretamente do texto
constitucional - art. 132 da CR/88 e 128 da CEMG, das LCs nº 83/2005 e nº 75/2004 e
respectivos regulamentos.
94.
O alcance das atribuições institucionais das Procuradorias dos Estados vêm
sendo estabelecido, sempre na mesma direção de entendimento pelo STF e as manifestações
da AGE também, como não poderia deixar de ser, vêm ratificando sua competência privativa
para controle de juridicidade, decorrente, diretamente, da Constituição, sendo oportuno
mencionar recente parecer jurídico-normativo, de nº 18.350, de julho de 2020, da ProcuradoriaGeral do Estado do Rio Grande do Sul, conforme parte da ementa a seguir:
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA UNIFORMIDADE DA
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
ADVOCACIA DE ESTADO DE ASSEGURAR UNIDADE JURÍDICA AO
ESTADO. CARÁTER VINCULANTE DA INTERPRETAÇÃO DE NORMA
JURÍDICA FIXADA NAS CONCLUSÕES DOS PARECERES E
MANIFESTAÇÕES OFICIAIS DA PROCURADORIA-GERAL DO
ESTADO.
1. Da adequada aplicação dos princípios da segurança jurídica e da
uniformidade da jurisprudência administrativa, bem como da competência
constitucional do órgão central de coordenação do Sistema de Advocacia
de Estado de assegurar unidade jurídica ao Estado e promover a
unificação da jurisprudência administrativa do Estado, conforme o disposto
no art. 115, inciso III, da Constituição do Estado, bem como no art. 2º,
inciso IX, da Lei Complementar n° 11.742, de 17 de janeiro de 2002, e no
art. 1º, inciso I, da Lei n° 13.116, de 30 de dezembro de 2008, decorre o
caráter vinculante da interpretação das normas jurídicas fixada nas
conclusões dos Pareceres e demais manifestações oficiais da
Procuradoria-Geral do Estado, os quais encerram a jurisprudência
administrativa do Estado, a todos os órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual Direta e Indireta.
2. O caráter vinculante da interpretação das normas jurídicas fixada nas
conclusões dos Pareceres e demais manifestações oficiais da
Procuradoria-Geral do Estado, em respeito ao primado da segurança
jurídica, impõe a sua estrita observância pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual Direta e Indireta no caso de efetiva prática
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de ato com fundamento na norma objeto de interpretação e orientação
jurídicas, respeitadas as suas competências legais e constitucionais, bem
como possibilitado pedido formal de revisão ao Procurador-Geral do
Estado mediante manifestação fundamentada acolhida pela autoridade
máxima do órgão consulente ou do órgão de controle interno.
95.
Portanto, toda a fundamentação expendida no corpo do presente parecer, que
subsidiará a resposta à consulta que o motivou e, de conseguinte, as próprias conclusões e
assertivas que serão fixadas, têm caráter interpretativo, não se tratando, na oportunidade, de
fixar nova orientação ou de alterar orientação jurídica já estabelecida, até porque não há
divergência
jurídico-constitucional
acerca
da
natureza
das
competências
da
procuradoria/advocacia de Estado.
96.
Por esta razão, entende-se que, independentemente de orientação jurídica
sobre as competências privativas do órgão de representação judicial e extrajudicial e de
consultoria e assessoramento jurídico, que, no âmbito estadual, é a AGE, eventuais atos
e processos praticados e decididos com usurpação das suas competências sujeitamse, em tese, à invalidação.
V - Parecer vinculativo. Interpretação da legislação estadual conforme o art. 30 da
LINDB.
97.

A Lei Complementar Estadual nº 75/2004 preceitua, em seu art. 7º, o seguinte:
Art. 7º – O parecer do Advogado-Geral do Estado, aprovado pelo
Governador do Estado:
I – quando publicado, obriga toda a Administração;
II – quando não publicado, obriga as autoridades que dele devam tomar
conhecimento.
§ 1º – Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral do
Estado aqueles que, emitidos pelas Assessorias Jurídicas, sejam por ele
aprovados e submetidos ao Governador do Estado.
§ 2º – Os pareceres aprovados pelo Advogado-Geral do Estado inseremse em coletânea denominada "Pareceres do Advogado-Geral do Estado",
a ser editada pelo órgão oficial de imprensa do Estado.

98.
As recomendações expedidas pelo Advogado-Geral do Estado têm natureza
vinculante[36] e são de observância obrigatória, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei Delegada
nº 103/2003, ratificada no art. 4º, VIII, da Lei Complementar nº 81/2004:
Art. 1º – Sujeitam-se à orientação normativa e à supervisão técnica do
Procurador-Geral do Estado os órgãos, assessorias e unidades jurídicas
das autarquias estaduais e fundações instituídas e mantidas pelo Estado,
bem como a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.
Parágrafo único – A supervisão técnica a que se refere este artigo
compreende a prévia manifestação do Procurador-Geral do Estado sobre
os nomes indicados para a chefia dos órgãos, assessorias e unidades
jurídicas referidos no “caput”.
Art. 2º – Cabe ao Procurador-Geral do Estado, quando necessário, expedir
recomendações dirigidas aos órgãos, assessorias e unidades jurídicas
das autarquias e fundações mencionadas no artigo 1º, e à ProcuradoriaGeral da Fazenda Estadual, no sentido de que sejam alteradas as teses
jurídicas sustentadas nas ações da responsabilidade daquelas entidades,
visando a adequá-las à jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça do
Estado, nos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único – Têm natureza vinculante e são de observância
obrigatória as recomendações expedidas pelo Procurador-Geral do
Estado com base no “caput” deste artigo.
(...)
Art. 4º – São atribuições do Procurador do Estado da carreira da
Advocacia Pública do Estado:
(...)
VIII – subsidiar a orientação normativa e a supervisão técnica exercidas
pelo Advogado-Geral do Estado nas assessorias jurídicas dos órgãos da
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Administração direta do Poder Executivo e nas procuradorias das
autarquias estaduais e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado,
sem prejuízo do disposto nas Leis Delegadas nº 103, de 29 de janeiro de
2003, e nº 110, de 31 de janeiro de 2003;
99.
Ao seu turno, a Resolução AGE nº 26, de 2017[37], que dispõe sobre a
organização, competências e procedimentos da Consultoria Jurídica, estabelece que os
pareceres visam responder às consultas de maior complexidade ou de grande repercussão, e
serão aprovados pelo Advogado-Geral do Estado (art.11). Os pareceres referenciais devem ser
observados pelos órgãos e entidades do Estado, bem como pelas unidades setoriais da AGE,
estando dispensada nova análise individualizada pelos órgãos consultivos, devendo a área
técnica atestar, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada
manifestação (art. 12). E, quanto aos pareceres normativos, aprovados pelo Governador do
Estado, obrigam toda a Administração, quando publicado no Diário Oficial do Estado; e todas
as autoridades que deles tiverem de ter conhecimento, quando não publicados (art. 13).
100.
Para finalizar, toma-se em consideração a LINDB, da qual se extraem normas que
impactam todas as regras de direito público, cujo art. 30 dispõe sobre o aumento da
segurança jurídica, determinando que as autoridades públicas atuem para concretizar esse
princípio de direito, inclusive por meio da observância das orientações contidas em respostas a
consultas, cujo instrumento terá caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se
destina, até ulterior revisão, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.
101.
A infringência a esse conjunto de normas coloca o gestor público em zona de
exposição e risco, invertendo, ipso facto, a presunção que antes militava a seu favor sobre a
regularidade do ato administrativo. Afinal, se a orientação era vinculante e obrigava toda a
Administração, não há porque o Administrador se afastar dela.
VI - Controvérsia judicializada. Consensualidade. Competência. Conteúdo. Legalidade.
Espaço de conformação. Submissão à CPRAC.
102.
A análise a ser feita no presente tópico pretende acrescer aos fundamentos já
expostos, que dão os contornos das competências privativas da AGE, inclusive e
especialmente para a vertente de desjudicialização, de controle de juridicidade de ajustes,
acordos e congêneres e de utilização dos mecanismos de consensualidade, mais elementos
que conformam e orientam a atuação dos Procuradores do Estado em juízo e fora dele.
103.
Conforme demonstrado, a representação judicial e extrajudicial do Estado se
insere no âmbito das competências da AGE, cujas atividades são inerentes à advocacia,
conforme Lei nº 8.906/1994. A atuação da advocacia pública para o fim de desjudicialização,
que já era crescente no mundo inteiro, passou a ser uma diretriz estabelecida de modo
expresso no art. 26 da LINDB:
Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação
contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de
expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do
órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e
presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com
os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá
efeitos a partir de sua publicação oficial.
104.
No Estado de Minas, essa diretriz já estava contemplada na Lei n.º 23.172, de
2018, que fomenta a prevenção da judicialização de conflitos entre particulares e o Estado de
Minas Gerais pela utilização de meios consensuais de sua resolução.
105.
A seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 151, de 17 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE e dá outras
providências, prevê mecanismos internos para maior eficiência e celeridade na execução de
suas atividades consultivas e contenciosas, inclusive com a promoção de atos de conciliação
visando à mediação de conflitos, judicializados ou não, de interesse da administração pública
estadual (art. 1º-A, inciso XXVIII).[38]
106.
O CPC de 2015 também conferiu fundamento de validade à adoção de
instrumentos consensuais, com maior destaque aos arts. 3º, 4º, 6º, 8º e 174, claramente
incentivando a solução consensual dos conflitos, em tempo razoável, de maneira cooperativa
e visando o bem comum, inclusive e mais especialmente no âmbito da Administração
Pública.
107.
A promulgação da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a
autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, passou a prever, de modo
expresso, a possibilidade jurídica de conflitos entre particulares e a administração pública virem
a ser resolvidos de forma consensual (art. 32, inciso II).
108.
Todo esse sistema assegura um importante passo para a consagração definitiva
d a consensualidade no Direito Administrativo brasileiro, na mesma linha da moderna
tendência mundial de concertação administrativa e atuação do Estado em rede. Nesse sentido,
ao examinar a juridicidade do projeto de lei que resultou na Lei nº 13.655, de 2018, que
introduziu modificações na LINDB, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da
Câmara de Deputados assim se pronunciou sobre a o tema:
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“No tocante aos arts. 26 e 27 do projeto, conforme consignado no Parecer
(SF) nº 22, de 2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal, seu objetivo, de fato, é o reforço da prática da
administração pública consensual ou dialógica, uma concepção moderna
de Estado, que preza pela cultura do diálogo entre a sociedade e os
órgãos e entes públicos, em contraponto à administração pública
monológica, resistente a esse processo comunicacional. (...) Tais
dispositivos buscam uma aproximação entre o administrador e o cidadão,
permitindo que estes, por meio do diálogo e do consenso, encontrem
soluções que atendam à eficiência administrativa, respeitando-se os
direitos e garantias individuais”. [39]
109.
Como se vê, há farta legislação reconhecendo o fenômeno da expansão do
consensualismo na Administração Pública, o que, para a doutrina estrangeira, “implica a
substituição das relações baseadas na imposição e na autoridade por relações
fundadas sobre o diálogo e na busca do consenso”[40]. E nesse sentido, é preciso não
perder de vista o fato de que:
“(...) a consensualidade não oferece riscos aos princípios da legalidade,
da indisponibilidade do interesse público ou da supremacia do interesse
público. Ao contrário, visa concretizá-los de forma mais adequada e
eficiente, em vista das novas características sociais”.[41]
110.
Decerto que remanescem, no âmbito de conflitos que envolvem direitos
indisponíveis, aspectos em relação aos quais há possibilidade de transacionar ou acordar. O
ordenamento jurídico não esgota todas as possibilidades de garantia ou de exercício do direito,
havendo espaços, por exemplo, quanto à forma mais efetiva de se cumprir o que está
determinado em lei, sendo certo que disponibilidade não equivale a transigibilidade. É possível,
por exemplo, que o Poder Público, no exercício da atividade de fomento, faça doação de imóvel
a particular para que este implante, ali, determinado empreendimento, de interesse público.[42]
111.
Essa mesma compreensão, nos idos do ano de 2002 – e, portanto, muito antes
das inovações legislativas, que vieram para incentivar e estabelecer, como opções para a
Administração Pública atuar de forma eficiente, a conciliação e a mediação[43] – o Supremo
Tribunal Federal já se posicionava pela legitimidade de acordo firmado por municipalidade,
como se extrai da posição externada pela Ministra Ellen Gracie, ao fixar a validade de uma
transação, ao entendimento de que:
Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque
pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da
coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua
guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da
indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente
quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que
melhor atenderá à ultimação deste interesse. Assim, tendo o acórdão
recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de
forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF).[44]
112.
Ao seu turno, a arbitragem, como forma de heterocomposição de conflitos,
também se constitui em legítimo instrumento de que se pode valer a Administração Pública, nos
termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96, com a redação da Lei nº 13.129/2015.[45] É prevista
no art. 23-A da Lei nº 8.987/95, incluído pela Lei nº 11.196/2005, como mecanismo privado hábil
para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas a contratos de concessão, a ser
realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de
1996.[46]
113.
A arbitragem, no atual estágio legislativo, é reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça como instrumento viável para ser adotado pela Administração Pública, direta e indireta,
bem como da arbitrabilidade nas relações societárias, a teor das alterações promovidas pelas
Leis nº 13.129/2015 e 10.303/2001.[47]
114.
O mesmo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de controvérsia relativa a
reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, precedido de licitação, após firmar
que, tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice
legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de
economia mista, consagrou o entendimento de que o restabelecimento de equilibro econômico
e financeiro de contrato administrativo tem caráter eminentemente patrimonial e, portanto,
constitui direito disponível para fins de aferição quanto ao cabimento e prevalência da
arbitragem.[48]
115.
Por fim, e não menos importante, convém discorrer sobre a atuação do Advogado
Público em juízo, no contexto das competências aqui mencionadas e da discricionariedade
administrativa (técnica e administrativa).
116.
Conforme se referiu acima, são atividades privativas de advocacia a postulação
ao Poder Judiciário e aos juizados especiais, bem como as atividades de consultoria,
assessoria e direção jurídicas, nos termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.906/94, sendo o
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advogado indispensável à administração da justiça (art. 3º), cujo exercício da atividade de
advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
117.
Os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda
Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e
fundacional exercem atividade de advocacia e se sujeitam-se ao regime da Lei nº 8.906/94,
além do regime próprio a que se subordinem.
118.
Este regime próprio a que estão subordinados os Procuradores do Estado, aliado
ao ente público que “presentam” em Juízo ou extrajudicialmente, é o que os distingue dos
advogados privados, eis que a legitimidade que detém o advogado público para representar a
pessoa jurídica de direito público decorre diretamente do texto constitucional, o que não afasta
a natureza inerente à atividade de advocacia.
119.
Nesse sentido, os(as) Advogados(as) Públicos(as) estão submetidos a todas as
regras atinentes ao exercício da advocacia, integrando obrigatoriamente a Ordem dos
Advogados do Brasil, arcando cada qual com o pagamento de suas anuidades, submetendo-se
aos deveres e sendo destinatários das prerrogativas enunciadas no Estatuto da Ordem. Em
outras palavras, são advogados como quer a própria Constituição, no Título da Seção 11, do
Capítulo IV e seus artigos subsequentes (arts. 131 e 132), com todos os ônus e bônus da
profissão.
120.
Conclui-se, pois, que os(as) Procuradores(as) do Estado, como advogados(as)
que são, em sua atuação judicial e extrajudicial, quer seja na elaboração de impugnações,
defesas e recursos, quer seja no assessoramento jurídico à solução consensual de conflitos,
previamente ou de forma intercorrente em processo judicial, fazendo análise jurídica prévia à
celebração de compromissos para eliminar incertezas e irregularidades, não têm modificada
a natureza da atividade que exercem: advocacia típica.
121.
É bem de se ver, inclusive, que o Estatuto da OAB não faz qualquer distinção entre
a figura do advogado privado com o público. E muito embora a atuação desse último se dê nos
limites de suas competências institucionais, é certo e inarredável que seu mister continua
possuindo caráter estritamente jurídico.
122.
Dito de outro modo, o(a) advogado(a), público(a) ou privado(a), não pode ser
chamado(a) a responder pelas escolhas daquele que representa, não tendo qualquer
responsabilidade sobre o mérito de acordos, ajustes, compromissos ou adequação das
alternativas eleitas pelo(a) gestor(a) ou cliente. No âmbito do direito público, todo esse conjunto
de coisas se insere no rol de competências que recaem exclusivamente sobre o(a) gestor(a), a
quem compete exercitar, por sua própria conta, sem intervenção do(a) Procurador(a) do Estado,
todos os juízos de natureza técnica, financeira, orçamentária e de escolha da melhor opção de
política pública, conforme ao direito.

PROPOSIÇÕES CONCLUSIVAS

123.
Diante da fundamentação expendida, em resposta à consulta, podem-se
estabelecer as seguintes diretivas:
i. A natureza privativa das competências de representação judicial e
extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do Estado pela
Advocacia-Geral do Estado decorre diretamente do texto constitucional,
conforme a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 132 da CR/88 e 128 da CEMG, encontrando respaldo,
ainda, no caso de Minas Gerais, nas LCs nº 151/2019, nº 83/2005 e nº
75/2004 e respectivos regulamentos, bem como do Estatuto da OAB, Lei
8.906/1994.
ii. Compete privativamente ao Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais
dirimir divergências ou conflitos de natureza jurídica entre assessorias e/ou
procuradorias e Procuradores e rever orientações jurídicas para atualizálas, harmonizá-las com leis novas e com a evolução jurisprudencial.
iii. Sempre que houver dúvidas de natureza jurídica é a Advocacia- Geral
do Estado o órgão competente para, com exclusividade, estabelecer a
devida orientação à administração ativa e revê-la, quando for o caso.
iv. O presente parecer, de natureza interpretativa, não estabelece nova
orientação nem altera orientação jurídica já estabelecida pela AGE. Ao
mesmo tempo, ele confere fundamento de validade e orienta eventuais
invalidações de atos e processos pretéritos, praticados e decididos com
usurpação das competências privativas da instituição, de representação
judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do Estado
de Minas Gerais.
v. Não se pode afirmar a existência de conflito entre posições de natureza
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v. Não se pode afirmar a existência de conflito entre posições de natureza
técnica e jurídica, dada a distinção de áreas de conhecimento e o regime
de competências segregados por área de atuação entre órgãos e
entidades estaduais, inclusive entre setores administrativos de um mesmo
órgão ou entidade.
vi. A valoração de elementos de natureza técnica pode, contudo, abrir
espaço para decisões distintas, permitindo, legitimamente, ao (à) gestor(a)
público(a), na esfera de sua competência, fazer opção que exija valoração
jurídica sob outra perspectiva, sem significar que esse exame de natureza
jurídica se confunda com aspectos de natureza técnica e/ou possa
prejudicar ou interferir no dever que toca ao (à) gestor(a) público(a) de
decidir, na esfera da discricionariedade administrativa ou técnica e com
obediência aos princípios fundantes do Estado de Direito Democrático e
aos princípios fundamentais e regras constitucionais e infraconstitucionais.
vii. O plexo de competências da Advocacia-Geral do Estado, centrado no
controle de juridicidade de atos e processos administrativos e na
representação judicial extrajudicial do Poder Executivo do Estado, abrange
suas atribuições clássicas e não se modifica ou se desnatura quando do
exercício de outra faceta de suas atribuições, como de participação em
reuniões, assessoramento para elaboração e revisão de acordos ou
instrumentos afins, inclusive por meio de mecanismos legais de
consensualidade, limitando-se à sua competência estritamente jurídica e
não usurpando o espaço de discricionariedade administrativa e/ou técnica,
própria à atuação da gestão administrativa, nos termos e limites legais.
viii. O princípio da eficiência administrativa determina os termos e a forma
de organização da administração pública com a atribuição legal das
respectivas competências, promovendo-se a segregação de funções e a
viabilidade de atuação por meio de instâncias de governança de forma
intersetorial, transversal e integrada, visando à efetividade das ações
governamentais e à concretização do ideal do Estado em rede, sempre
respeitadas as respectivas competências legais.
ix. O respeito às competências legais é imprescindível, não apenas à
organização interna como também à apuração e à definição de
responsabilidades, em casos de abusos e consequente vulneração de
princípio(s) que rege(em) a administração pública e danos ao patrimônio
público.
x. A atuação da Advocacia Pública na defesa do Estado em juízo respaldase no regime constitucional próprio a que se subordina e ao Estatuto da
OAB, Lei nº 8.906/94, constituindo-se, a obrigação de advogado, em
obrigação de meio e não de resultado e nos limites deste mister, em
qualquer seara de atuação.
124.
Recomenda-se a adoção do presente parecer como “Parecer Normativo” e sua
publicação do Diário Oficial do Estado para lhe conferir a eficácia prevista no art. 7º, inciso I, da
Lei Complementar Estadual nº 75/2004 combinado com o art. 30, parágrafo único, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
125.

É como se submete à consideração superior.

Nilza Aparecida Ramos Nogueira
Procuradora do Estado de Minas Gerais
MASP 345.172-1. OAB/MG 91.692
Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
MASP 1.083.139-4. OAB/MG 79.700
Aprovado.
Ana Paula Muggler Rodarte
Advogada-Geral Adjunta
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

Parecer Jurídico Normativo nº 16.256 (19414442)

SEI 1630.01.0002337/2020-67 / pg. 20

[1] que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado.
[2] Lei 157/1936. Dispõe sobre a organização do Serviço Contencioso e de Consultas Jurídica do
Estado.
[3] Lei nº 1.271/1955. Regula a cobrança da dívida ativa estadual, reorganiza o Departamento
Jurídico do Estado e dá outras providências.
[4] Lei n. 7.130/1977. Dispõe sobre a reorganização do Departamento Jurídico do Estado :e dá
outras providências.
[5] Lei 7.900/1980. Institui a Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
[6] ADI 3.345, rel. min. Celso de Mello, j. 25-8-2005, P, DJE de 20-8-2010.], = AI 733.387, rel. min.
Celso de Mello, j. 16-12-2008, 2ª T, DJE de 1º-2-2013). (Disponível em
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=1079>).
[7] Julgados disponíveis em <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?
base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&queryString=advocacia%20de%20estado&sort=_score&sortBy=desc>.
Acesso em: 30 jul 2020.
[8] BINENBOJM, Gustavo. Parecer. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-gustavobinenbojm-projeto.pdf>. Acesso em: 31 jul 2020.
[9] Inteiro teor do acórdão, p. 77. Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=AC&docID=541503>. Acesso em 31 jul 2020.
[10] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A responsabilidade do advogado do Estado. Artigo
disponível em: <http://abrap.org.br/wp-content/uploads/2012/12/res.pdf>. Acesso em: 31 jul 2020.
[11] Art. 1º-A da LC 83/05.
[12] Não desconhecemos quem sustente que, quando a manifestação do Procurador Parecerista
assumir um efeito vinculante, esse traço pode trazê-la, de arrasto, para a mesma posição do
gestor, como se houvesse compartilhamento do poder decisório administrativo. Foi o que deu a
entender o Ministro Joaquim Barbosa, por ocasião do julgamento do MS nº 24.631-6/DF, no qual
ponderou que toda vez que a lei estabelecer a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante,
essa manifestação de teor jurídica deixaria de ser meramente opinativa e o administrador não
poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. Com o devido
respeito e acatamento, não perfilhamos desse entendimento, que é isolado, contraria o regime de
competências previsto na própria Constituição Federal e, no nosso caso, na Constituição do
Estado de Minas Gerais e na legislação infraconstitucional;, afasta-se da realidade da Advocacia
Pública e, além de tudo isso, foi objeto de críticas insuperáveis por juristas de escol. Entre todos,
citamos Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Fabrício Motta, para quem: “Seria inteiramente irrazoável
pretender punir o advogado só pelo fato de sua opinião não coincidir com a do órgão
controlador, até mesmo levando em consideração que nem sempre os técnicos e membros dos
Tribunais de Contas têm formação jurídica que os habilite a exercer atividade de consultoria,
assessoria e direção jurídicas, que é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, II, do
Estatuto da OAB. Mesmo em se tratando de controle exercido por membros do Ministério
Público, nada existe em suas atribuições institucionais que lhes permita censurar ou corrigir
opinião emitida licitamente por qualquer advogado, seja público ou privado. Por isso
mesmo, sua responsabilização depende da demonstração de que o advogado, ao proferir sua
opinião, agiu de má-fé, com culpa grave ou erro grosseiro. De outro modo, faltará aos
advogados o mínimo de segurança jurídica para o exercício de suas funções, consideradas
essenciais à justiça pelos artigos 131 e 133 da Constituição Federal, com a garantia da
inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão. O fato é que, se o
parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável, se está alicerçado em lição
de doutrina ou de jurisprudência (que constituem fontes do direito), não há como responsabilizar
o advogado pela opinião manifestada em parecer jurídico nem a autoridade que, com base
nele, proferiu a decisão. Não parece que o caráter vinculante ou facultativo do parecer, na
classificação do Ministro Joaquim Barbosa, seja relevante para fins de responsabilização do
advogado público. O que é relevante é a verificação do elemento subjetivo com que atuou.
Se agiu de má-fé, se praticou erro grosseiro, se atuou com dolo, cabe a sua
responsabilização.” (Advocacia pública e sua atuação no procedimento licitatório: fundamentos,
limites e responsabilização. RDA - Revista de Direito Administrativo. Rio de janeiro, v. 270, p.
285-299.2015, p. 297-298.) (Negritamos).
[13] BINENBOJM, Gustavo. Parecer citado, p. 28.
[14] É exatamente isso o que estabelece o art. 17 da Resolução AGE nº 26/2017, que dispõe
sobre a organização, competências e procedimentos da Consultoria Jurídica na Advocacia-Geral
do Estado de Minas Gerais, verbis: Art. 17. As minutas de editais de licitação, bem como as de
contratos, convênios, parcerias, acordos ou ajustes sujeitas ao exame da Consultoria Jurídica ou
de assessorias e procuradorias jurídicas do Estado, devem ser encaminhadas com, no mínimo, 12
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(doze) dias de antecedência em relação à data preestabelecida para sua publicação ou
celebração, nos termos do Decreto nº 43.224, de 21 de março de 2003. (...) §3º A nota jurídica ou
parecer jurídico deve se restringir à análise jurídica da questão submetida à consulta, sendo
defeso ao Procurador adentrar na análise de aspectos técnicos, econômicos e financeiros, bem
como nas questões adstritas ao exercício da competência e da discricionariedade administrativa,
a cargo das autoridades competentes” – negritamos.
[15] Parecer AGE/NCCJ nº 15.723/2016. Disponível em <
http://www.age.mg.gov.br/institucional/bases-juridicas/2329>. Acesso em 10 ago 2020.
[16] Nesse sentido, tratando de agentes públicos, Parecer AGE/NCCJ nº 15.998, de 2018.
Disponível em <http://www.age.mg.gov.br/institucional/bases-juridicas/2495>. Acesso em 05 ago
2020..
[17] BRASIL. Planalto. Decreto nº 9.830/2019. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm>. Acesso em 10 ago
2020.
[18] BRASIL. Planalto. MP 966, de 13 de maio de 2020. Dispõe sobre a responsabilização de
agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm>.
Acesso em 08 ago 2020.
[19] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6428. Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5913301> Acesso em 10 ago 2020.
[20] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 23 ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2007.
[21] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ª ed.
São Paulo: Dialética, 2010, p. 526-529.
[22] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2007 p. 67.
[23] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle judicial. 2. ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 2008, p.48. (Em itálico no original)
[24] Di Pietro; Motta. Artigo citado, pp. 287 e 289.
[25] Di Pietro; Motta. Artigo citado, p. 289.
[26] DI PIETRO; MOTTA. Artigo citado, pp. 292-294.
[27] Até mesmo porque escapam ao domínio do conhecimento e competência da Advocacia
Pública aspectos técnicos, operacionais, financeiros, orçamentários, que permeiam atos,
procedimentos, acordos administrativos, a exemplo de Termos de Compromisso e de
Ajustamento de Conduta, cujos valores indicados em tais instrumentos, a sistemática de
adimplemento, os mecanismos de aferição e fiscalização das obrigações de fazer e de pagar,
entre outros, não são compreendidos pelas competências do órgão de consultoria jurídica; ou
mesmo em contratos, em que o seu objeto se constitui em ato de gestão sobre a necessidade
pública que será atendida com sua celebração e são estipulados deveres, obrigações e direitos
das partes, ficando por conta, mesmo, das respectivas áreas técnicas e do gestor público essa
tarefa.
[28] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. São
Paulo: Malheiros, 2008, p. 21 e 22. (Em itálico no original)
[29] Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/RECOMENDAOCONJUNTA-PRESI-CN-N-2-DE-19-DE-JUNHO-DE-2020-1.pdf>. Acesso em 30 jul 2020.
[30] Disponível em < http://ibda.com.br/noticia/seminario-promovido-pelo-ibda-aprova-enunciadossobre-a-lindb>. Acesso em: 31 jul.2020 – g.n.
[31] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 112.
[32] THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco e PEDRON,
Flávio Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2015, p. 20.
[33] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil – artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 75.
[34] Conferir: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de. Precedentes no Direito Administrativo. Rio
de Janeiro: Forense, 2018).
[35] CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. “Jurisprudência nova, mudança na interpretação
administrativa: irretroatividade da nova orientação”. 22.10.2019. Disponível em:
<http://raquelcarvalho.com.br/2019/10/22/jurisprudencia-nova-mudanca-na-interpretacaoadministrativa-irretroatividade-da-novaorientacao/#:~:text=A%20ideia%20subjacente%20%C3%A9%20a,normas%2C%20%C3%A9%20a%20sua%20irretroatividade.>.
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Acesso em 03 ago 2020.
[36] No sentido de que constituem a última palavra no tocante à orientação jurídica ali mencionada,
prevalecendo sobre qualquer outra porventura emitida, inclusive com aptidão para tornar ineficaz
manifestação, anterior ou posterior, que a contrarie.
[37] Disponível em < http://www.age.mg.gov.br/images/stories/downloads/resolucoes/2017resolucao-26c.pdf>. Acesso em 31 jul 2020.
[38] De que podem ser exemplos controvérsias acerca de equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos administrativos, as quais, nos termos do enunciado 19 da I Jornada de Direito
Administrativo do STJ, “integram a categoria das relativas a direitos patrimoniais disponíveis, para
cuja solução se admitem meios extrajudiciais adequados de prevenção e resolução de
controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a
arbitragem”. (Disponível em <https://www.dizerodireito.com.br/2020/08/enunciados-da-i-jornadade-direito.html#more>. Acesso em 10 ago 2020).
[39] Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1598338&filename=Tramitacao-PRL+1+CCJC+%3D%3E+PL+7448/2017>.
[40] CHEVALLIER, Jacques. Synthèse. In: FORTIN, Yvonne (Dir.) La contractualisation dans le
secteur public des pays industrialisés depuis 1980. Paris: L’Harmattan, 1999. p. 397-414. p. 403.
[41] MEGNA, Bruno Lopes. A Administração Pública e os meios consensuais de solução de
conflitos ou “enfrentando o Leviatã nos novos mares da consensualidade”. In: Revista da
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. São Paulo, n. 82, p. 1-30, jul./dez. 2015. Disponível
em: <http://www.pge.sp.gov.br/TEMP/df94c644-0220-47b2-be50-bb6722b18022.pdf>. Acesso
em: 08 abr. 2020. apud CASTRO, Sérgio Pessoa de Paula. Desjudicialização e atuação
preventiva como pilares da Advocacia Pública: inovações, resultados e perspectivas no âmbito
da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Revista da AGU, 2020 – g.n.
[42] Cuida desse assunto a autora Luciane Moessa de Souza, em sua obra Meios consensuais
de solução de conflitos envolvendo entes públicos: Negociação, Mediação e Conciliação na
esfera Administrativa e Judicial. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2012, pp. 70, 71 e 170, 171,
citando BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas. São Paulo: Quartier Latin,
2007, p. 521.
[43] Podendo-se mesmo entender que “o ordenamento jurídico brasileiro já contempla uma
obrigação administrativa de preferência pela busca de uma solução consensual de
conflitos intersubjetivos de interesses que alcancem os da própria administração pública
(...)”. NEVES, Cleuler Barbosa das; FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. Dever de
consensualidade na atuação administrativa. Revista de Informação Legislativa: RIL, v. 55, n.
218, p. 63-84, abr./jun. 2018. Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/218/ril_v55_n218_p63.pdf) – g.n.
[44] RE 253885, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 04/06/2002, DJ 21-062002 PP-00118 EMENT VOL-02074-04 PP-00796
[45] Vale citar aqui a feliz síntese de Carlos Alberto Carmona, para quem a autonomia contratual
do Estado só pode ser negada se ele agir como Poder Público (hipótese em que não haveria
margem para disponibilidade do direito) [ou seja, em situações de efetivos direitos-poderes
indisponíveis, a exemplo do dever de fiscalização do contrato. In Arbitragem e Processo: um
comentário à lei 9.307/96. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p. 45.
[46] Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987compilada.htm>. Acesso em 10
ago 2020.
[47] CC 151.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 11/02/2020. Disponível em
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?
livre=ADMINISTRA%C7%C3O+E+P%DABLICA+E+ARBITRAGEM&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>.
Acesso em 10 ago 2020.
[48] Superior Tribunal de Justiça. Resp 904.813-PR. 3. Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado
em 20.10.2011. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?
componente=ITA&sequencial=1099244&num_registro=200600381112&data=20120228&formato=PDF>.
Acesso em 10 ago 2020.

Documento assinado eletronicamente por Nilza Aparecida Ramos Nogueira,
Procurador(a), em 15/09/2020, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º,
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caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Certificado: 11116803447664515227515078365652857667
Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 15/09/2020, às 18:31, 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, Advogado(a)
Geral Adjunto, em 15/09/2020, às 18:32, 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 Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 15/09/2020, às 18:45, 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
19414442 e o código CRC F4368DDA.
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4 – quinta-feira, 17 de Setembro de 2020	Diário do Executivo	Minas Gerais - Caderno 1
AUGE/Superintendências

Planejar e relatar sobre auditoria em programas de A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO
governo

AUGE/Superintendências

Planejar e relatar sobre auditoria em concessões

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Planejar/executar/apurar resultados auditoria contínua

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Planejar e relatar sobre auditoria em estatais

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Planejar e relatar sobre auditoria em obras

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Planejar e relatar sobre auditoria em transferências

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Planejar e relatar sobre auditoria em contratações

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Núcleo Técnico

Assessorar na gestão interna

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Tratar e apurar denúncias

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Coordenar ações de auditoria das setoriais/seccionais

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Executar auditorias

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Monitorar resultado de auditorias

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

AUGE/Superintendências

Tratar e apurar representações

A CRITÉRIO DO DIRIGENTE MÁXIMO

Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Sim, conforme orientações do COES Minas
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
COVID-19 e/ou Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
Sim, conforme orientações do COES Minas COVID-19 e/ou
Não
Resolução Conjunta SES/SEPLAG
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RESOLUÇÃO CGE Nº 36, 16 DE SETEMBRO DE 2020.
Determina, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a digitalização dos
procedimentos e processos administrativos correcionais físicos, para
tramitação eletrônica no Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG)
e a realização dos atos processuais orais, preferencialmente, por meio
de videoconferência, em regime especial de teletrabalho ou enquanto
perdurar a situação de emergência em saúde pública no Estado de
Minas Gerais.
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 93 da Constituição do Estado, os artigos 4º e 49
da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, e o art. 2º, incisos VIII, IX e
X, do Decreto nº 47.774, de 03 de dezembro de 2019, e considerando
o disposto no Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017,no Decreto nº
47.228, de 04 de agosto de 2017,no Decreto NE nº 113, de 12 de março
de 2020, no Decreto nº 48.031, de 31 de agosto de 2020, bem como as
medidas previstas no Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, na
Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 2, de 16 de março
de 2020, e na Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 12,
de 20 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º -Os procedimentose processosadministrativos correcionais que
se encontram tramitando em meio físico, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, deverão ser digitalizados e inseridos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG), para que passem a tramitar
de forma eletrônica.
Parágrafo Único- As pessoas interessadas serão previamente credenciadas para oacesso remoto dos autos.
Art. 2º - Os atos processuais oraisdeverãose realizarpor videoconferência, em regime especial de teletrabalho ou enquanto perdurar a
situação de emergência em saúde pública no Estado, em razão da epidemia infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), na forma disciplinada nesta Resolução e, no que couber,
na Resolução CGE nº 19, de 19de junho de 2019.
Parágrafo Único -O agente designado e as Comissõespoderão avaliara
possibilidade de, excepcionalmente, realizar audiências presenciais,
observadas as diretrizes do órgão ou entidade acerca do regime de trabalho presencial, as recomendações das chefias e os critérios de prevenção e precaução sanitário-epidemiológicos.
Art. 3º - Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I -Procedimento Administrativo Correcional:
a) o processo ou o procedimento que tem por objetivo identificar e apurar infrações administrativas praticadas por agentes públicos no âmbito
do serviço público, ou com ele relacionado, abrangendo as Investigações Preliminares, Sindicâncias Administrativas Investigatórias, Sindicâncias Patrimoniais, Sindicâncias Administrativas Disciplinares e
Processos Administrativos Disciplinares, conforme previstos na Lei
Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, e na Lei Estadual nº 14.184,
de 31 de janeiro de 2002;
b) o processo ou o procedimento que tem por objetivo apurar a responsabilidade objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de
atos lesivos de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, no
âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, compreendendo Investigações Preliminares e Processos Administrativos
de Responsabilização (PAR), nos termos da referida Lei e do Decreto
Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015.
II -Audiência ou Oitiva: sessão solene na qual se produz os diferentes
tipos de prova oral, ouvindo-se as testemunhas (depoimentos), as vítimas, denunciantes ou representantes (declarações), os acusados (interrogatórios) e as pessoas interessadas na lide (informações), cada qual
com o seu grau de valoração.
III -Videoconferência ou webconferência: tecnologia que permite o contato visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes, sendo
necessária a utilização de plataformas de comunicação,internet,webcam,
microfone ou outro dispositivo que possua câmera, áudio e microfone
habilitados, comosmartphone, tabletenotebook.
IV -Plataforma de comunicação: ambienteon lineque possibilita, em
tempo real, o contato de pessoas que estão distantes fisicamente, bem
como o compartilhamento de telas e documentos.
V -Regime Especial de Teletrabalho: regime de trabalho em que o
agente público executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora
das dependências físicas das unidades do respectivo órgão ou entidade de lotação, por meio da utilização de tecnologias de informação
e comunicação.
Art. 4º - O processado, seu advogado (se constituído) e as pessoas que
serão ouvidas deverão ser intimadas com a antecedência mínima de 5
(cinco) dias da data de realização da audiência por videoconferência.
§ 1º - A intimação, de que trata ocaput, deverá conter:
I -a legislação que trata dasituação de emergência em saúde pública no
Estado, das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento no âmbito do Poder Executivo e outras correlatas;
II -aparato necessário à participação na audiência, comointernet,
conta dee-mailexigida pela plataforma, cadastro prévio no SEI!MG
como “usuário externo”, celular ou outro equipamento com câmera e
microfone;
III -plataforma de videoconferência que será utilizada pelos participantes, comoZoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teamsou outra indicada pela instituição;
IV -linkde acesso à audiência;
V -necessidade de acesso à plataforma 5 (cinco) minutos antes do horário agendado, para testar áudio e vídeo;
VI -documento de identificação a ser apresentado no início da audiência, sendo facultado o envio de cópia via correspondência eletrônica
ou SEI!MG;
VII -advertência sobre a importância da escolha de um ambiente reservado, sem barulho ou qualquer interferência externa.
§ 2º - Deverá ser providenciado umlinkespecífico para cada audiência, ficando na responsabilidade do agente designado ou da Comissão a
liberação do acesso solicitado à plataforma de comunicação.
Art. 5º - Respeitadas as diretrizes do próprio órgão ou entidade, o agente
designado e os membros das Comissões poderão realizar as audiências
acessando a plataforma de videoconferência em suas residências, na
repartição pública ou outro lugar que permita o exercício regular da
atividade e o sigilo de documentos e informações.
Art. 6º - As pessoas intimadas para participar das audiências por videoconferência deverão,até 3 (três) dias antes da data marcada para a audiência, comunicar formalmente ao agente designado ou à Comissão a
eventual ausência de uma estrutura adequada para a sua participação
navideoconferência.
Parágrafo Único -Na hipótese docaput, o agente designado ou a comissão notificará o interessado acerca do local em que deverá comparecer
para realização da audiência presencial ou por videoconferência.
Art. 7º - As oitivas realizadas na forma disciplinada nesta Resolução
deverão ser reduzidas a termo, em tempo real, devendo as atas ser assinadas digitalmente e registradas no SEI!MG, nos autos do respectivo
procedimento correcional.
Parágrafo Único -Na eventual impossibilidade de coletar assinaturas digitalmente, o arquivo contendo o temo de audiência deverá ser
encaminhado a todos os participantes pela via eletrônica disponível,
para impressão e coleta de assinaturas e posterior juntada aos autos do
procedimento.

Art. 8º - Durante a realização da audiência, não será permitido às testemunhas, denunciantes, declarantes ou informantes consultarem
documentos ou pessoas, devendo o agente designado ou a Comissão
orientá-los previamente, registrando eventual ocorrência no termo de
audiência.
Art. 9º - Processado e advogado, se constituído, deverãoser previamente
informados de que não podem interferir nas perguntas da Comissão e
respostas dos depoentes e declarantes, havendo a faculdade, porém, de
reinquiri-los ao final, após autorização do agente designado ou do Presidente da Comissão.
Art. 10 - Havendo possibilidade de gravar o áudio e o vídeo na plataforma escolhida, o uso do recurso ficará condicionado à aceitação prévia de todos os participantes da audiência.
Parágrafo Único -Caberá ao agente designado ou à Comissão registrar
na ata de audiência a aceitação do recurso de gravação, sem prejuízo da
redução a termo dos depoimentos e declarações prestadas.
Art. 11 - Caso o processado manifeste o interesse de exercer o direito
de ficar calado durante todo o interrogatório, deverá a Comissão Processante registrar a opção no Termo de Declaração, colher assinatura
de todos os presentes na videoconferência e encerrar imediatamente
a audiência.
Parágrafo Único -Se o processado manifestar o interesse de não responder a determinada pergunta, deverá a Comissão constar no termo
a pergunta realizada e a negativa do processado em responder, prosseguindo-se com o interrogatório.
Art. 12 -Havendo perda de conexão de algum dos participantes, a audiência deverá ser imediatamente interrompida, com a consignação da
ocorrência no Termo de Audiência, ficando os demais participantes
informados de que devem permanecer conectados na plataforma até o
restabelecimento da conexão perdida.
§ 1º - Na hipótese docaput, a audiência deverá ser retomada, preferencialmente, no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, ocasião em que
deverá ser consignado o horário, as tentativas de contato com o participante e as justificativas eventualmente apresentadas.
§ 2º - Caso a conexão perdida não seja restabelecida no prazo estabelecido no § 1º, os participantes deverão ser comunicados do encerramento da audiência, em complemento ao registro da ocorrência,
colhendo-se a assinatura dos presentes e, posteriormente, daquele que
perdeu a conexão.
§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o responsável pelas apurações
deverá reagendar a audiência, aproveitando-se, na íntegra, os termos
consignados na audiência interrompida.
§ 4º - Havendo suspeita de que a conexão foi interrompida de forma
premeditada, o fato deverá ser registrado nos autos e submetido à apreciação da autoridade competente.
§ 5º - Na hipótese do parágrafo anterior, a autoridade competente poderá
pedir informações complementares, determinando, se pertinente,a
investigação em autos apartados, a dispensa da testemunha ou outra
medida administrativa cabível.
§ 6º - Nas oitivas de denunciante, informante, declarante ou testemunha, o processado e advogado (se constituído) podem manifestar interesse em sair da videoconferência a qualquer momento, devendo o
responsável pelas apurações registrar a manifestação e o horário, prosseguir a audiência com os demais presentes e, ao final, colher a assinatura de todos os participantes.
Art. 13- O agente designado e as comissões deverãoproceder com os
demais atos necessários à investigação e ao atendimento dos interessados, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis e respeitando as
normas que tratam das medidas de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19).
Art. 14 -O disposto nesta Resolução aplica-se às Controladorias Setoriais e Seccionais e aos Núcleos de Correição Administrativa, nos moldes dos artigos 50 e 61 da Lei nº 23.304, de 2019, e, no que couber, às
Corregedorias dos órgãos autônomos e às unidades de auditoriainternadas empresas públicas e sociedades de economia mista.
Art. 15- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 16 de Setembro de 2020.
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
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CORREGEDORIA-GERAL
DESPACHOS
O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a Resolução CGE nº 17/2019 , considerando o que consta no PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PORTARIA Nº 18/2017,
com extrato publicado no Diário Oficial de 08 de fevereiro de 2017
DECLARA a extinção do presente processo, sem resolução do mérito,
em face dos agentes públicos ISABEL PEREIRA DE SOUZA, Matrícula 1101, à época dos fatos Presidente da Minas Gerais Participações
S.A (MGI); FERNANDO ANTÔNIO DOS ANJOS VIANA, Matrícula 1102, à época dos fatos Vice-Presidente da MGI, LUZIA SORAIA
SILVA GHADER, Matrícula 1106, à época dos fatos Vice-Presidente
da MGI; e DECLARA a extinção de punibilidade da Administração
Pública Estadual em virtude da prescrição da pretensão punitiva para
fins de responsabilização administrativa disciplinar em face dos agentes
públicos GILSON DE OLIVEIRA AMARAL, Matrícula 69, à época
dos fatos Auxiliar Administrativo/Analista Júnior da MGI; ANDRÉ
CERQUEIRA CORRÊA, Matrícula 53, à época dos fatos Advogado/
Analista Júnior da MGI; MARÍLIA SILVA PEREIRA, Matrícula 137,
da MGI; RODRIGO GONÇALVES BRAGA, Matrícula 80, à época
dos fatos Auxiliar Administrativo/Analista Júnior da MGI; e THAIS
MARQUES GUILHERME, Matrícula 115, à época dos fatos Auxiliar
Administrativo da MGI, conforme Parecer Núcleo Técnico/COGE nº
37/2020.
O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a Resolução CGE nº 17/2019, tendo em vista o Parecer Núcleo Técnico nº
52/2020 e o que consta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria COGE nº 96/2017, com extrato publicado no Diário do Executivo de 15 de setembro de 2017, ABSOLVE os servidores Alcimar Ferreira Fagundes, MASP 350.312-5, ocupante do cargo
efetivo de Analista Educacional, admissão 1, da Secretaria de Estado
de Educação; Igor Rodrigues Moreira, MASP 1.318.751-3, ocupante
do cargo efetivo de Analista Educacional, admissão 1, na Secretaria de
Estado de Educação; Jaqueline Angélica Guiducci, MASP 1.171.300-5,
ocupante do cargo efetivo de Técnico da Educação, admissão 1, da
Secretaria de Estado de Educação; Luciano Rodrigues Alves, MASP
669.849-2, ex-servidor à época dos fatos, ocupante do cargo efetivo
de Analista Educacional, admissão 1, na Secretaria de Estado de Educação; Lucinéia Benevonuto, MASP 1.058.114-8, ocupante do cargo
efetivo de Analista Educacional, admissão 1, na Secretaria de Estado de
Educação; Maria Imaculada Calçado de Carvalho, MASP 179.535-0,
servidora aposentada à época dos fatos, ocupante do cargo efetivo de
Professor de Educação Básica, admissão 2, na Secretaria de Estado de
Educação; Síria Marciana Campos Amâncio, MASP 1.323.804-3, ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico Educacional, admissão 1,
na Secretaria de Estado de Educação.

O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a Resolução CGE nº 17/2019, tendo em vista o Parecer Núcleo Técnico nº
56/2020 e o que consta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria COGE nº 54/2017, com extrato publicado no Diário
do Executivo de 19 de maio de 2017, ABSOLVE os servidores WALTER ANTÔNIO ADÃO, MASP 1.100.600-4, ocupante, à época dos
fatos, do cargo de Diretor Geral do IDENE; RÚBIO DE ANDRADE,
Masp 368.122-8, ocupante, à época dos fatos, do cargo de Diretor Geral
do IDENE; ROBERTO GRAPIÚNA, Masp 1.273.461-2, ocupante, à
época dos fatos, do cargo de Vice-Diretor Geral do IDENE; BRUNO
OLIVEIRA ALENCAR, MASP 1.127.885-0, ocupante, à época dos
fatos, do cargo de Secretário Adjunto da SEDINOR e de Diretor Geral
do IDENE; SAMIR CARVALHO MOYSES, MASP 1.127.840-5, ocupante, à época dos fatos, do cargo de Secretário Adjunto da SEDINOR
e de Diretor Geral do IDENE, CARLOS FERNANDO FAGUNDES
AMARAL, MASP 369.746-3 e BRENO LONGOBUCCO, MASP
752.428-3, à época dos fatos, ocupante do cargo de Diretor da Diretoria
de Coordenação de Programas e Projetos, considerando que, com as
apurações realizadas no âmbito do presente PAD não foi possível delimitar a participação de cada agente responsável pela fiscalização dos
convênios nº 09/2011, 04/2013 e Contrato nº 028/2014, bem como, nas
irregularidades apontadas na SAI Nº 20/2015, e no PAP nº 02/2015.
O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a Resolução CGE nº 17/2019, tendo em vista o Parecer Núcleo Técnico nº
57/2020 e o que consta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria COGE nº 56/2018, com extrato publicado no Diário
Oficial de 03 de agosto de 2018, decide ARQUIVAR os autos do processo por não conter as provas suficientes e necessárias para a comprovação do cometimento das faltas capituladas na exordial.
O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a Resolução CGE nº 17/2019, tendo em vista o Parecer Núcleo Técnico nº
36/2020 e o que consta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria COGE nº 112/2017, com extrato publicado no Diário
Oficial de 6 de novembro de 2017, ABSOLVE o servidor José Élcio
Montese Santos, MASP 1.022.526-6, admissão 1, à época dos fatos
exercendo o cargo de Diretor Geral do DER/MG, atualmente aposentado e o servidor Milton Teixeira Carneiro, MASP 1.022.273-5, admissão 1, à época dos fatos exercendo a função der Diretor de Manutenção
do DER/MG, atualmente aposentado, por não restar demonstrado nos
autos prática de condutas dos referidos agentes públicos que dê ensejo
à responsabilização administrativa disciplinar.
O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a Resolução CGE nº 17/2019, tendo em vista o Parecer Núcleo Técnico nº
24/2020 e o que consta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria COGE nº 113/2017, com extrato publicado no Diário
Oficial de 8 de novembro de 2017, ABSOLVE Márcia Dayrell Haum,
Masp 1.093.423-0, à época dos fatos, ocupante do cargo de recrutamento amplo, admissão 1, Coordenadora da DPGP- Divisão de Planejamento e Gestão de Produção entre 17/08/2009 a 01/09/2011 e Chefe
da Gerência de Planejamento, Programação e Controle da Produção de
01/09/2011 a 01/04/2014; Gerson Alves Mamedes, Masp 1.093.457-8,
à época dos fatos, ocupante do cargo de Analista e Pesquisador de Tecnologia, admissão 1, Coordenador da Unidade de Planejamento e Controle da Produção (atual DPGP) entre 07/11/2003 a 27/04/2007; Maurício Abreu Santos, Masp 1.036.916-3, à época dos fatos, ocupante do
cargo de Analista e Pesquisador de Tecnologia, Coordenador da DPGP
- Divisão de Planejamento e Gestão de Produção de 27/04/2007 a
01/02/2008 (admissão 1), e Mirthes Castro Machado, Masp 367.696-2,
à época dos fatos, ocupante do cargo de Especialista em Políticas e
Gestão da Saúde, admissão 1, Coordenadora da DPGP- Divisão de Planejamento e Gestão de Produção entre 01/02/2008 a 17/08/2009, todos
vinculados, à época dos fatos, à FUNED – Fundação Ezequiel Dias,
por INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS, para efeitos de responsabilização administrativa disciplinar, que demonstrem o
cometimento das irregularidades, decorrentes das conclusões da SAI
instaurada pela PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 003/2017, publicada
em 17/01/2017, que apurou as causas e possíveis responsabilidades
relativas a 21 (vinte e um) processos de desfazimento de materiais de
embalagens, conforme Avaliação de Expediente nº 061/2016 e despacho MEMO/AUDSEC nº 151/2016.
Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020.
Vanderlei Daniel da Silva
Corregedor-Geral
PORTARIA CGE Nº 11/2020
O Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere
o art. 10, § 4º da Lei nº 12.846, de 2013, tendo em vista os motivos
apresentados pelo Presidente de Comissão dos Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas instaurados pelas portarias a seguir indicadas, RESOLVE prorrogar o prazo das Comissões
Processantes, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 180
(cento e oitenta) dias:
Instauração - Portarias
Prorrogação - Portarias
PAR nº
CGE nº / Publicações
CGE n° / Publicações
05/2019
11/2019 de 25-6-2019
02/2020, de 01-2-2020
01/2020 01/2020 de 23-01-2020
Não há
Controladoria Geral do Estado, Belo Horizonte, 24 de julho de 2020
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
PORTARIA CGE Nº 12/2020
O Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere
o art. 10, § 4º da Lei nº 12.846, de 2013, tendo em vista os motivos
apresentados pelo Presidente de Comissão dos Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas instaurados pelas portarias abaixo indicadas, RESOLVE prorrogar o prazo das Comissões
Processantes, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 180
(cento e oitenta) dias:
Instauração - Portarias
Prorrogação - Portarias
PAR nº
CGE nº / Publicações
CGE n° / Publicações
06/2019
12/2019 de 12-9-2019
03/2020, de 24-3-2020
07/2019 13/2019 de 20-09-2019
03/2020, de 24-3-2020
Controladoria Geral do Estado, Belo
Horizonte, 16 de setembro de 2020
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
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Advocacia-Geral
do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
O Governador do Estado, Romeu Zema Neto, proferiu no Parecer
nº 16.256/2020 da Advocacia-Geral do Estado o seguinte Despacho:
“Aprovo. Publique-se.”
O Advogado-Geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: “Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Adoto para os fins do art. 7º da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, o anexo PARECER nº 16.256, de 15
de setembro de 2020, da lavra da Procuradora do Estado Nilza Ramos
Nogueira, e submeto-o à elevada consideração de Vossa Excelência,
para os efeitos do inc. I, do art. 7º da referida Lei Complementar.”
PARECER NORMATIVO Nº 16.256/2020/CJ/AGE
PROCESSO Nº 1630.01.0002337/2020-67
Procedência: Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais
Interessado: Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais
Número: 16.256
Data: 15 de setembro de 2020
Classificação Temática: Órgão público. Competências. Competência
exclusiva. Consultoria e Assessoramento jurídico.
Precedentes: Pareceres AGE/NCCJ nºs: 15.170/2012, 15.476/2015,
15.507/2015, 15.723/2016, 15.892/2017, 15.998/2018 e 16.243/2020.
Notas Jurídicas AGE/NCCJ nº 4.321/2015 e nºs. 5.537 e 5.541/2020.
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA. CENTROS DE COMPETÊNCIAS LEGAIS.
ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA E IRRENUNCIÁVEL DA ADVOCACIA-GERAL DO
ESTADO (AGE). FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA. ART. 132 DA
CR/88 E ART. 128 DA CEMG. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS. 75/04, 83/05 E Nº 151/2019. DECRETO ESTADUAL
Nº 47.963/2020. RESOLUÇÃO AGE Nº 26/2016. CONTROLE
INTERNO. COMPLEXIDADE. LIMITES E DISTINÇÕES. CONTEÚDO DO ATO. RESERVA DE COMPETÊNCIA. GESTOR PÚBLICO.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADES.
CONCERTAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATIVIDADES INERENTES
À ADVOCACIA. LEI Nº 8.906/1994. CONSENSUALIDADE. LEI
FEDERAL Nº 13.140/2015. LEI ESTADUAL Nº 23.172/2018. PROCESSO JUDICIAL. ART.  3º, § 3º, 15, 166 E 174 DO CPC E RESOLUÇÃO AGE 61/2020 (CÂMARA DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS-CPRAC).
Referências normativas: Art. 132 da CR/88 e 128 da CEMG.
Leis Complementares nº 83/2005, nº 75/2004 e nº 151/2019; Lei
8.906/1994. Art. 3º, § 3º, 15, 166 e 174 da Lei nº 13.105/2015. Lei
Federal nº 13.140/2015. Lei Estaduais nºs. 14.184/2002, 23.172/2018
e 23.304/2019. Decreto Estadual nº 47.963/2020. Resoluções AGE nºs.
26/2017 e 61/2020. Decreto Federal nº 9.830/2019.
I - Da Consulta
A Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais, tendo em vista algumas
dúvidas sobre os limites das competências de alguns outros órgãos notadamente à vista de critérios de intersetorialidade, transversalidade,
integração e efetividade das ações governamentais que devem orientar
a atuação de órgãos como a Secretaria de Governo, que seria responsável pela elaboração de políticas, normas e diretrizes a serem seguidas
pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo, nos termos do art.
4º da Lei Estadual nº 23.304/2019[1] - resolve consultar a AdvocaciaGeral do Estado. 
De acordo com o art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
a Advocacia-Geral do Estado (“AGE”), 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.
O art. 1º-A da Lei Complementar nº 83/2005 preceitua que a AGE tem
por finalidade o exercício de funções essenciais à Justiça, nos termos da
Constituição da República e da Constituição do Estado, e dispõe, em
seus incisos, sobre as competências privativas do órgão, destacando-se,
entre elas, a de representar, judicial e extrajudicialmente, o Estado e
suas autarquias e fundações, dentro ou fora de seu território, em qualquer instância, juízo ou tribunal, ou, por determinação do Governador,
em qualquer ato; defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente ou na qualidade de terceiro interveniente, os atos, direitos,
interesses e prerrogativas do Estado; prestar consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos e às entidades do Estado; exercer o controle interno de constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos
da administração pública estadual. 
Em certas situações, há dúvidas sobre a distinção entre competências
técnicas e jurídicas, bem como se não se trata de espaço reservado à
discricionariedade do gestor. Então, é importante o esclarecimento de
questões afetas, por exemplo, à obrigatoriedade, ou não, de ser ouvida
a Advocacia-Geral e em que tipo de circunstância; a situações de divergência entre orientação já feita pela AGE e sua aplicação a casos concretos similares; qual o entendimento a que o gestor está obrigado a
seguir. 
Outro aspecto importante e que demanda orientação da AGE diz respeito aos precedentes administrativos e suas revisões e quais seriam,
em tese, algumas causas que justificariam novo exame, tendo em vista
o sistema estabelecido no Código de Processo Civil de 2015 e para
aumentar a segurança jurídica. 
Além disso, com o advento das alterações na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela Lei nº 13.655/2018 e a previsão do art.
30, entende-se recomendável a fixação de seu alcance e o esclarecimento sobre a vinculatividade.
Assim, solicita-se análise e orientação da AGE em relação às seguintes indagações:
a)Qual é o alcance da representação judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo?
b)Em caso de divergências de interpretação jurídica, a competência
para dirimi-las é somente do Advogado-Geral do Estado?
c)Sempre que houver alguma dúvida jurídica, é necessário solicitar orientação da Advocacia-Geral do Estado, ou seja, a consulta é
obrigatória?

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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d)Em caso de existência de parecer jurídico da Advocacia-Geral, mas
sobrevindo alteração legislativa ou evolução da jurisprudência, é possível a aplicação direta sobre casos concretos ou é necessário pedir revisão de entendimento para a AGE?
e)Qual o significado e alcance de parecer vinculativo, previsto no art.
30 da LINDB? As regras estaduais em vigor são compatíveis com essa
previsão?
f)No âmbito da competência da Secretaria de Estado de Governo, por
exemplo, de coordenar parcerias e convênios, em havendo divergências
entre o setor técnico e de gestão da execução e o de assessoramento
jurídico, o gestor está obrigado a seguir qual orientação? Como deve
ser o procedimento?
g)Em hipóteses de controvérsias judicializadas, em que o gestor entender que há possibilidade de se firmar acordo, como se deve proceder?
Como ficam as atribuições quanto às cláusulas a serem acordadas, ou
seja, ao objeto mesmo do acordo? Inclusive em relação a eventual encaminhamento à CPRAC recentemente regulamentada?
Expostos os contornos gerais da consulta, passa-se ao exame e
fundamentação.
II - Representação judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Privatividade das competências da
AGE. Unicidade orgânica.
Desde 1936, quando a Lei nº 157[2] foi sancionada e passou a dispor
sobre o Serviço Contencioso e de Consultas Jurídicas do Estado, esta
Casa vem desempenhando o papel de representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas Gerais.
Com as reorganizações ocorridas em 1955[3], 1977[4] e 1980[5], essa
função foi sendo aperfeiçoada, ganhando contornos ainda mais nítidos
que seriam coroados com o advento da Constituição da República de
1988 e, como não poderia deixar de ser, com a Constituição Estadual
de 1989.  
Tanto o art. 132 da Constituição da República de 1988 - CR/88, no capítulo IV, “Das funções essenciais à justiça”, quanto a respectiva norma
de repetição do art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais CEMG veiculam regras de organização administrativa, atribuindo, aos
Procuradores de Estado, privativamente, as atividades de representação
judicial, consultoria e assessoramento jurídico, conferindo unidade à
atuação judicial e de consultoria jurídica do Estado de Minas Gerais.
A privatividade das atribuições e a unicidade orgânica da Advocacia
Pública Estadual é firmemente reconhecida e fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, órgão do Poder Judiciário ao qual cabe, precipuamente, a guarda da Constituição, nos termos dos arts. 92, I, e 102
da CR/88, cuja interpretação constitucional exerce papel de essencial importância na organização institucional do Estado brasileiro,
sendo-lhe atribuída a “singular prerrogativa de dispor do monopólio
da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da
Lei Fundamental”[6].
As ementas transcritas a seguir revelam o entendimento consolidado na
jurisprudência do STF, com julgados que remontam ao ano de 1993:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
- FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO
ESTADO - USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. - O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no
âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal. A
Constituição da República, em seu art. 132, operou uma inderrogável
imputação de específica e exclusiva atividade funcional aos membros
integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em
concurso público de provas e títulos.
(ADI 881 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 02/08/1993, DJ 25-04-1997 PP-15197 EMENT VOL01866-02 PP-00238) - g.n.
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de
inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o
cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria
do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação
dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada
à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Precedentes. 
2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria
jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência
exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada
a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e
consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da
Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes
casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes);
(ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da
Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 
(...)
6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados
e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da
advocacia pública estadual”.
ADI 5215, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167
DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08- 2019.
A Constituição Federal estabeleceu um modelo de exercício exclusivo,
pelos procuradores do estado e do Distrito Federal, de toda a atividade
jurídica das unidades federadas estaduais e distrital – o que inclui as
autarquias e as fundações -, seja ela consultiva ou contenciosa. A previsão constitucional, também conhecida como princípio da unicidade da
representação judicial e da consultoria jurídica dos estados e do Distrito
Federal, estabelece competência funcional exclusiva da procuradoriageral do estado.
ADI 145, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe162 DIVULG 09-082018 PUBLIC 10-08-2018.
  
É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado-membro,
ainda que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a
exercente de cargo em comissão ou de função de confiança, estranho
aos quadros da Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder
Executivo local, de atribuições inerentes à representação judicial e ao
desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada,
em caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria
Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Magistério da doutrina. – A extrema relevância das funções constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do Distrito Federal,
também), notadamente no plano das atividades de consultoria jurídica
e de exame e fiscalização da legalidade interna dos atos da Administração Estadual, impõe que tais atribuições sejam exercidas por agente
público investido, em caráter efetivo, na forma estabelecida pelo art.
132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa agir com
independência e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo Chefe
do Poder Executivo local pelo fato de haver exercido, legitimamente e
com inteira correção, os encargos irrenunciáveis inerentes às suas altas
funções institucionais. 
(...)
(No corpo do voto:)
“A outorga dessas funções jurídicas à Procuradoria-Geral do Estado –
mais precisamente aos Procuradores do Estado – decorre de um modelo
estabelecido pela própria Constituição Federal, que, ao institucionalizar
a Advocacia de Estado, delineou o seu perfil e discriminou as atividades
inerentes aos órgãos e agentes que a compõem. O conteúdo normativo
do art. 132 da Constituição da República revela os limites materiais
em cujo âmbito processar-se-á a atuação funcional dos integrantes da
Procuradoria-Geral do Estado e do Distrito Federal. Nele, contém-se
norma de eficácia vinculante e cogente para as unidades federadas

locais que não permite conferir a terceiros – senão aos próprios Procuradores do Estado e do Distrito Federal – o exercício, intransferível
e indisponível, das funções de representação judicial e de consultoria
jurídica da respectiva unidade federada. ”
ADI 4843 MC-ED-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe032 DIVULG 18- 02-2015 PUBLIC 19-02-2015. (Destaques nossos)
[7]
A jurisprudência consolidada do STF não deixa dúvidas, portanto,
quanto ao caráter privativo das competências previstas no art. 132 da
CR/88, repetidas no art. 128 da CEMG.
O status constitucional da Advocacia Pública, e porque não dizer sua
inscrição no capítulo das funções essenciais à justiça, vai além do exercício da defesa do interesse do Estado em juízo, posição essencial para
a consecução dos valores inerentes ao Direito e à democracia. Conforme a percepção da doutrina especializada:
Ocorre que esse projeto de Estado, insculpido desde o art. 1º da Constituição Brasileira, seria esvaziado se não existissem, no nível das instituições, instrumentos aptos à realização concreta e efetiva de tal programa. E a Advocacia Pública é a função de Estado por excelência a
que o constituinte conferiu, precisamente, a missão de estabelecer uma
comunicação entre os subsistemas sociais da política e do Direito. Isto
é: é o elo entre a democracia e a juridicidade.
Realmente, cabe a cada órgão da Advocacia Pública, no exercício das
atribuições de que a Constituição os incumbiu – ou seja, a representação judicial e extrajudicial dos entes públicos, a consultoria e o assessoramento jurídico: (i) viabilizar, no plano jurídico, as políticas públicas
definidas pelos agentes políticos eleitos – e nisso reside o seu compromisso democrático; e (ii) ajustar os atos dos gestores públicos e do
aparato administrativo ao quadro de possibilidades e limites oferecidos
pelo ordenamento jurídico, na realização de um controle de juridicidade que é tanto prévio quanto sucessivo – o que constitui o seu compromisso jurídico.
Ao exercer o primeiro desses compromissos, consistente na viabilização de políticas públicas legítimas, o Advogado Público exerce papel
que é necessariamente dinâmico. Não se trata do exercício de um “sim”
ou um “não”. Não se cuida de proferir um decisum estático, como faz a
magistratura. Nem de exercer a opinio delicti, como compete ao Ministério Público. O papel do Advogado Público é compreender a política
pública que se deseja implementar, expressão da vontade popular intermediada por seus representantes eleitos, e buscar estabelecer os mecanismos que viabilizem a realização dessa política. 
(...)
De sua vez, o compromisso jurídico dos Advogados de Estado, consistente na imposição de limites à vontade e aos atos de gestores públicos,
é condição sine qua non da Advocacia Pública, que, nesse ponto, se
diferencia da Advocacia Privada. Se o Advogado Privado é o profissional que atende aos interesses do seu cliente, dentro das fronteiras da sua
ciência, da sua consciência e da ética profissional, o Advogado Público
deve reverência, além disso, aos limites impostos pelo ordenamento
jurídico, sendo um agente promotor do princípio da juridicidade.[8]
Ou seja, é incumbência da Advocacia Pública, guiada por seu compromisso jurídico, viabilizar políticas públicas legítimas, atuando de forma
dinâmica e, sempre, observada a conformidade da gestão com as leis,
inclusive por meio de orientação sobre necessárias adequações e evolução legislativa, respeitados os limites da Constituição.
O Ministro Ayres Britto, em retificação de voto emitido por ocasião
do julgamento da ADI 2581/SP, apenas quanto ao seu ponto de vista
acerca do processo legislativo, de cunho principiológico, com sua inteligência, ressalta:
(...) Porém, ocorre-me que a Constituição tem outras razões, tem outras
lógicas. E, quando a Constituição separa, destaca, isola uma instituição,
é para prestigiá-la, assim com a Ordem dos Advogados do Brasil, os
advogados em geral, as universidades, os sindicatos, os partidos políticos, as Procuradorias de Estado. A Constituição não isola uma instituição senão para conferir a ela um “status”, uma dignidade maior. É
o modo pelo qual a Constituição revela o seu especial apreço por essa
instituição.”[9]
O saudoso e influente administrativista, professor Diogo de Figueiredo
Moreira Neto, com sua peculiar perspicácia, deixou assentado:
8. O autor deste estudo tem sustentado, desde a instituição constitucional dessas funções e de suas respectivas carreiras públicas, em mais de
vinte sucessivos artigos e conferências, produzidos durante esses últimos dezoito anos, os seguintes princípios constitucionais informativos
da Advocacia de Estado: essencialidade, institucionalidade, igualdade,
unidade, organicidade unipessoal, independência funcional, inviolabilidade, autonomia administrativa e autonomia de impulso, expostos
como modesto adminículo ao desenvolvimento de uma doutrina consistente sobre as delicadas funções da Advocacia de Estado, na medida
em que o Direito Público, e, em especial, o Direito Administrativo, vão
ganhando importância nesta dinâmica era pós-moderna como o direito
comum das cada vez mais intensas e complexas relações jurídicas entre
cidadão e Estado.[10]
Nessa ordem, pode-se afirmar que qualquer manifestação administrativa que envolva controle de juridicidade de ato ou procedimento, não
importa a espécie, dúvida sobre interpretação e aplicação de lei, é de
competência exclusiva da Advocacia-Geral do Estado – órgão central
no âmbito de suas respectivas competências, nos termos do art. 4º da
Lei nº 23.304/2019 –, que estende seus braços para espraiar a orientação jurídica e realizar a defesa do Estado, lotando os Procuradores na
própria AGE - sede e regionais em várias regiões do Estado de Minas,
nas assessorias jurídicas dos órgãos da Administração Direta do Poder
Executivo e nas procuradorias das autarquias e fundações estaduais
(art. 3º, incisos I, II e III, da LC 81/04), inclusive com assessoria de
representação no Distrito Federal (art. 2º e 22 do Decreto Estadual nº
47.963/2020), conforme recentemente pontuou-se no Parecer AGE/
NCCJ nº 16.243/2020.
É evidente que esse traço de exclusividade não impede que outros
órgãos e entidades ligados à Administração promovam, no desempenhar de suas funções cotidianas, a verificação primeira da adequação da
conduta às normas legais existentes.
Na verdade, é justamente esse proceder, essa descentralização de atribuições executivas e conferência, em alguns casos, de caráter vinculativo à conduta de determinados órgãos e entidades, que acaba gerando
dúvidas quanto às linhas de divisão e de distinção dos plexos de competências de cada um deles.
Mas, a partir do momento em que se verifica que a norma examinada
por esse órgão ou entidade comporta mais de uma interpretação, que
seu alcance não é suficientemente claro ou que sua aplicação depende
da integração, confluência ou aglutinação de outras normas ou princípios com igual ou menor conteúdo normativo de eficácia, deve-se reconhecer, incontinenti, que a competência para emitir a orientação última
e definitiva ao gestor público é da Advocacia-Geral do Estado, com
seus Procuradores, e de ninguém mais.
Do mesmo modo que o Supremo Tribunal Federal se apresenta como
a derradeira instância do Poder Judiciário para dizer sobre a constitucionalidade das normas em geral, a Advocacia-Geral também detém o
monopólio da última palavra sobre controle de legalidade e de juridicidade dos atos administrativos, dos procedimentos e processos realizados na concretização de políticas públicas, no exercício dos poderes
administrativos hierárquico, disciplinar, regulamentar e regulatório, “de
polícia” ou do Estado ordenador, enfim, de todos os comportamentos,
atos e fatos administrativos necessários ao funcionamento da máquina
estatal.
E é bom que se diga que isso se deve ao fato de a CR/88 e a CEMG,
em capítulo específico, terem conferido à Advocacia Pública competências privativas e irrenunciáveis, elevando sua atuação à condição de
função essencial à administração da justiça.
Desta feita, a busca pela boa e eficiente administração e o ideário de
integração de órgãos e entidades no desempenho de políticas públicas,
atuando de forma organizada e em rede, assegurando a difusão do poder
decisório, a participação democrática e a transparência não pode prescindir dessa noção maior, qual seja, a de que foi o próprio texto constitucional e a legislação complementar que foi editada com base nele que
conferiram à Advocacia-Geral do Estado competências muito claras e
inconfundíveis, que não podem ser usurpadas por terceiros.
A compatibilização da atuação da Advocacia-Geral do Estado como
órgão central e das demais Secretarias e entidades da Administração
mineira deve ter em conta essa dinâmica, reconhecendo-se que os juízos primários de legalidade empreendidos pelos órgãos e entidades,
como etapa de atos que tenham que praticar, não afastam nem diminuem a competência desta Casa para dizer, em caráter definitivo e como
última instância, qual é o verdadeiro sentido da lei, norma ou princípio de direito aplicado ou aplicável ao caso concreto. Pois, como dito

acima, a Advocacia Pública é o elo, a peça de comunicação entre os
subsistemas sociais da política e do Direito.
Posta a questão nesses termos, fica fácil reconhecer a essencialidade e
exclusividade da Advocacia Pública como atributos de sua condição
de função típica de Estado. Além de o STF assim se pronunciar, de
modo expresso e reiterado, tem-se o advento das inovações feitas na
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB pela Lei
nº 13.655/2018, fixando-se elementos estruturantes da interpretação de
todo o direito público, com referência, no art. 30, à segurança jurídica
e à atuação da consultoria jurídica, por meio de respostas a consultas, acabando por fortalecer essa posição institucional da Advocacia
Pública, engrandecendo, ainda mais, o exercício das atribuições dos
cargos de Procuradores do Estado. Veja:
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reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais
da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. Tudo nos termos do voto do
Relator.”[19]

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.

Sob a ótica estabelecida pelo STF, prossegue-se em relação às decisões
do(a) gestor(a) público(a), para entender que, informadas que sejam, ou
não, pelos subsídios jurídicos de um parecer exarado pelo órgão competente, adotando-os, ou não, como motivação para a prática do ato, é
certo que sua atuação tem outros contornos, na medida em que busca ou
tem aptidão para declarar, resguardar, modificar ou extinguir direitos,
impor obrigações, aplicar sanções, constituir limitações ao próprio ente
público, visando à consecução do interesse público finalístico.
Não por outra razão é que se diz que os atos administrativos, quanto à sua
natureza, podem ser classificados em atos de administração ativa, como
“os que visam a criar, produzir, uma utilidade pública, constituindo
situações jurídicas”, a exemplo de autorizações, licenças, nomeações,
concessões, etc. e atos de administração consultiva, assim entendidos
“os que visam a informar, elucidar, sugerir providências administrativas
a serem estabelecidas nos atos de administração ativa.”[20]
Como, então, é possível compatibilizar a natureza meramente enunciativa dos pareceres e opiniões emitidas pela Advocacia Pública com
o atributo de vinculatividade de que trata o parágrafo único do novel
art. 30 da LINDB?
Por ora, basta dizer o seguinte: quando o legislador faz alusão a isso,
ele está, a um só tempo, indicando a necessidade de se ter uma atuação mais previsível, em que o ato praticado não se distanciará do posicionamento jurídico materializado em regulamentos ou respostas já
expedidas nem do sistema de precedentes administrativos porventura
existente (súmulas administrativas), e reforçando a competência exclusiva do órgão jurídico (no caso de Minas Gerais, a Advocacia-Geral do
Estado) para promover o assessoramento, a consultoria e a representação judicial ou extrajudicial do ente público.
Mas o certo é que esse caráter vinculativo não impede o(a) gestor(a)
de decidir de forma diferente da recomendada no parecer – até porque
há uma infinidade de atos administrativos que são praticados cotidianamente sem qualquer participação do órgão de assessoramento jurídico. Porém, neste específico caso, se o agente resolve se afastar de
orientação formal já expedida pela Advocacia Pública ele deve fazê-lo
motivadamente (como, ademais, consiste em exigência legal para a
juridicidade de qualquer ato administrativo, conforme art. 20, parágrafo único, e art. 21 da LINDB), responsabilizando-se, sozinho, pela
escolha que fez e que pode vir a ser ou não considerada ilegítima por
órgãos externos de controle.
É claro que a discricionariedade administrativa, entendida enquanto
possibilidade de escolha de uma entre duas ou mais alternativas legalmente viáveis para acomodar o ato administrativo não tem aptidão para
configurar, por si só, infração do(a) gestor(a). Mas, mesmo nesse caso,
a presunção de regularidade da escolha feita pelo(a) gestor(a) continua dependendo da existência de manifestação antecedente a respeito
da legalidade dessas alternativas, incumbência que o legislador reservou para a Advocacia Pública, que é a única, como já dissemos, detentora do monopólio da última palavra na interpretação da lei e das normas aplicáveis à Administração.
Nesse contexto é que se deve compreender as responsabilidades do(a)
Procurador(a) Parecerista e a vinculação da sua manifestação em face
do(a) Gestor(a) Público(a).

Como já pontificou o Eminente Ministro Celso de Mello, do Supremo
Tribunal Federal:

II. Divergências de interpretação jurídica. Competência do AdvogadoGeral do Estado.

“A proclamação constitucional da inviolabilidade do Advogado, por
seus atos e manifestações, traduz significativa garantia de exercício
pleno dos relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse
indispensável operador do direito” (RHC 81750. 2ª T. Julgado em
12.11.2002).

Os fundamentos expostos na presente manifestação já dão sustentação
à tese de que, se é da competência do órgão de consultoria e assessoramento jurídico dos Estados manifestar-se sobre o alcance das normas, a
fortiori lhe incumbe dirimir quaisquer divergências jurídicas surgidas
entre aqueles que podem “dizer o direito”.

A dicotomia entre o papel do(a) parecerista jurídico(a) e do(a) gestor(a)
tem tanta relevância que o próprio STF a proclamou, indicando que o(a)
advogado(a) público(a) não poderia, de ordinário, ser chamado(a) a responder pelo conteúdo das suas manifestações[12].

Assim também o é no Estado de Minas, competindo ao AdvogadoGeral do Estado eliminar as controvérsias entre os setores de assessoramento jurídicos do Estado e/ou entre Procuradores do Estado, nos
termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº
75/2004, art. 3º, inciso XXXI, do Decreto Estadual nº 47.963/2020 e
art. 14 da Resolução AGE nº 26/2017, este transcrito a seguir:

“Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 
Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo
terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão” – g.n.     
Dentro desse espectro de coisas, e sem perder de vista os limites materiais constitucionalmente impostos, as normas estaduais promulgadas
no tempo também se prestaram a cumprir o mesmo papel, replicando
a competência exclusiva da Advocacia-Geral do Estado para o exercício das funções de assessoramento, consultoria e representação aqui
descritas.
As Leis Complementares (LC) nºs 30/1993, 35/1994, 75/2004 e, mais
recentemente, a 83/2005 (com as alterações promovidas pela LC nº
151/2019), trataram de descrever as funções privativas da AGE, repetidas no recente Decreto Estadual nº 47.963/2020. Entre essas funções
privativas destacam-se[11]:
i. de representar judicial e extrajudicialmente o Estado, suas autarquias
e fundações;
ii. exercer o controle interno de constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos da administração pública estadual;
iii. fixar a interpretação da Constituição do Estado, das leis, dos tratados
e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida pelos órgãos
e pelas entidades da administração pública estadual;
iv. unificar a jurisprudência administrativa;
v. garantir a correta aplicação das leis; e
vi. prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da administração pública estadual
II.1. Responsabilidades: Procurador (a) de Estado - Parecerista e
Gestor(a) Público(a).
Ao mesmo tempo em que o ordenamento jurídico confere à Advocacia
Pública exclusividade para dizer, como última instância administrativa,
em que exata medida e sentido as normas aplicáveis ao(à) gestor(a)
público(a) devem ser entendidas, o art. 133 da Constituição Federal
também garantiu a inviolabilidade do advogado público (e do privado),
no exercício de suas funções, por seus atos e manifestações.

Sobre a possibilidade de responsabilização do(a) advogado(a)
público(a), Gustavo Binenbojm faz séria advertência sobre as repercussões prejudiciais que o alargamento do conceito de erro grosseiro traria
às atribuições inerentes a esse cargo. Para este festejado autor, a natureza das funções institucionais da Advocacia Pública passa [ou deve
passar] pela autonomia técnica, pelo debate e confronto de opiniões
como elementos para o aperfeiçoamento do controle de juridicidade,
reclamando segurança jurídica para que o agente público se pronuncie
quando chamado a emitir parecer, com independência e sem o temor de
ser (injustamente) responsabilizado.
Com muita razão, observa o doutrinador que o elastecimento do conceito de erro grosseiro
“(i) pode constranger os Advogados Públicos federais a não emitirem
opiniões jurídicas e a não agirem de acordo com o seu verdadeiro entendimento, enfraquecendo sua autonomia técnica; (ii) desestimula debates profícuos na Instituição, que são fundamentais para robustecer o
controle de juridicidade no Estado democrático de direito”(...)[13].
Fixada essa perspectiva, é preciso ter em mente que, mesmo quando
subsidia a tomada de decisões pelo(a) gestor(a), o(a) Advogado(a)
Público(a) atua sob o viés puramente jurídico, de controle da legalidade do ato administrativo que se pretende praticar. Não há usurpação nem transferências de papéis ou de juízos de oportunidade.
Ao(À) Advogado(a) Público(a) continua sendo vedado imiscuir-se em
aspectos técnicos, financeiros ou muito menos atrelados à conveniência administrativa[14], devendo seu parecer ser encarado como mera
opinião.
Aliás, tradicionalmente, sempre se entendeu que o parecer jurídico
contém apenas uma opinião de quem o proferiu, não se caracterizando
como um ato administrativo propriamente dito, por não produzir, por
si, efeitos sobre a esfera jurídica de terceiros, mas apenas conferir
suporte à decisão do(a) gestor(a) público(a). Ou, conforme outra corrente doutrinária, como um ato administrativo meramente enunciativo,
que, do mesmo modo, não tem a força de, por ele próprio, produzir
efeitos jurídicos.
Conforme esta Advocacia-Geral do Estado já teve oportunidade de se
posicionar, os(as) Procuradores(as) do Estado, à vista da independência
funcional que lhes é garantida em lei, a natureza autônoma do órgão e
a inadmissibilidade de um sistema de controle que inviabilize a efetividade das atividades próprias do cargo sujeitam-se exclusivamente ao
poder disciplinar de sua própria Corregedoria[15], podendo vir a ser
responsabilizados pessoalmente por suas opiniões técnicas somente nos
casos de dolo ou erro grosseiro, nos termos do art. 28 da LINDB.[16]
Oportuno atentar, no ponto, para o que dispõe o Decreto Federal nº
9.830/2019[17], que regulamenta o disposto nos art. 20 ao 30 da
LINDB, estabelecendo alguns parâmetros relativos à responsabilização do agente público por suas decisões e opiniões técnicas, bem
como para a decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI
6428, em que foi arguida a inconstitucionalidade parcial do DecretoLei nº 4.657/1942, com redação dada pela Lei Federal nº 13.655/2018
(LINDB), e total da Medida Provisória – MP nº 966, de 13 de maio de
2020,[18] cujas diretrizes devem nortear decisões sobre eventual apuração e responsabilização administrativa.
O STF, por maioria, deferiu parcialmente a cautelar na ADI 6428,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP
966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades,
de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos pelos órgãos competentes, bem como os princípios constitucionais da precaução e da prevenção.
Na mesma decisão, o STF também conferiu interpretação conforme à
Constituição ao art. 1º da MP 966/2020 para explicitar que, para os fins
deste artigo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a
opinião técnica trate expressamente das normas e critérios científicos
e técnicos aplicáveis à matéria e que observe os mesmos princípios da
precaução e prevenção.
Foram firmadas, afinal, as seguintes teses:
“Foram firmadas as seguintes teses:
“1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação
ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos
adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução
e da prevenção.
2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões
técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente

Art. 14 - O expediente que envolva ações conjuntas entre órgãos e entidade da administração pública estadual, aprovado por nota jurídica
da respectiva assessoria ou procuradoria jurídica no qual se originou,
poderá ser dispensado de nova análise jurídica. 
§ 1º - O órgão ou entidade de origem encaminhará o expediente aos
demais, acompanhado da respectiva manifestação jurídica. 
§ 2º - Na hipótese de divergência de entendimentos, os pontos jurídicos conflitantes, devidamente fundamentados, deverão ser submetidos
à apreciação do Advogado-Geral do Estado, conforme trâmite definido
em Ordem de Serviço do Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica. 
Em caso de divergência doutrinária ou jurisprudencial, cumpre ao
assessoramento jurídico levar ao conhecimento do(a) gestor(a), para
indicar a possibilidade de escolha motivada e razoável. Conforme preleciona Marçal Justen Filho, se a escolha do gestor for por uma
“solução desarrazoada, tecnicamente indefensável, incompatível com
os fatos concretos, não respaldada pela doutrina ou pela jurisprudência
acarreta a responsabilização de seu autor ainda que o parecer seja facultativo e não vinculante”.[21]
Certo é que competência administrativa decorre de lei e está reservada
ao Advogado-Geral do Estado a de dirimir as controvérsias eventualmente registradas entre os órgãos de consultoria e assessoramento jurídicos do Estado, respeitando-se a unicidade orgânica e a privatividade
das competências da AGE.
III. Discricionariedade administrativa. Discricionariedade técnica.
Parecer jurídico. Facultatividade. Obrigatoriedade.
Divergências porventura existentes no âmbito de posições técnicas e/ou
meramente administrativas, com potencialidade de reverberar em dúvidas de natureza jurídica, são indicação clara da existência de situações
em que, embora seja facultativo o parecer jurídico, o(a) gestor(a) acaba
por precisar solicitar o exame da questão controvertida para conferir
segurança jurídica à sua decisão.
Primacialmente, é de se ressaltar que a solicitação de emissão de opinião jurídica não é, em regra, obrigatória. Inclusive, a praxe administrativa é de condução da gestão de políticas públicas e adoção de comportamentos administrativos em todas as esferas de competência, como
já mencionado (fiscalização, atividade disciplinar, imposição de sanções...), sem solicitar análise jurídica, o que, inclusive, se apresentaria
como uma prática ineficiente.
Os servidores públicos promovem o andamento dos serviços a seus cargos, baseados em estudos e notas técnicas, na experiência e nas leis
de regência, apresentando consulta jurídica, portanto, apenas quando
emergirem dúvidas de natureza jurídica.
Para extremar as competências jurídicas da AGE, elucidando melhor o
que se quer vir, afinal, a afirmar, tomam-se em conta situações exemplificativas e potencialmente aptas a se concretizarem a partir da organização administrativa do Poder Executivo do Estado.
Como primeiro exemplo, cogita-se situação envolvendo outro órgão
central do Estado, a Consultoria Técnico-Legislativa, nos termos do
art. 4º da Lei nº 23.304/2019.
O art. 2º, III, do Decreto nº 47.083/2019, que dispõe sobre a organização da Consultoria Técnico-Legislativa, prevê, como competência
da CTL, a análise prévia da constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos normativos de governo, com vistas a subsidiar as decisões
do Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais e
legais, em articulação com a Advocacia-Geral do Estado – AGE.
A interpretação jurídica dessa competência articulada, conforme à
Constituição e harmônica com a firme jurisprudência do STF acerca da
unicidade da representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das unidades federadas, é no sentido de que à CTL competirá contribuir com a avaliação de natureza técnico-legislativa e com a decisão
de gestão do Governador do Estado juntamente com o órgão em cuja
esfera de competência se situar a matéria que constituirá o conteúdo ou
objeto de regulamento, reservando-se a análise de juridicidade formal
e de conformidade com o ordenamento jurídico vigente à Advocacia
Geral do Estado.
Outro exemplo: À Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE compete organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar ações setoriais do Estado relativas às políticas públicas
relativas à ciência, à tecnologia e à inovação (art. 2º, IV, do Decreto
nº 47.785/2019). A execução de quaisquer dessas competências verbalizadas envolve questões de juridicidade dos necessários instrumentos legais a serem utilizados, como, por exemplo, convênio de saída,
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parceria, contrato administrativo precedido de licitação, apresentando-se a competência privativa da AGE, que não se estende aos aspectos de definição das políticas na área de ciência, tecnologia e inovação
ou da definição da alocação dos recursos. De outro lado, em havendo
dúvida jurídica, para além do controle obrigatório, previsto no art. 38 da
Lei nº 8.666/93, esta somente pode ser solucionada pela AGE.
  III.1. Discricionariedade administrativa. Discricionariedade técnica.
Além do que já tivemos a oportunidade de consignar anteriormente,
sobre caber à própria Advocacia Pública dizer, no contexto da discricionariedade administrativa, se a opção escolhida pelo legislador é juridicamente válida, é preciso analisar a questão sob o prisma das competências que são próprias do(a) gestor(a).
De fato, não se pode deixar de fazer o exame concatenado das competências reservadas à Advocacia Pública com a ideia de discricionariedade administrativa, que, no Estado de Direito Democrático, continua a
se apresentar como um dever-poder jurídico, dependendo do grau que
o legislador deixa em aberto ao gestor – e sem adentrar, aqui, ao tema
complexo das cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados mas sempre limitado por princípios constitucionais, explícitos e implícitos, que regem a atuação administrativa. Isto é, espaço para a decisão
que melhor atenda ao interesse público e respeitada a juridicidade desse
comportamento administrativo.
O estudo da discricionariedade administrativa envolve aprofundamentos diante da complexidade teórica do tema, mas para o fim da presente
manifestação, cumpre frisar a definição básica, no sentido de discricionariedade como uma faculdade conferida por lei à Administração
para “apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e
conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o direito”.[22]
Concepção mais pormenorizada acerca do instituto sob enfoque é obtida
na obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem:
discricionariedade é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade,
um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada
caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das
expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não
se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.[23]
A seara da discricionariedade administrativa é reservada, pois, ao gestor, não podendo nela se imiscuir o Advogado Público. Entrementes,
há muitos atos e processos que exigem prévia manifestação do órgão
jurídico, a exemplo do previsto no art. 26 da LINDB e no art. 38 da
Lei nº 8.666/93.
No âmbito das licitações públicas, como ressaltado pelos citados professores Maria Sylvia e Fabrício Motta, há vários atores nas atividades
administrativas ligadas, como o agente que requisitou a compra, membros da comissão de licitação, assessoria jurídica, autoridade superior,
ordenador de despesa, cada qual no exercício de sua competência legal.
Estes renomados autores, no que diz respeito à análise jurídica, argumentam que há diferentes possibilidades e graus. E esclarecem:
Inicialmente, a análise jurídica das minutas de editais, contratos, acordos, convênios é obrigatória, consistindo em etapa necessária de qualquer procedimento licitatório. 
A minuta, como se sabe, é um esboço inicial que não produz, de per si,
efeitos jurídicos. A lei não impõe a análise obrigatória, por exemplo, do
contrato administrativo (firmado, apto a produzir os seus efeitos jurídicos para as partes), mas somente de sua minuta, que constitui anexo do
edital (art. 40, §2º, III). Em se tratando de contratação direta, a minuta
do futuro contrato também deve ser aprovada.
Em sua livre análise, certamente pode a assessoria jurídica determinar
correções que condicionarão o juízo de aprovação. 
(...)
A análise jurídica [no caso], além de obrigatória é vinculante: as minutas devem ser analisadas e aprovadas.(...) Tais manifestações, quando
acolhidas pela autoridade competente para decidir,  constituem a própria motivação ou fundamentação do ato.A aprovação, no caso, integra
o próprio procedimento e equivale a um ato de controle de legalidade
e não de mérito; trata-se de hipótese em que o parecer é obrigatório e
vinculante.” [24]
São muito oportunas, ainda, as considerações seguintes dos mesmos
autores:
A regra contida no artigo 38, parágrafo único, não foi muito feliz, ao
atribuir competência ao órgão jurídico para “aprovar” as minutas de
editais e contratos, dando a impressão de que a aprovação, no caso, teria
a natureza jurídica de ato administrativo produtor de efeitos jurídicos,
vinculante para a Administração, e não mera opinião jurídica. Existe a
possibilidade de que o gestor não submeta os atos referidos à aprovação
ou discorde do ato exarado pela assessoria jurídica. Não se poderia imaginar que o gestor estivesse obrigado a concordar com análise jurídica
que considera, por exemplo, absolutamente ilegal. A jurisprudência do
Tribunal de Contas da União trata da questão:
O parecer jurídico e técnico não vincula o gestor, que tem a obrigação
de examinar a correção dos pareceres, até mesmo para corrigir eventuais disfunções na administração e, portanto, não afasta, por si só, a sua
responsabilidade por atos considerados irregulares pelo TCU. (Acórdão
206/2007 - Plenário).
Na verdade e na prática, deve ser reconhecida a existência de um
espaço decisório para a atuação do gestor que possui competência para
firmar obrigações comprometendo o Estado. Contudo, sua discordância relativa ao juízo negativo — reprovação — por parte da assessoria
jurídica tem o condão de lhe atribuir responsabilidade exclusiva com
relação aos eventuais problemas apontados pela assessoria. Por outro
lado, a não submissão das minutas para análise e aprovação caracteriza
descumprimento de dever legal, imposto por lei, e como tal é sujeito a
sancionamento por parte dos órgãos de controle interno e externo.[25]
Chama-se a atenção, portanto, para a abrangência e os limites da análise
jurídica, para a multiplicidade de competências de agentes que interagem no procedimento, cuja reflexão se inicia excetuando da análise
jurídica a decisão pela necessidade pública a ser satisfeita, o momento
em que se vai desencadear a ação com tal finalidade pública, a forma de
concretizar essa satisfação; enfim, tem-se situação de competência discricionária do gestor, fora do alcance do parecer jurídico. Assim, novamente exemplificando:
inexiste competência para análise jurídica da escolha da autoridade
entre comprar material de expediente ou combustível, diante de orçamento limitado. Da mesma forma, é passível de análise técnica — mas
não jurídica — a escolha de determinada quantidade de impressoras
com cartuchos de tinta em detrimento de impressoras a laser. A necessidade de análise técnica e a desnecessidade de análise jurídica ficam
ainda mais evidentes quando se trata de objetos cuja descrição demanda
conhecimentos especializados, que transbordam do senso comum. Não
seria passível de análise jurídica a descrição de uma turbina de avião ou
de um complexo aparelho de ressonância magnética, por exemplo.
O Manual de boas práticas consultivas da AGU resume a questão ao
estabelecer: “O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade”.
É possível tentar estabelecer um elenco exemplificativo de questões que
estão, em princípio, fora do raio de alcance da análise jurídica:
· oportunidade e conveniência da contratação;
· descrição do objeto, à exceção da indicação injustificada de marca
· conteúdo dos projetos básico e executivo
· indicativos de quantidade, estimativas de consumo
· planilhas de preço, incluindo sua composição
· critérios para aceitabilidade de preços
· questões que demandem conhecimentos técnicos específicos
(incluindo os serviços técnicos profissionais especializados)
· execução do contrato e sua fiscalização
· comprovação dos fatos invocados como suporte para alterações contratuais.[26]
A conclusão, a partir dessa linha de pensamento, é, portanto, pela necessidade de checar a presença dos elementos exigidos por lei, mas não o
seu conteúdo[27], o que nos parece suficiente para indicar os limites
de competência da Advocacia-Geral do Estado para situações similares
e, em sentido oposto, os dos órgãos e entidades, no exercício de suas
atribuições, quando os atos ou processos dependam de análise jurídica
ou quando esta se mostre essencial para garantir a segurança jurídica da
decisão administrativa, que é sempre do gestor.

Deveras, em se tratando de decisão que esteja na esfera de discricionariedade administrativa do(a) gestor(a), de escolha conforme a conveniência e a oportunidade, que decorre da hipótese, do comando ou da finalidade da norma, não compete ao órgão de consultoria e assessoramento
jurídico imiscuir-se em nenhum desses aspectos ou caracteres.
O(a) gestor(a) tem legitimidade de promover a apreciação subjetiva,
desde que este(a) cumpra seu dever de eleger a opção idônea, assim
entendida aquela que a própria lei traz de modo expresso ou a que o
órgão de assessoramento jurídico e consultoria do Estado houver identificado como tal, ao atingimento da finalidade legal, à vista da situação
fática concreta:
A discrição administrativa vai se expressar em um único elemento que
é o conteúdo do ato, porque é na ocasião em que se pratica o ato, elegendo o ato tal ou o ato qual, uma vez decidido o instante de praticá-lo
(quando há discrição também quanto a isto), é na providência adotada
que realmente se traduz a discrição.(...) Quando a lei lhe faculta agir
ou não, se se omitir em praticar o ato, a discrição vai se traduzir nesta
omissão.[28]
Vale mencionar, em reforço à orientação doutrinária que reconhece a
legitimidade da escolha feita no contexto da discricionariedade administrativa, a Recomendação Conjunta nº 2, de 19 de junho de 2020,
recém editada pela Presidência do Conselho Nacional do Ministério
Público.[29]
Referida norma recomenda aos ramos e às unidades do Ministério
Público brasileiro critérios de atuação na fiscalização de políticas públicas e estabelece, entre outros fundamentos, o respeito aos limites das
atribuições de cada órgão daquela instituição, bem como a atenção à
missão primordial dos órgãos correcionais, de atuar pelo aperfeiçoamento e fortalecimento institucional.
Mencionada Recomendação reconhece que a decisão administrativa,
em geral, e a execução de políticas públicas, em particular, são atribuições exclusivas do gestor e que, por isso mesmo, não incumbe ao Parquet eleger qual, dentre as possíveis opções, deveriam ser indicadas. Os
artigos 1º e 2º dessa Recomendação ainda fazem séria advertência aos
membros do Ministério Público sobre a importância de se preservar a
autonomia administrativa do gestor, a fim de se evitar invasão indevida
das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes.
Confira-se:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que,
na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material. 
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não
cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.
Fazendo coro a essa autonomia do(a) gestor(a), que tem a discricionariedade como instrumento para a tomada de decisões, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA aprovou, durante o seminário docente realizado em junho de 2019, intitulado “Impactos de Lei
nº 13.655/18 no Direito Administrativo”, vários enunciados sobre
como a decisão administrativa deve ser orientada e interpretada, à luz
dos novos paradigmas traçadas pela Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB. Veja:
Três: A abertura a distintas “possíveis alternativas”, prevista no parágrafo único do art. 20, é imposta a todos os destinatários da LINDB. Os
controles administrativo e judicial devem considerar o cenário vivenciado pela Administração ao tempo da decisão ou opinião, reservando-se a possibilidade de indicação pelo controlador, sem juízo de invalidação ou reprovação, de alternativas administrativas mais adequadas
para o futuro.
Quatro: As “consequências práticas” às quais se refere o art.20 da
LINDB devem considerar, entre outros fatores, interferências recíprocas em políticas públicas já existentes. 
Cinco: A avaliação das consequências práticas, jurídicas e administrativas é indispensável às decisões nas esferas administrativa, controladora
e judicial, embora não possa ser utilizada como único fundamento da
decisão ou opinião.
Treze: A competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa
é do gestor, não do controlador. O ônus argumentativo da ação controladora que imputa irregularidade ou ilegalidade à conduta é do controlador, estabelecendo-se diálogo necessário e completo com as razões
aduzidas pelo gestor.
Dezoito: A LINDB é norma jurídica que impacta todas as regras de
direito público, especialmente aquelas que tratam da responsabilização
dos agentes públicos que decidem ou emitem opiniões técnicas.
Vinte: O art.28 da LINDB, para os casos por ele especificados (decisões
e opiniões técnicas) disciplinou o § 6º do artigo 37 da Constituição, passando a exigir dolo ou erro grosseiro (culpa grave) também para fins da
responsabilidade regressiva do agente público.[30]
No que toca à discricionariedade técnica, Maria Sylvia ensina, a partir
do direito italiano, que se trata de uma discricionariedade imprópria, ou
seja, neste caso, ao invés de se apresentar discricionariedade administrativa no sentido de apreciação do interesse público a ser perseguido
mediante critérios estritamente administrativos, como a oportunidade
para abertura de um concurso público ou uma licitação, deverá advir
uma decisão mediante avaliação à base de dados ou critérios eminentemente técnicos, como, por exemplo, um ato administrativo que decide
pelo fechamento de um estabelecimento com fundamento em insalubridade.[31]
A discricionariedade técnica indica situações em que, apesar de o ato a
ser praticado depender de uma averiguação técnica prévia, a lei faculta
à Administração a possibilidade de valorar o fato nela previsto no que
concerne à sua importância ou gravidade, de modo a se verificar ou não
o cabimento e a necessidade de uma só conduta.  Quando a hipótese
envolver discricionariedade técnica, cabe, portanto, ao gestor, e não ao
Advogado Público, observar os dados, elementos, estudos apresentados
pelo setor técnico competente, os quais, inclusive, orientarão a valoração jurídica, quanto às normas incidentes na espécie.
Em processo de licenciamento ambiental, por exemplo, cabe ao órgão
estadual seccional do Sistema Nacional de Meio Ambiente orientar, analisar e decidir; bem como manifestar-se tecnicamente sobre,
por exemplo, a implantação de determinada atividade potencialmente
poluidora, cuja atribuição, na tarefa de aplicar a lei, dependerá de uma
ponderação entre os impactos negativos, de um lado, e o exercício da
atividade econômica, de outro (art. 225 e 170 da CR.88).
Esse processo é acompanhado por corpo técnico que apresenta sua análise baseada em dados concretos, à vista de normas técnicas previamente estabelecidas, da legislação e estudos, como o Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
processo muito complexo e que demanda, na forma dos regulamentos
estaduais, valoração técnica, em relação à qual não cabe o órgão jurídico se pronunciar. No entanto, se houver dúvidas de enquadramento
da situação na legislação de regência ou sobre determinada exigência
legal, como de uma compensação ambiental, ou de dever imposto por
lei de reposição florestal, o órgão competente para esse exame de natureza jurídica é exclusivamente a AGE.
Vale dizer: da mesma forma que não cabe à AGE, no desempenho de
suas atribuições institucionais, questionar dados de natureza técnica,
como quanto a ser, ou não, significativo um impacto ambiental, de
modo a impor, ou não, o dever de compensar; ou à existência de alternativa técnica ou locacional para implantação de um empreendimento,
e intentar decidir a esse respeito, não competindo ao técnico do órgão
ambiental a análise sobre a incidência desta ou daquela regra de direito,
em havendo dúvida de natureza jurídica. 
IV – Ratificação e revisão de Parecer Jurídico. Precedentes administrativos. Segurança jurídica. Competência privativa da AGE.
Como afirmado, a carreira da Advocacia Pública tem status constitucional, cuja essencialidade e exclusividade no desempenho dessa função
típica de Estado, de representação judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico das unidades federadas, vem sendo soberanamente reconhecida e consolidada pelo STF.
Em sendo atribuição privativa da AGE realizar o controle interno de
juridicidade dos atos administrativos, bem como representar o Estado,
judicial e extrajudicialmente, sem maiores dúvidas, compete, também,
à AGE, e somente a ela, rever orientações jurídicas suas, estabelecidas
por meio de pareceres, notas jurídicas ou por outras formas oficiais de
manifestação.

Numa perspectiva dialógica, a revisitação de orientações jurídicas pela
AGE, no exercício de seu múnus constitucional, contribui, ou deve contribuir, com a formação coerente dos precedentes jurídico-administrativos, inclusive por intermédio da atuação judicial, na atividade contenciosa da advocacia pública, de construção de provimentos a serem
prolatados em decisões judiciais com efeitos expansivos – como se tem
denominado, na doutrina e jurisprudência, de objetivação das decisões
judiciais para além das características próprias de ações de controle de
constitucionalidade de leis - como são o caso de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDRs, repercussão geral em Recurso
Extraordinário, Incidentes de Assunção de Competência – IACs e
recursos representativos de controvérsia - repetitivos.
O controle interno de juridicidade dos deveres-poderes administrativos
exige coerência e integridade, no ideário de construção e reconstrução
sempre em cadeia, de modo a assegurar conformidade de atos posteriores com anteriores, concretizando-se os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência administrativa, inclusive como determinado na legislação estadual, de edição de pareceres referenciais e
súmulas administrativas, e no art. 30 da LINDB.
Além disso, ele permite concretizar os desígnios do novo Código de
Processo Civil, de cuja interpretação, em sua unidade, emerge o intento
de comparticipação e cooperação, pautado nos direitos fundamentais,
e no qual todos os sujeitos processuais assumem responsabilidades e
possibilidade de interlocução ativa.[32]
Logo, o objetivo de se assegurar coerência e estabilidade na formação de
precedentes administrativos tem como instrumento e suporte as regras
do processo civil, aplicáveis subsidiariamente aos processos administrativos. De acordo com o art. 10 da Lei Geral do Processo Administrativo no Estado, nº 14.184/2002, todo assunto submetido ao conhecimento da Administração tem natureza de processo administrativo.
A respeito, Tereza Wambier confere interpretação ao art. 15 do CPC,
como já tivemos a oportunidade de mencionar, que o robustece em sua
adoção para o processo administrativo:

Portanto, toda a fundamentação expendida no corpo do presente parecer, que subsidiará a resposta à consulta que o motivou e, de conseguinte, as próprias conclusões e assertivas que serão fixadas, têm
caráter interpretativo, não se tratando, na oportunidade, de fixar nova
orientação ou de alterar orientação jurídica já estabelecida, até porque
não há divergência jurídico-constitucional acerca da natureza das competências da procuradoria/advocacia de Estado.
Por esta razão, entende-se que, independentemente de orientação jurídica sobre as competências privativas do órgão de representação judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico, que,
no âmbito estadual, é a AGE, eventuais atos e processos praticados e
decididos com usurpação das suas competências sujeitam-se, em tese,
à invalidação. 
V - Parecer vinculativo. Interpretação da legislação estadual conforme
o art.  30 da LINDB.

“O legislador disse menos do que queria. Não se trata somente de aplicar as normas processuais aos processos administrativos, trabalhistas e eleitorais quando não houver normas, nestes ramos do direito,
que resolvam a situação. A aplicação subsidiária ocorre também em
situações nas quais não há omissão. Trata-se, como sugere a expressão ‘subsidiária’, de uma possibilidade de enriquecimento, de leitura
de um dispositivo sob outro viés, de extrair-se da norma processual
eleitoral, trabalhista ou administrativa um sentido diferente, iluminado
pelos princípios fundamentais do processo civil. A aplicação supletiva
é que supõe omissão. Aliás, o legislador, deixando de lado a preocupação com a própria expressão, precisão da linguagem, serve-se das duas
expressões. Não deve ter suposto que significam a mesma coisa, se não,
não teria usado as duas. Mas como empregou também a mais rica, mais
abrangente, deve o intérprete entender que é disso que se trata”.[33]

As recomendações expedidas pelo Advogado-Geral do Estado têm
natureza vinculante[36] e são de observância obrigatória, nos termos
dos arts. 1º e 2º da Lei Delegada nº 103/2003, ratificada no art. 4º, VIII,
da Lei Complementar nº 81/2004:

Ademais, importante ter em mente que a atuação estatal em rede, colaborativa, transversal, para o atingimento das finalidades públicas, não
prescinde da atenção aos precedentes jurídicos, publicados sob a forma
de pareceres do Advogado-Geral do Estado, com o estabelecimento de
novas interpretações, com a revisão de orientações postas ou a distinção
para situações concretas.
Dado o valor da adoção dos precedentes administrativos, que ganhou
corpo com a entrada em vigor do CPC de 2015, estudiosos do assunto
vêm aprofundando a investigação para fundamentar uma teoria de precedentes administrativos no exercício da função administrativa; para
demonstrar o proveito de se instituir uma teoria própria para eles, ao
nível de direito comparado e ao lado da teoria dos precedentes judiciais
no que se coaduna com a vinculatividade atribuída à resposta às consultas, conforme o preceito do art. 30 da LINDB.[34]
Mas esse atributo, como vimos, deve ser compreendido no contexto
da liberdade que detém o gestor público, de não seguir a recomendação
do órgão jurídico sem que isso esvazie o monopólio conferido, pela
própria Constituição, à Advocacia Pública para emitir a última orientação jurídica sobre qualquer tema que toque à Administração Pública
à qual está vinculada.  

Art. 2º – Cabe ao Procurador-Geral do Estado, quando necessário,
expedir recomendações dirigidas aos órgãos, assessorias e unidades
jurídicas das autarquias e fundações mencionadas no artigo 1º, e à Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, no sentido de que sejam alteradas
as teses jurídicas sustentadas nas ações da responsabilidade daquelas
entidades, visando a adequá-las à jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça do Estado, nos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal.

IV. I. Precedentes jurídicos e irretroatividade. Necessidade de realização de distinção específica para o presente caso.
Sob a perspectiva dos precedentes jurídicos da Advocacia-Geral do
Estado (pareceres normativos, referenciais, pareceres, notas jurídicas)
não se pode deixar de abordar, ainda na esfera da segurança jurídica,
a irretroatividade de novas interpretações jurídicas, em cumprimento
ao disposto no art. 5º, XXXVI, da CR/88 e arts. 6º e 22 da LINDB diretriz estabelecida no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei Federal
n.º 9.784/99, cuja
“ideia subjacente é a de que atribuir nova interpretação administrativa a
um enunciado normativo significa produzir uma nova norma jurídica e
a regra, quanto às novas normas, é a sua irretroatividade.”
(...)
[Contudo,]
É preciso deixar claro que a preservação dos atos ou de comportamentos omissivos adotados, com base na irretroatividade da nova interpretação, não significa que a Administração Pública está livre da obrigação
de invalidar os atos praticados com vícios insanáveis, assegurando a
retroatividade destrutiva e construtiva do ato que decreta a nulidade,
observada a ampla defesa e contraditório prévios. A regra geral permanece: excluída a hipótese de decadência (artigo 54 da Lei Federal nº
9.784 e dispositivos da legislação estadual ou municipal como o artigo
65 da Lei Mineira nº 14.184/2002), diante de um vício grave e inconvalidável, é dever do Poder Público suprimir retroativamente o ato contaminado, destruindo os efeitos dele decorrentes e construindo a realidade que deveria ocorrido se não presente o ato ilícito. Tal conclusão
prevalece quando o gestor público identifica o vício insanável e, principalmente, quando tal vício é indicado em parecer jurídico sobre a matéria, com garantia, sempre, de ampla defesa e de contraditório.[35]
Nessa linha de pensamento, é indispensável fazer-se distinção para a
manifestação jurídica aqui esgrimida, porque, para além da vinculatividade do parecer jurídico - e se recomendará que este seja publicado na
forma de parecer normativo -, as competências privativas da Advocacia
Geral do Estado decorrem diretamente do texto constitucional - art. 132
da CR/88 e 128 da CEMG, das LCs nº 83/2005 e nº 75/2004 e respectivos regulamentos. 
O alcance das atribuições institucionais das Procuradorias dos Estados
vêm sendo estabelecido, sempre na mesma direção de entendimento
pelo STF e as manifestações da AGE também, como não poderia deixar de ser, vêm ratificando sua competência privativa para controle de
juridicidade, decorrente, diretamente, da Constituição, sendo oportuno
mencionar recente parecer jurídico-normativo, de nº 18.350, de julho
de 2020, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, conforme parte da ementa a seguir:
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA UNIFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA
DE ADVOCACIA DE ESTADO DE ASSEGURAR UNIDADE JURÍDICA AO ESTADO. CARÁTER VINCULANTE DA INTERPRETAÇÃO DE NORMA JURÍDICA FIXADA NAS CONCLUSÕES DOS
PARECERES E MANIFESTAÇÕES OFICIAIS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO.
1. Da adequada aplicação dos princípios da segurança jurídica e da uniformidade da jurisprudência administrativa, bem como da competência
constitucional do órgão central de coordenação do Sistema de Advocacia de Estado de assegurar unidade jurídica ao Estado e promover
a unificação da jurisprudência administrativa do Estado, conforme o
disposto no art. 115, inciso III, da Constituição do Estado, bem como
no art. 2º, inciso IX, da Lei Complementar n° 11.742, de 17 de janeiro
de 2002, e no art. 1º, inciso I, da Lei n° 13.116, de 30 de dezembro de
2008, decorre o caráter vinculante da interpretação das normas jurídicas fixada nas conclusões dos Pareceres e demais manifestações oficiais
da Procuradoria-Geral do Estado, os quais encerram a jurisprudência
administrativa do Estado, a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.
2. O caráter vinculante da interpretação das normas jurídicas fixada nas
conclusões dos Pareceres e demais manifestações oficiais da Procuradoria-Geral do Estado, em respeito ao primado da segurança jurídica,
impõe a sua estrita observância pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta no caso de efetiva prática de
ato com fundamento na norma objeto de interpretação e orientação jurídicas, respeitadas as suas competências legais e constitucionais, bem
como possibilitado pedido formal de revisão ao Procurador-Geral do
Estado mediante manifestação fundamentada acolhida pela autoridade
máxima do órgão consulente ou do órgão de controle interno. 

A Lei Complementar Estadual nº 75/2004 preceitua, em seu art. 7º, o
seguinte:
Art. 7º – O parecer do Advogado-Geral do Estado, aprovado pelo
Governador do Estado:
I – quando publicado, obriga toda a Administração;
II – quando não publicado, obriga as autoridades que dele devam tomar
conhecimento.
§ 1º – Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral do
Estado aqueles que, emitidos pelas Assessorias Jurídicas, sejam por ele
aprovados e submetidos ao Governador do Estado.
§ 2º – Os pareceres aprovados pelo Advogado-Geral do Estado inserem-se em coletânea denominada “Pareceres do Advogado-Geral do
Estado”, a ser editada pelo órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 1º – Sujeitam-se à orientação normativa e à supervisão técnica do
Procurador-Geral do Estado os órgãos, assessorias e unidades jurídicas
das autarquias estaduais e fundações instituídas e mantidas pelo Estado,
bem como a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.
Parágrafo único – A supervisão técnica a que se refere este artigo compreende a prévia manifestação do Procurador-Geral do Estado sobre os
nomes indicados para a chefia dos órgãos, assessorias e unidades jurídicas referidos no “caput”.

Parágrafo único – Têm natureza vinculante e são de observância obrigatória as recomendações expedidas pelo Procurador-Geral do Estado
com base no “caput” deste artigo.
(...)
Art. 4º – São atribuições do Procurador do Estado da carreira da Advocacia Pública do Estado:
(...)
VIII – subsidiar a orientação normativa e a supervisão técnica exercidas
pelo Advogado-Geral do Estado nas assessorias jurídicas dos órgãos
da Administração direta do Poder Executivo e nas procuradorias das
autarquias estaduais e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado,
sem prejuízo do disposto nas Leis Delegadas nº 103, de 29 de janeiro de
2003, e nº 110, de 31 de janeiro de 2003;
Ao seu turno, a Resolução AGE nº 26, de 2017[37], que dispõe sobre
a organização, competências e procedimentos da Consultoria Jurídica,
estabelece que os pareceres visam responder às consultas de maior
complexidade ou de grande repercussão, e serão aprovados pelo Advogado-Geral do Estado (art.11). Os pareceres referenciais devem ser
observados pelos órgãos e entidades do Estado, bem como pelas unidades setoriais da AGE, estando dispensada nova análise individualizada pelos órgãos consultivos, devendo a área técnica atestar, de forma
expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação (art. 12). E, quanto aos pareceres normativos, aprovados pelo
Governador do Estado, obrigam toda a Administração, quando publicado no Diário Oficial do Estado; e todas as autoridades que deles tiverem de ter conhecimento, quando não publicados (art. 13).
Para finalizar, toma-se em consideração a LINDB, da qual se extraem
normas que impactam todas as regras de direito público, cujo art. 30
dispõe sobre o aumento da segurança jurídica, determinando que as
autoridades públicas atuem para concretizar esse princípio de direito,
inclusive por meio da observância das orientações contidas em respostas a consultas, cujo instrumento terá caráter vinculante em relação ao
órgão ou entidade a que se destina, até ulterior revisão, nos termos do
parágrafo único do mesmo artigo.
A infringência a esse conjunto de normas coloca o gestor público em
zona de exposição e risco, invertendo, ipso facto, a presunção que antes
militava a seu favor sobre a regularidade do ato administrativo. Afinal,
se a orientação era vinculante e obrigava toda a Administração, não há
porque o Administrador se afastar dela. 
VI - Controvérsia judicializada. Consensualidade. Competência. Conteúdo. Legalidade. Espaço de conformação. Submissão à CPRAC.
A análise a ser feita no presente tópico pretende acrescer aos fundamentos já expostos, que dão os contornos das competências privativas da
AGE, inclusive e especialmente para a vertente de desjudicialização, de
controle de juridicidade de ajustes, acordos e congêneres e de utilização
dos mecanismos de consensualidade, mais elementos que conformam e
orientam a atuação dos Procuradores do Estado em juízo e fora dele.
Conforme demonstrado, a representação judicial e extrajudicial do
Estado se insere no âmbito das competências da AGE, cujas atividades são inerentes à advocacia, conforme Lei nº 8.906/1994. A atuação
da advocacia pública para o fim de desjudicialização, que já era crescente no mundo inteiro, passou a ser uma diretriz estabelecida de modo
expresso no art. 26 da LINDB:
Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição
de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão
jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com
os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá
efeitos a partir de sua publicação oficial.           
No Estado de Minas, essa diretriz já estava contemplada na Lei n.º
23.172, de 2018, que fomenta a prevenção da judicialização de conflitos entre particulares e o Estado de Minas Gerais pela utilização de
meios consensuais de sua resolução.
A seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 151, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado - AGE e dá outras providências, prevê mecanismos internos
para maior eficiência e celeridade na execução de suas atividades consultivas e contenciosas, inclusive com a promoção de atos de conciliação visando à mediação de conflitos, judicializados ou não, de interesse
da administração pública estadual (art. 1º-A, inciso XXVIII).[38]
O CPC de 2015 também conferiu fundamento de validade à adoção de
instrumentos consensuais, com maior destaque aos arts. 3º, 4º, 6º, 8º e
174, claramente incentivando a solução consensual dos conflitos, em
tempo razoável, de maneira cooperativa e visando o bem comum, inclusive e mais especialmente no âmbito da Administração Pública.
A promulgação da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública, passou a prever, de modo expresso, a possibilidade jurídica de
conflitos entre particulares e a administração pública virem a ser resolvidos de forma consensual (art. 32, inciso II).
Todo esse sistema assegura um importante passo para a consagração definitiva da consensualidade no Direito Administrativo brasileiro, na mesma linha da moderna tendência mundial
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de concertação administrativa e atuação do Estado em rede. Nesse sentido, ao examinar a juridicidade do projeto de lei que resultou na Lei nº
13.655, de 2018, que introduziu modificações na LINDB, a Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara de Deputados assim
se pronunciou sobre a o tema:

ii. Compete privativamente ao Advogado-Geral do Estado de Minas
Gerais dirimir divergências ou conflitos de natureza jurídica entre
assessorias e/ou procuradorias e Procuradores e rever orientações jurídicas para atualizá-las, harmonizá-las com leis novas e com a evolução
jurisprudencial.

“No tocante aos arts. 26 e 27 do projeto, conforme consignado no
Parecer (SF) nº 22, de 2017, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, seu objetivo, de fato, é o reforço da prática da administração pública consensual ou dialógica, uma concepção
moderna de Estado, que preza pela cultura do diálogo entre a sociedade
e os órgãos e entes públicos, em contraponto à administração pública
monológica, resistente a esse processo comunicacional. (...) Tais dispositivos buscam uma aproximação entre o administrador e o cidadão,
permitindo que estes, por meio do diálogo e do consenso, encontrem
soluções que atendam à eficiência administrativa, respeitando-se os
direitos e garantias individuais”. [39]

iii. Sempre que houver dúvidas de natureza jurídica é a AdvocaciaGeral do Estado o órgão competente para, com exclusividade, estabelecer a devida orientação à administração ativa e revê-la, quando for
o caso.

Como se vê, há farta legislação reconhecendo o fenômeno da expansão
do consensualismo na Administração Pública, o que, para a doutrina
estrangeira, “implica a substituição das relações baseadas na imposição e na autoridade por relações fundadas sobre o diálogo e na busca
do consenso”[40]. E nesse sentido, é preciso não perder de vista o fato
de que:
“(...) a consensualidade não oferece riscos aos princípios da legalidade,
da indisponibilidade do interesse público ou da supremacia do interesse
público. Ao contrário, visa concretizá-los de forma mais adequada e
eficiente, em vista das novas características sociais”.[41]
Decerto que remanescem, no âmbito de conflitos que envolvem direitos
indisponíveis, aspectos em relação aos quais há possibilidade de transacionar ou acordar. O ordenamento jurídico não esgota todas as possibilidades de garantia ou de exercício do direito, havendo espaços, por
exemplo, quanto à forma mais efetiva de se cumprir o que está determinado em lei, sendo certo que disponibilidade não equivale a transigibilidade. É possível, por exemplo, que o Poder Público, no exercício da
atividade de fomento, faça doação de imóvel a particular para que este
implante, ali, determinado empreendimento, de interesse público.[42]
Essa mesma compreensão, nos idos do ano de 2002 – e, portanto, muito
antes das inovações legislativas, que vieram para incentivar e estabelecer, como opções para a Administração Pública atuar de forma eficiente, a conciliação e a mediação[43] – o Supremo Tribunal Federal
já se posicionava pela legitimidade de acordo firmado por municipalidade, como se extrai da posição externada pela Ministra Ellen Gracie,
ao fixar a validade de uma transação, ao entendimento de que:
Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da
coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados
à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da
indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente
quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a
que melhor atenderá à ultimação deste interesse. Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado,
decidir de forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF).[44]
Ao seu turno, a arbitragem, como forma de heterocomposição de conflitos, também se constitui em legítimo instrumento de que se pode valer
a Administração Pública, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96,
com a redação da Lei nº 13.129/2015.[45] É prevista no art. 23-A da
Lei nº 8.987/95, incluído pela Lei nº 11.196/2005, como mecanismo
privado hábil para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas
a contratos de concessão, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.[46]  
A arbitragem, no atual estágio legislativo, é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como instrumento viável para ser adotado pela
Administração Pública, direta e indireta, bem como da arbitrabilidade
nas relações societárias, a teor das alterações promovidas pelas Leis nº
13.129/2015 e 10.303/2001.[47]
O mesmo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de controvérsia relativa a reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, precedido de licitação, após firmar que, tanto a doutrina como a
jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice legal
na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas
sociedades de economia mista, consagrou o entendimento de que o restabelecimento de equilibro econômico e financeiro de contrato administrativo tem caráter eminentemente patrimonial e, portanto, constitui
direito disponível para fins de aferição quanto ao cabimento e prevalência da arbitragem.[48]
Por fim, e não menos importante, convém discorrer sobre a atuação do Advogado Público em juízo, no contexto das competências
aqui mencionadas e da discricionariedade administrativa (técnica e
administrativa).
Conforme se referiu acima, são atividades privativas de advocacia a
postulação ao Poder Judiciário e aos juizados especiais, bem como as
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, nos termos do
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.906/94, sendo o advogado indispensável à administração da justiça (art. 3º), cujo exercício da atividade de
advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da
Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das
respectivas entidades de administração indireta e fundacional exercem
atividade de advocacia e se sujeitam-se ao regime da Lei nº 8.906/94,
além do regime próprio a que se subordinem.
Este regime próprio a que estão subordinados os Procuradores do
Estado, aliado ao ente público que “presentam” em Juízo ou extrajudicialmente, é o que os distingue dos advogados privados, eis que a legitimidade que detém o advogado público para representar a pessoa jurídica de direito público decorre diretamente do texto constitucional, o
que não afasta a natureza inerente à atividade de advocacia.
Nesse sentido, os(as) Advogados(as) Públicos(as) estão submetidos a
todas as regras atinentes ao exercício da advocacia, integrando obrigatoriamente a Ordem dos Advogados do Brasil, arcando cada qual com
o pagamento de suas anuidades, submetendo-se aos deveres e sendo
destinatários das prerrogativas enunciadas no Estatuto da Ordem. Em
outras palavras, são advogados como quer a própria Constituição, no
Título da Seção 11, do Capítulo IV e seus artigos subsequentes (arts.
131 e 132), com todos os ônus e bônus da profissão.
Conclui-se, pois, que os(as) Procuradores(as) do Estado, como
advogados(as) que são, em sua atuação judicial e extrajudicial, quer
seja na elaboração de impugnações, defesas e recursos, quer seja no
assessoramento jurídico à solução consensual de conflitos, previamente ou de forma intercorrente em processo judicial, fazendo análise
jurídica prévia à celebração de compromissos para eliminar incertezas
e irregularidades, não têm modificada a natureza da atividade que exercem: advocacia típica.
É bem de se ver, inclusive, que o Estatuto da OAB não faz qualquer
distinção entre a figura do advogado privado com o público. E muito
embora a atuação desse último se dê nos limites de suas competências
institucionais, é certo e inarredável que seu mister continua possuindo
caráter estritamente jurídico.
Dito de outro modo, o(a) advogado(a), público(a) ou privado(a), não
pode ser chamado(a) a responder pelas escolhas daquele que representa,
não tendo qualquer responsabilidade sobre o mérito de acordos, ajustes,
compromissos ou adequação das alternativas eleitas pelo(a) gestor(a)
ou cliente. No âmbito do direito público, todo esse conjunto de coisas
se insere no rol de competências que recaem exclusivamente sobre o(a)
gestor(a), a quem compete exercitar, por sua própria conta, sem intervenção do(a) Procurador(a) do Estado, todos os juízos de natureza técnica, financeira, orçamentária e de escolha da melhor opção de política
pública, conforme ao direito.
PROPOSIÇÕES CONCLUSIVAS
  
Diante da fundamentação expendida, em resposta à consulta, podem-se
estabelecer as seguintes diretivas:
i. A natureza privativa das competências de representação judicial e
extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do Estado pela
Advocacia-Geral do Estado decorre diretamente do texto constitucional, conforme a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 132 da CR/88 e 128 da CEMG, encontrando
respaldo, ainda, no caso de Minas Gerais, nas LCs nº 151/2019, nº
83/2005 e nº 75/2004 e respectivos regulamentos, bem como do Estatuto da OAB, Lei 8.906/1994.

iv. O presente parecer, de natureza interpretativa, não estabelece nova
orientação nem altera orientação jurídica já estabelecida pela AGE. Ao
mesmo tempo, ele confere fundamento de validade e orienta eventuais
invalidações de atos e processos pretéritos, praticados e decididos com
usurpação das competências privativas da instituição, de representação
judicial e extrajudicial e de consultoria e assessoramento jurídico do
Estado de Minas Gerais.
v. Não se pode afirmar a existência de conflito entre posições de natureza técnica e jurídica, dada a distinção de áreas de conhecimento e o
regime de competências segregados por área de atuação entre órgãos
e entidades estaduais, inclusive entre setores administrativos de um
mesmo órgão ou entidade.
vi. A valoração de elementos de natureza técnica pode, contudo,
abrir espaço para decisões distintas, permitindo, legitimamente, ao
(à) gestor(a) público(a), na esfera de sua competência, fazer opção
que exija valoração jurídica sob outra perspectiva, sem significar que
esse exame de natureza jurídica se confunda com aspectos de natureza técnica e/ou possa prejudicar ou interferir no dever que toca ao (à)
gestor(a) público(a) de decidir, na esfera da discricionariedade administrativa ou técnica e com obediência aos princípios fundantes do Estado
de Direito Democrático e aos princípios fundamentais e regras constitucionais e infraconstitucionais.
vii. O plexo de competências da Advocacia-Geral do Estado, centrado
no controle de juridicidade de atos e processos administrativos e na
representação judicial extrajudicial do Poder Executivo do Estado,
abrange suas atribuições clássicas e não se modifica ou se desnatura
quando do exercício de outra faceta de suas atribuições, como de participação em reuniões, assessoramento para elaboração e revisão de acordos ou instrumentos afins, inclusive por meio de mecanismos legais
de consensualidade, limitando-se à sua competência estritamente jurídica e não usurpando o espaço de discricionariedade administrativa e/
ou técnica, própria à atuação da gestão administrativa, nos termos e
limites legais.
viii. O princípio da eficiência administrativa determina os termos e a
forma de organização da administração pública com a atribuição legal
das respectivas competências, promovendo-se a segregação de funções
e a viabilidade de atuação por meio de instâncias de governança de
forma intersetorial, transversal e integrada, visando à efetividade das
ações governamentais e à concretização do ideal do Estado em rede,
sempre respeitadas as respectivas competências legais.
ix. O respeito às competências legais é imprescindível, não apenas à
organização interna como também à apuração e à definição de responsabilidades, em casos de abusos e consequente vulneração de princípio(s)
que rege(em) a administração pública e danos ao patrimônio público.
x. A atuação da Advocacia Pública na defesa do Estado em juízo respalda-se no regime constitucional próprio a que se subordina e ao Estatuto
da OAB, Lei nº 8.906/94, constituindo-se, a obrigação de advogado,
em obrigação de meio e não de resultado e nos limites deste mister, em
qualquer seara de atuação.
Recomenda-se a adoção do presente parecer como “Parecer Normativo” e sua publicação do Diário Oficial do Estado para lhe conferir a
eficácia prevista no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº
75/2004 combinado com o art. 30, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
É como se submete à consideração superior.
NILZA APARECIDA RAMOS
Procuradora do Estado de Minas Gerais
WALLACE ALVES DOS SANTOS
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
ANA PAULA MUGGLER RODARTE
Advogada-Geral Adjunta
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO
Advogado-Geral do Estado
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Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais
Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
DELIBERAÇÃO Nº 147 DE 2020
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 28, inciso XXVI e § 2º da
Lei Complementar Estadual nº 65, de 16 de janeiro de 2003 e art. 102,
§ 3º, da Lei Complementar Federal nº 80/94 e fundamento no procedimento nº 026 de 2020, reunido em sua 9ª sessão ordinária de 2020,
realizada no dia 11 de setembro, considerando pedido de recondução
dos requerentes junto ao Núcleo Estratégico de Execuções Penais –
NEEP, Delibera:
Art. 1º Preliminarmente, por maioria de votos (cinco votos a dois), com
base o art. 8º, §1º combinado com arts. 16 e 17 todos da Deliberação
105 de 2019 deste Conselho Superior, não conhecer dos pedidos de
recondução formulados pelos requerentes, Bruno Braga Lima e Bruno
César Canola, em razão de sua intempestividade.
Art. 2º Por unanimidade, prorrogar o mandato dos Defensores, Bruno
Braga Lima e Bruno César Canola, junto ao Núcleo Estratégico de Execuções Penais – NEEP, pelo período compreendido entre os dias 02 de
setembro de 2020 e 13 de outubro de 2020.
Art. 3º Por unanimidade, convocar sessão extraordinária para o dia 25
de setembro de 2020 para cumprimento do disposto no art. 5º da Deliberação 105 de 2019, em relação ao Núcleo Estratégico de Execuções
Penais.
Art. 4º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação e
revoga as disposições em contrário.
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2020.
Gério Patrocínio Soares
Presidente do Conselho Superior
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Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais
Comandante-Geral : Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues

Expediente
EXTRATO DO PORTARIA/5 ª RPM Nº 119.536/ 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processados: Joana Darc Silva, MASP 160.709-2, ocupante do cargo de
Diretora Pedagógica, admissão em 01/02/2013, lotada no CTPM; Luís
Afonso Bernardeli, MASP 160.105-3, ocupante do cargo de Professor
de Educação Básica -PEB1A-24, admissão em 06/09/2011, lotado no
CTPM; Débora Gabriele dos Santos Pinto, MASP 167.559-4, ocupante
do cargo de Professora de Educação Básica - PEB1A-24, admissão em
02/02/2016, lotada no CTPM;
Comissão Processante: Presidente: nº 138.916-2, 1º Ten PM Bruno de
Oliveira Santos.
Membros: nº 142.202-1, 2º Sgt PM Edi Carlo Evangelista e nº
147.329-7, Cb PM Ronald Inácio da Silva Sousa.
Quartel em Uberaba/MG, 16 de setembro de 2020.
ANDERSON CLAITON BORGES, TEN CEL PM
- CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 5ª RPM 16 1398661 - 1

Instituto de Previdência dos
Servidores Militares - IPSM
Cel PM QOR Vinícius Rodrigues de Oliveira
FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO
O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM, no uso da
competência que lhe confere o artigo 1º, letra “e”, da Portaria n.° 792,
de 24/06/2019, autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos
termos da Resolução SEPLAG n° 22, de 25/04/2003 à servidora:
Matrícula 1432276-2, NAIARA ROSA GARCIA, cargo de ASSISTENTE TÉCNICO DE SEGURIDADE SOCIAL, por 30 dias, referente ao 1° quinquênio, a partir de 01/10/2020.
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020.
(a) Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel PM QOR
Diretoria de Panejamento, Gestão e Finanças
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Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais
Chefe da Polícia Civil: Wagner Pinto de Souza

Expediente
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
PORTARIA N° 1.700, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, no uso das
atribuições previstas na Resolução n.° 7.468/PCMG, de 20 de junho de
2012 e n.º 7.827, de 02 de junho de 2016.
Resolve:
Art. 1º - Revogar a Portaria Nº 2.040 de 20 de novembro de 2019.
Art. 2º - Alterar a Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais
e Serviços para exercer a função de Fiscal do Contrato n.º 9197775/2018
celebrado entre a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a empresa
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos -FENEIS,
decorrente do Processo de Compras n.º 1511189.182/2018, cujo objeto
é a contratação de mão-de-obra para prestação de serviços de apoio
administrativo, designando os servidores Rafael Alexandre de Faria,
Masp 1.330.937-7 e Rosilene Agda Pereira da Silva, Masp 1.352.888-0,
lotados no Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran/MG.
Art. 3º - A Comissão atuará nos termos do Art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93, competindo ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço ou do fornecimento do
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