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RESUMO 

 

Analisa-se a responsabilidade do advogado público nos processos de licitações e contratações 

públicas pela emissão do parecer exigido pelo artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8666/93. A 

doutrina e a jurisprudência discutem qual seria a natureza da responsabilidade do parecerista 

em tal situação. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União firmaram 

entendimento no sentido de que, com base na classificação do parecer em facultativo, 

obrigatório e vinculante, deveria o advogado de Estado ser responsabilizado pessoal e 

solidariamente com o gestor público nos casos em que ocorrer dano ao erário. Contudo, neste 

trabalho, após pesquisa de cunho bibliográfico e jurisprudencial, conclui-se que o parecerista 

somente poderá ser responsabilizado em decorrência da emissão de pareceres jurídicos 

quando comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, independentemente da natureza do parecer por ele exarado.   

 

Palavras-chave: Advogado público. Parecer. Licitações e contratações. Responsabilidade.  



 

 

ABSTRACT 

 

It analyzes the responsibility of the Public Attorney in bidding and contracting processes for 

issuing the opinion required by Article 38, sole paragraph of Law No. 8666/93. The doctrine 

and the courts discuss what would be the nature of the referee's responsibility in such a 

situation. The Supremo Tribunal Federal and the Tribunal de Contas da União signed an 

understanding to the effect that, based on the classification of opinion on voluntary, 

mandatory and binding, should the state attorney be liable jointly and severally with the 

public manager when occur damage to the treasury. However, in this work, after research of 

bibliographic and jurisprudential nature, it is concluded that the referee could only be held 

liable as a result of the issuance of legal opinions when proven compliance with the 

conditions required for the configuration of liability, regardless of the nature of the advice. 

 

Keywords: Public attorney. Legal opinion. Bidding and contracting processes. 

Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisa-se a responsabilidade do assessor jurídico quando da emissão de parecer 

no âmbito dos processos administrativos de licitações e contratações públicas diante da 

exigência normativa prevista no art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, o qual obriga que 

as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, 

sejam previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da Administração. 

Com efeito, discute-se na doutrina e na jurisprudência qual seria a natureza de tal 

responsabilidade, vez que o Tribunal de Contas da União passou a responsabilizar pessoal e 

solidariamente os assessores jurídicos que emitem pareceres em licitações e contratações ao 

lado das autoridades administrativas pelo cometimento de atos lesivos ao erário. 

Diante disso, a questão passou a ser judicializada, tendo chegado até o Supremo 

Tribunal Federal, que passou a analisar diversos mandados de segurança impetrados pelos 

procuradores públicos, com o intuito de impugnar o controle praticado pelo Tribunal de 

Contas sobre os pareceres por eles emitidos, argumentando que os advogados públicos não 

são administradores quando do exercício de sua atividade consultiva, de modo que uma 

possível responsabilização violaria a isenção técnica de sua atuação profissional. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 24.073
1
, da 

relatoria do Ministro Carlos Velloso, posicionou-se, de forma unânime, pela impossibilidade 

de responsabilização do advogado público emissor de parecer, salvo em caso de culpa grave 

ou dolo. 

Essa foi a posição que perdurou no STF até o julgamento de dois mandados de 

segurança sobre o mesmo tema, quais sejam, o MS nº 24.584
2
 e o MS nº 24.631

3
. 

Nesse sentido, no julgamento do MS nº 24.584, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, decidiu-se que o advogado público poderia ser convocado pela Corte de Contas para 

prestar informações acerca de seu parecer, não sendo a imunidade conferida aos advogados, 

em especial aos públicos, absoluta, motivo por que o parecerista não estaria isento de dar 

explicações sobre suas manifestações jurídicas. 

Atualmente, a decisão que serve de parâmetro em relação à temática é o MS nº 

24.631, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, no qual foi decidido, com base na 

 
1  

STF - MS: 24073 DF , Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 06/11/2002, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: DJ 31-10-2003 PP-00015 EMENT VOL-02130-02 PP-00379. 
2  

STF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno. 
3  

STF, Tribunal Pleno, MS 24.631/DF, Relator Ministro. Joaquim Barbosa, DJe-18 01.02.2008, 

Informativo de Jurisprudência do STF n. 475. 
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classificação do parecer, oriunda da doutrina francesa, em facultativo, obrigatório e 

vinculante, que, quando o advogado público emite parecer vinculante ou conforme, poderia 

ser responsabilizado solidariamente com o gestor público. 

Não perdendo de vista as referidas decisões, a questão continua controversa, pois 

os julgados acima mencionados cuidaram de casos concretos, não se chegando a um 

posicionamento definitivo do STF sobre o tema. De fato, constata-se que a questão foi 

apreciada em poucas oportunidades, de forma difusa, sem efeito vinculante e eficácia erga 

omnes, vez que analisada a matéria em sede de mandados de segurança. 

Nessa ordem de ideias, a doutrina também não possui posicionamento uniforme, 

havendo alguns autores que seguem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e outros 

que entendem ser a responsabilidade dos advogados públicos pareceristas dependente 

somente do preenchimento dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil, notadamente do elemento subjetivo – culpa ou dolo – do agente emissor do ato 

opinativo, independentemente da natureza do parecer por ele exarado. 

Percebe-se que a discussão aqui apresentada possui relevância do ponto de vista 

jurídico, pois traz importantes reflexos no que concerne à atuação consultiva dos advogados 

públicos, categoria que, com a Constituição da República de 1988, foi alçada ao patamar de 

função essencial à justiça. Além disso, o tema em análise pode repercutir na regularidade dos 

procedimentos licitatórios e de contratações públicas, com possível impacto de ordem 

econômica e financeira no âmbito da gestão dos recursos públicos. 

Destarte, considerando-se a ausência de consenso jurisprudencial e doutrinário a 

respeito da matéria, justifica-se o presente trabalho monográfico, que tem como objetivo 

chegar a uma resposta sobre qual seria a natureza e os requisitos necessários para a 

responsabilização dos advogados públicos na esfera de sua atribuição consultiva externada 

nos processos de licitações e contratações públicas. 

Para tanto, foi realizada pesquisa utilizando-se da metodologia exploratória, 

envolvendo levantamento de cunho bibliográfico e jurisprudencial, além de se analisar a 

legislação aplicável ao tema em discussão. 

Frise-se que o presente trabalho, no que concerne à apresentação da matéria, é 

dividido em três capítulos. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, é feita exposição acerca do conceito de agente 

público e sua respectiva classificação. Em seguida, busca-se investigar a responsabilidade dos 

agentes públicos no ordenamento jurídico brasileiro, partindo de uma perspectiva histórica, 

para se chegar até a disciplina atual da questão, descrevendo-se os diversos tipos de 



 
15 

 

responsabilidade passíveis de ser imputados aos agentes públicos, assim como a natureza 

dessa responsabilidade. 

No segundo capítulo, são exploradas as nuances do parecer jurídico. Nessa senda, 

é apresentado estudo acerca do ato administrativo, seu conceito, seus elementos, seus 

atributos e suas espécies, buscando-se, com isso, enquadrar a figura do parecer e sua natureza 

jurídica à luz da teoria do ato administrativo. Ato contínuo, trata-se do conceito de parecer e 

sua classificação, tendo em conta o posicionamento da doutrina e da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 

No terceiro capítulo, chega-se à análise do ponto mais relevante deste trabalho, 

qual seja, o da responsabilidade do advogado de Estado pela emissão do parecer jurídico 

exigido pelo artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. Para alcançar tal fim, examina-se o 

papel do advogado público no âmbito de sua competência consultiva, consoante as 

disposições constitucionais e infraconstitucionais relacionadas à temática. Em seguida, é 

verificada a forma como o advogado parecerista é responsabilizado pela emissão de parecer 

jurídico, segundo as lições doutrinárias e jurisprudenciais acerca do assunto. Enfim, analisa-se 

a responsabilização do assessor jurídico pela opinião proferida na esfera dos processos de 

licitações e contratações públicas, expondo-se o posicionamento adotado sobre o tema neste 

trabalho. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais, em que os resultados da pesquisa 

são demonstrados, com a adoção de posicionamento acerca da natureza e forma de 

responsabilização do advogado púbico emissor do parecer jurídico exigido pelo artigo 38, 

parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
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2 RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

A redemocratização do País, concretizada por meio da Constituição da República 

de 1988, que erigiu a dignidade humana e o princípio democrático à categoria de fundamentos 

da República, representou marco na evolução da temática relativa à transparência na 

Administração Pública, consagrando princípios que devem nortear toda a atuação 

administrativa, tais quais os princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade, 

fornecendo meios para um melhor juízo na análise da responsabilidade dos agentes públicos 

descumpridores dos seus deveres e transgressores de suas proibições. 

O objetivo deste capítulo é analisar a figura do agente público, seu conceito e 

alcance, sua atuação no âmbito administrativo e suas classificações, culminando tal estudo na 

apreciação dos diversos tipos de responsabilidade passíveis de ser imputadas aos agentes 

públicos que atuem em desacordo com o que estabelece a ordem jurídica. Trata-se das esferas 

de responsabilidade dos agentes públicos, tema que vem adquirindo mais vez mais atenção 

das autoridades públicas e da sociedade como um todo, sociedade esta gradativamente menos 

tolerante com os devios de conduta praticados por aqueles que lidam com a coisa pública. 

 

2.1 Conceito de agente público 

 

Para Hely Lopes Meirelles (1998, p. 74), agentes públicos “...são todas as pessoas 

físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, de alguma função estatal”. 

“Agente público” é expressão por demais extensa, sendo a mais ampla utilizada 

para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao Poder Público como 

instrumentos que externam sua vontade ou materializam suas ações, ainda quando o façam 

apenas ocasional ou episodicamente. (MELLO, 2001, p. 133) 

De fato, não há conceito único na doutrina de agente público, constatando-se, 

todavia, que a tal expressão sempre se busca dar o mais amplo sentido. 

Assim, José Cretella Júnior (1995, p. 413) conceitua agente público como sendo 

todas as pessoas físicas que participam de forma permanente, temporária ou acidental, da 

atividade da Administração Pública, seja por atos jurídicos, seja por atos de ordem técnica e 

material. 

Outro exemplo de conceituação ampla de agente público pode ser extraído da 

própria legislação administrativa, pois a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
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Administrativa), com o fito de definir os sujeitos ativos dos atos de improbidade, conceitua, 

em seu artigo 1º
4
, a figura do agente público

5
. 

O Código Penal vigente, no Título XI, que trata dos crimes contra a administração 

pública, também traz conceito abrangente de agente público em seu artigo 327
6
, utilizando, 

porém, nomenclatura diversa, qual seja, funcionário público. 

Por conseguinte, pode-se afirmar, tendo em vista os diferentes conceitos dados 

pela doutrina, bem como pela legislação, que agente público é pessoa física que exerce função 

pública, seja no âmbito do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, com ou sem vínculo 

estatutário ou empregatício, em caráter definitivo ou transitório, com ou sem remuneração. 

Registre-se ainda a posição de Carmen Lúcia Antunes Rocha (1999, p. 60), que 

entende ser o conceito de agente público no sistema constitucional brasileiro mais restrito, na 

medida em que: “... não inclui os particulares, mesmo aqueles que atuam em regime de 

colaboração com o Poder Público, mas que permanecem naquela condição jurídica (de 

particulares, agentes de pessoas jurídicas de direito público e não de agentes públicos)”. 

Considerando a amplitude da expressão agente público, conforme se pode 

constatar dos vários conceitos apresentados, deve-se estabelecer uma classificação que, diga-

se, também encontra diversas nuances a depender dos critérios adotados por cada autor, como 

se verá a seguir. 

 

2. 2 Classificação dos agentes públicos 

 

 
4  Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 

custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 

serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 

improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 

sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 
5  

Frise-se que a própria jurisprudência pátria, com respaldo na referida definição legal contida na Lei de 

Improbidade, compreende de forma ampla a figura do agente público, conforme se pode constatar de diversos 

julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.352.035-RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015, no qual se entendeu que o estagiário, ainda que voluntário, 

também é considerado agente público para fins de improbidade administrativa. 
6  

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º - Equipara-se a funcionário público quem 

exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 

contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. [...] 
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Inicialmente, ressalte-se que não existe um consenso na doutrina acerca dos 

critérios a serem adotados para classificar os agentes públicos, de modo que cada estudioso do 

assunto utiliza aqueles que lhes parecem mais pertinentes
7
. 

Considerando a heterogeneidade da forma como é tratada a temática na doutrina, 

utilizar-se-á neste trabalho a classificação adotada por William Paiva Marques Júnior (2009, 

p. 128), que abarca os diversos aspectos da matéria de forma adequada e sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  

Nesse contexto, Mônica Nicida Garcia (2007, p. 25-30) faz um apanhado geral das classificações 

existentes na doutrina. Conforme a autora, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello apontou a existência de duas 

espécies de agentes públicos: os agentes políticos e os agentes empregados. Segundo o autor, os agentes políticos 

seriam aqueles que agem em nome e por conta do Estado. Os agentes empregados, por sua vez, seriam aqueles 

vinculados ao Estado por relação de emprego formada pelo acordo de vontade entre o Estado e o empregado, 

enquadrados em cargos públicos organizados em escalas de hierarquia e de classes, agindo em nome e por conta 

do Estado profissionalmente. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello ainda trata da situação dos particulares em 

colaboração com o Poder Público, excluindo-os expressamente da categoria de agentes públicos. Celso Antônio 

Bandeira de Mello aduz que os agentes públicos podem ser classificados em três grandes grupos, admitindo-se 

posterior subdivisão: a) agentes políticos; b) servidores públicos; c) particulares em atuação colaboradora com o 

Poder Público. Com o surgimento da Constituição da República de 1988, a mencionada classificação foi 

atualizada: a) agentes políticos; b)servidores estatais, incluindo servidores públicos e servidores das pessoas 

governamentais de Direito Privado; e c) particulares em atuação colaboradora com o Poder Público. Atualmente, 

contudo, o referido autor (MELLO, 2015, p. 253) adota a classificação a seguir: a) agentes políticos; b) agentes 

honoríficos; c) servidores estatais, abrangendo servidores públicos e servidores das pessoas governamentais de 

Direito Privado; e d) particulares em atuação colaboradora com o Poder Público. De acordo com Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, são quatro as categorias de agentes públicos: a) agentes políticos, enquadrando-se aqui 

somente os chefes dos Poderes Executivos federal, estaduais e municipais, os Ministros e Secretários de Estado, 

os senadores, deputados e vereadores; b) servidores públicos, categoria em que se compreendem os servidores 

estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários; c) militares, que são as pessoas físicas que 

prestam serviços ao Estado por meio de vínculo estatutário próprio; e d) particulares em colaboração com o 

Poder Público, atuando estes por delegação do Poder Público mediante requisição, nomeação ou designação ou 

como gestores de negócios. Para Hely Lopes Meirelles, os agentes públicos se dividem em cinco categorias 

distintas: a) agentes políticos, que são os integrantes do governo nos mais altos escalões; b) agentes 

administrativos, que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas profissionalmente, com sujeição à 

hierarquia funcional e ao regime estatutários que os regem; c) agentes honoríficos, sendo estes cidadãos 

convocados, nomeados ou designados para prestarem serviços ao Estado, de forma transitória e, normalmente, 

sem remuneração; d) agente delegados, que são os particulares que executam determinada atividade, obra ou 

serviço público por sua conta e risco, observadas as normas estatais pertinentes e a fiscalização do delegante; e e) 

agentes credenciados, que são aqueles a quem a Administração incumbe de representá-la, mediante remuneração 

do credenciante. 
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A seguir serão analisadas as categorias de agentes públicos elencadas no quadro 

acima de forma pormenorizada. 

 

2.2.1 Agentes políticos 

 

Qualquer que seja a classificação adotada para os agentes públicos, sempre está 

presente a categoria de agente político. Não obstante, não há unanimidade na doutrina quanto 

à abrangência dos agentes que se enquadram em tal espécie de agente público. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 253-254): 

 

Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do 

país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o 

esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade 

superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os 

Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes do 

Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os 

Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores. 

 

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2001, p. 422-423) acolhe o 

conceito mais restrito defendido por Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, entende que 

dentro da categoria de agentes políticos não se incluem os membros da magistratura, do 

Ministério Público, dos Tribunais de Contas e as demais autoridades que atuem com 
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independência funcional, desempenhando as atribuições governamentais, judiciais ou quase 

judiciais, extravagantes ao funcionalismo estatutário. 

Não perdendo de vista a dimensão da definição de agentes políticos empregada 

pelos autores acima mencionados, Hely Lopes Meirelles (2001, p. 73) defende concepção 

diversa de agente político, mais extensa. Para o autor, agentes políticos exercem atribuições 

governamentais, judiciais ou quase judiciais, possuindo competência para elaborar normas 

legais, conduzir os negócios públicos e agir com independência no que diz respeito aos 

assuntos referentes às suas atribuições. Nessa categoria, o referido autor enquadra os chefes 

do Executivo e seus auxiliares imediatos, os membros do Legislativo, do Judiciário, do 

Ministério Público, dos Tribunais de Contas, os representantes diplomáticos e outras 

autoridades que desempenham as mencionadas atribuições que não pertençam ao 

funcionalismo estatutário. 

Portanto, para Meirelles, agente público seria aquele que atua com a finalidade de 

atender aos anseios da coletividade, desenvolvendo funções com relevante repercussão para a 

sociedade como um todo, enquadrando-se nessa categoria não somente os agentes que 

exercem mandato eletivo e são responsáveis por desenvolver políticas públicas e gerir 

recursos. 

Não obstante a divergência doutrinária, mais coerente é a posição adotada por 

Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, porquanto os agentes 

políticos devem possuir as seguintes características, consoante a lição de Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira (2014, p. 618-619): 

 

... a) o acesso ao cargo político ocorre por meio de eleição (ex.: chefes do 

Executivo) ou pela nomeação por agentes eleitos para ocuparem cargos em 

comissão (ex.: Ministros e Secretários estaduais e municipais); b) a função política 

possui caráter transitório, tendo em vista o princípio republicano, e será exercida por 

prazo determinado (mandato); c) as decisões políticas fundamentais de Estado, 

caracterizadoras da função política, envolvem, primordialmente, a alocação de 

recursos orçamentários e o atendimento prioritário de determinados direitos 

fundamentais. 

 

Ressalte-se que o vínculo que tais agentes possuem com o Estado é de natureza 

política, de modo que a grande diferença entre a atuação dos agentes políticos e a dos demais 

agentes públicos reside no fato de que aqueles atuam no âmbito da tomada de decisões 

políticas, ou seja, sua atuação visa ao atendimento dos interesses da coletividade, e estes 

pertencem ao funcionalismo estatutário. 

 

2.2.2 Agentes particulares colaboradores (honoríficos) 
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Não obstante Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 254-258) faça distinção 

entre os agentes particulares colaboradores e os agentes honoríficos, ambas as categorias estão 

englobadas na classificação aqui adotada. 

Os agentes honoríficos ou particulares em colaboração são aqueles que exercem 

função pública de forma transitória, sem ocuparem cargos ou empregos públicos, sendo 

exemplos os jurados, os mesários, os empregados das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviço público etc (OLIVEIRA, 2014, p. 620)
8
. 

 

2.2.3 Servidores públicos 

 

Servidores públicos são as pessoas naturais que mantêm relação de trabalho de 

natureza profissional com as pessoas jurídicas de direito público, os quais podem se 

subdividir nas seguintes categorias: servidores públicos civis (estatutários, celetistas e 

temporários) e servidores públicos militares. 

 

2.2.3.1 Servidores públicos civis 

 

Servidor público, como se pode deduzir da Constituição Federal de 1988, é a 

designação genérica utilizada para incluir, de modo abrangente, todos aqueles que mantêm 

algum vínculo de trabalho profissional com o Poder Público, integrados em cargos ou 

empregos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações 

de Direito Público. (MELLO, 2015, p. 256) 

Os servidores públicos civis podem ser classificados de acordo com a natureza de 

seu vínculo com a administração pública 

Nesse contexto, os servidores titulares de cargos públicos
9
 na Administração 

Direita, nas autarquias e nas fundações de Direito Público da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, assim como no Poder Judiciário e na esfera administrativa do 

 
8  

Para Mônica Nicida Garcia (2007, p. 40), a participação do particular ou administrado no âmbito das 

funções estatais ganhou relevância com o advento do Estado de Bem-Estar Social e com a derrocada do Estado 

Liberal, que era profundamente marcado pelo distanciamento entre o Estado e a sociedade. 
9  

Rafael Carvalho Rezende Oliveira apresenta conceito de cargo público: “Considera-se cargo público o 

local situado na organização interna da Administração direta e das entidades administrativas de direito público, 

provido por servidor público estatutário, com denominação, direitos, deveres e sistemas de remuneração 

previstos em lei” (OLIVEIRA, 2014, p. 630). 
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Legislativo, são regidos por estatuto jurídico próprio, sendo considerados servidores públicos 

estatutários. 

Por outro lado, os servidores empregados das pessoas supracitadas são aqueles 

regidos pela legislação trabalhista. 

Acerca dessa categoria de servidor público civil, vale destacar que o art. 39 da 

Constituição da República, em sua redação originária, previa o chamado regime jurídico 

único para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, 

tendo sido adotado, em decorrência da natureza das atividades que são afetas a tais servidores, 

o regime estatutário, de cargo público. 

Não obstante, com a Emenda Constitucional nº 19, de 4.6.1998, o art. 39 da 

Constituição vigente foi alterado, sendo suprimida a referência à exigência de regime jurídico 

único, surgindo o entendimento de que poderia ser criada lei que instituísse regime de 

emprego público para os servidores da Administração Direta e das entidades da 

Administração Indireta de Direito Público. Nesse contexto, foi editada a Lei nº 9.962, de 22 

de fevereiro de 2000 (Lei do Emprego Público), instituindo o regime de emprego público para 

as entidades acima mencionadas. Outro exemplo é a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que 

estabeleceu o regime de emprego público para o pessoal das agências reguladoras (autarquias 

em regime especial)
10

. 

Não perdendo de vista o panorama acima exposto, atualmente, por força de 

liminar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135-4, publicada no 

DJ de 14.08.2007, foi suspensa a eficácia do art. 39, caput, com a redação pela referida EC nº 

19, até o julgamento final da ação, voltando a vigorar, pois, com efeitos ex nunc, a redação 

anterior do dispositivo, que impõe o regime jurídico único para a admissão de pessoal nas 

entidades citadas. 

Por conseguinte, hoje vige a exigência do regime jurídico único para a admissão 

do pessoal das entidades de direito público, existindo ainda, contudo, aqueles agentes que 

entraram para o serviço público sob a regência da Lei de Emprego Público, os quais 

continuam submetidos a tal diploma normativo. 

Por fim, há ainda aqueles servidores contratados nos termos do art. 37, IX da 

Constituição da República, submetidos a regime administrativo, com o fito de atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, sob o regime jurídico específico 

 
10  

Exponha-se aqui a opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 256), para quem  a admissão 

de pessoal nas Entidades de Direito Público sob vínculo de emprego para exercer funções outras que não aquelas 

consideradas como materiais subalternas é inconstitucional. 
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previsto na Lei nº 8.745/93 no âmbito federal, já que os demais entes federativos podem 

disciplinar as referidas contratações de forma autônoma. 

 

2.2.3.2 Servidores públicos militares 

 

Conforme assevera Maria Sylvia Di Pietro (2001, p. 431), “... conceitualmente, 

não há distinção entre os servidores civis e os militares, a não ser pelo regime jurídico, 

parcialmente diverso. Uma e outra categoria abrangem pessoas físicas vinculadas ao Estado 

por vínculo de natureza estatutária”. 

Vale lembrar que com a Emenda Constitucional nº 18/1998, os militares deixaram 

de ser denominados como “servidores”, diferenciando-se dos servidores públicos civis, vez 

que esta nomenclatura é utilizada somente para designar estes últimos. Assim, os membros 

das Forças Armadas passaram a ser categorizados apenas como militares (CF/88, art. 142, 

§3º). 

Ainda acerca do tema, pode-se citar como exemplos de institutos que possuem 

tratamento diverso no âmbito dos servidores civis e dos militares aqueles relativos à 

possibilidade de greve e à sindicalização. 

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, VI e VII
11

, estabelece o 

direito de sindicalização e de greve na esfera do serviço público, respectivamente. Entretanto, 

no que tange aos militares, a própria Constituição previu dispositivo excetuando a norma 

geral do direito de sindicalização e de greve, trata-se do artigo 142, §3º, V
12

, que preceitua ser 

proibido aos militares realizar greve e se se organizar em sindicato. 

Ainda acerca do tema, frise-se que a regra de proibição dos militares de exercer o 

direito de realizar greve e de se organizar em sindicato se estende ao policial civil, embora 

este seja servidor público civil, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
13

. 

 

 
11  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical; VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 

[...] 
12  

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...]§ 3º Os membros das Forças Armadas 

são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 

[...] IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; [...] 
13 

 STF - MI: 774 DF , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 31/03/2014, Data de 

Publicação: DJe-066 DIVULG 02/04/2014 PUBLIC 03/04/2014. 
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2.2.3.3 Agentes públicos de fato 

 

Cumpre esclarecer que existem particulares em colaboração com o Poder Público 

que possuem vínculos jurídicos formais e legítimos com o Estado, os quais são chamados de 

agentes públicos de direito; ao passo que outros não possuem os referidos vínculos, exercendo 

de boa-fé a função pública, sendo considerados agentes de fato
14

. 

Os agentes públicos de fato dividem-se em duas categorias: a) agentes de fato 

putativos, que exercem função pública em situações de normalidade, possuindo aparência de 

agente estatal, sendo exemplo aqueles que desempenham função pública sem a prévia 

aprovação em concurso público válido
15

; b) agentes de fato necessários, que exercem a função 

pública em situações de calamidade ou de emergência, sendo exemplo desse tipo de agente o 

particular que, espontaneamente, auxilia vítimas em ocasiões de catástrofes naturais
16

. 

 

2.2.3.4 Empregados públicos 

 

São empregados públicos aqueles que pertencem aos quadros de emprego das 

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado instituídas 

pelo Poder Público, tendo como regime jurídico a lhes reger o trabalhista constante da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Nesta feita, a própria Constituição da República estabelece que às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista deve ser aplicado o regime jurídico próprio das 

empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas. Segue o dispositivo 

constitucional que corrobora o afirmado, in verbis: 

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei. 

 
14  

É importante notar que a noção de agente público não se confunde com a de usurpador de função 

pública, pois este último atua com má-fé para se beneficiar do exercício irregular da função pública e sua 

conduta é tipificada como crime pelo art. 328 do CP. 
15  

Impende ressaltar que, em decorrência da teoria da aparência e da boa-fé dos administrados, os atos 

imputados aos agentes putativos devem ser convalidados, respondendo o Estado pelos danos causados. Ainda, a 

remuneração percebida pelo agente de fato putativo não deverá ser devolvida, sob pena de enriquecimento ilícito 

do Estado, haja vista o efetivo exercício da função pública pelo agente (MOREIRA NETO, 2009, p. 323). 
16  

Em relação aos atos praticados pelos agentes de fato necessários, a doutrina não tem admitido a 

responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por estes, uma vez que não se pode invocar, aqui, a teoria 

da aparência (DI PIETRO, 2009, p. 505), mas defende a convalidação de tais atos quando beneficiarem terceiros 

de boa-fé (OLIVEIRA, 2014, p. 621). 
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§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: 

(...) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 

(Grifou-se) 

 

Diga-se que outro traço marcante na figura do empregado público em relação 

àqueles da iniciativa privada é o fato de que tal agente, em contrassenso à ausência de 

estabilidade no serviço público, deve prestar concurso público, nos termos do art. 37, II da 

CF/88, para o ingresso nas atividades exercidas junto às pessoas administrativas de direito 

privado. Por outro lado, frise-se que os servidores públicos celetistas contratados pelas 

pessoas jurídicas de direito público são beneficiários da estabilidade no serviço público. Nesse 

sentido é a Súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis: 

 

ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. 

EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 

e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) - Res. 

129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é 

beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs nº
s
 265 da 

SBDI-1 - inserida em 27.09.2002 - e 22 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000) 

II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda 

que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a 

estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. 

 

Portanto, tendo em vista o referido enunciado de jurisprudência, vê-se que os 

celetistas que possuem estabilidade são aqueles pertencentes aos quadros das pessoas jurídicas 

de direito público, sendo tais agentes, segundo a classificação aqui adotada, servidores 

públicos civis celetistas, ao passo que os celetistas que trabalham junto às pessoas jurídicas de 

direito privado da administração pública são classificados como empregados públicos. 

 

2.3 Responsabilidade dos agentes públicos 

 

A noção de responsabilidade relaciona-se com a ideia de resposta, vocábulo este 

que deriva da expressão latina respondere, possuindo o sentido de responder, replicar 

(CARVALHO FILHO, 2012, p. 541). 

Ensina Cretella Jr. (1995, p. 79) que: 
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… toda manifestação da vontade traz em si o problema da responsabilidade, que não 

é fenômeno exclusivo da vida jurídica. Estendendo-se a todos os domínios da vida 

social, a responsabilidade é o resultado da ação pela qual o homem expressa  seu 

comportamento. Se o ser humano age de acordo com normas ou cânones, é 

responsável, sem dúvida, mas a verificação desse fato não lhe acarreta nenhuma 

obrigação, nenhuma sanção, nenhuma reparação pecuniária ou de outra natureza. 

(…) Surge, porém, o problema, quando o agente fere norma de obrigação jurídica. 

Quem viola norma à qual se acha submetido responderá pelas consequências 

advindas do ato praticado. 

 

Efetivamente, quando se trata de responsabilização no âmbito jurídico, de plano 

imagina-se a situação de que alguém, em virtude do cometimento de um fato, deve por isso 

responder perante a ordem jurídica. 

Para que certo fato possa induzir a responsabilização de determinado agente, não 

se faz necessário que ele esteja atrelado ao aspecto da ilicitude, vez que o fato gerador da 

responsabilidade expressará o valor protegido pela legislação, podendo a responsabilidade 

surgir até mesmo de fatos lícitos. 

Não obstante, o fato gerador da responsabilidade varia de acordo com a natureza 

da norma jurídica que o contempla, de modo que essa variação é o que propicia a existência 

de diversos tipos de responsabilidade (CARVALHO FILHO, 2012, p. 542). 

Por conseguinte, extrai-se que, tendo a norma natureza penal, civil ou 

administrativa, a responsabilidade poderá ser penal, civil ou administrativa, respectivamente. 

No mesmo sentido, a Lei nº 8.112/1990, ao tratar especificamente da responsabilidade dos 

servidores públicos federais estatutários, estabelece, em seu artigo 121, que “O servidor 

responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições”. 

Do dispositivo supratranscrito constata-se que, se as responsabilidades são 

passíveis de acumulação, naturalmente ao servidor podem ser atribuídas as sanções relativas a 

cada tipo de responsabilidade a ele imputada, podendo, inclusive, uma mesma ação ser fato 

gerador de responsabilidades diversas, que buscam proteger bens variados. 

Antes do estudo das diversas espécies de responsabilidade imputáveis aos agentes 

públicos, é necessário apresentar o panorama histórico da evolução da disciplina da 

responsabilidade do agente público. 

 

2.3.1 Evolução histórica da disciplina da responsabilidade do agente público 

 

A responsabilidade do agente público passou por diversas fases, tendo se 

desenvolvido acompanhada do próprio processo evolutivo de definição da figura do agente 

público, conforme se verá a seguir. 
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2.3.1.1 Responsabilidade no período absolutista 

 

A figura do agente público, tal qual antes definida com a pessoa que desempenha 

funções públicas acometidas ao Estado, só surge com o advento do Estado de Direito, após as 

Revoluções Liberais (GARCIA, 2007, p. 65). 

Ocorre que, antes das Revoluções Liberais, no período do Estado Absoluto ou 

Estado de Polícia, já existia um aparato governamental colocado à disposição do monarca, 

prevalecendo a vontade unilateral do soberano quanto ao exercício das atividades estatais. 

Tratavam-se dos agentes do rei, que somente a ele respondiam e prestavam contas. 

Na história brasileira, tal época corresponde ao período colonial, no qual o Brasil 

se encontrava sob o comando da Coroa portuguesa
17

. 

Em que pese não haver na época um regramento geral que estabelecesse as normas 

incidentes sobre os funcionários coloniais, estes estavam sujeitos a uma série de regras pelas 

quais deveriam pautar sua conduta, vigorando nesse período – a partir de 1603, tanto em 

Portugal quanto no Brasil – as Ordenações Filipinas, que previam, em seu Livro Quinto, os 

crimes que poderiam ser praticados pelos oficiais do rei. 

Assim, os funcionários da coroa “tinham um código de conduta pautado pela 

fidelidade que deviam ao rei, derivada da confiança que neles havia sido depositada, sendo 

essa a única razão para sua responsabilização, no caso do descumprimento desse código” 

(GARCIA, 2007, p. 70). 

Nessa época, aqueles que eram detentores de cargos públicos, exatamente por 

serem funcionários do rei e não do povo, respondiam somente perante aquele, não sendo 

passíveis de reparação, portanto, os prejuízos causados a outrem, sendo o Estado e seus 

agentes irresponsáveis para com terceiros. 

 
17  

Mônica Nicida Garcia (2007, p. 66 - 67) descreve, com base na obra de Arno Wehling e Maria José 

Wehling, intitulada “O funcionário colonial entre a sociedade e o rei”, as características dos cargos públicos 

exercidos na colônia, esclarecendo que o cargo público ou ofício, na administração colonial, pertencia ao rei, 

sendo atributo relacionado com a sua soberania. O ofício era tratado, à época, como uma dignidade atribuída 

pelo monarca, passando seus ocupantes a contarem com prestígio, honras e privilégios. O exercício do cargo 

público dava ao indivíduo uma certa superioridade na sua sociedade, constituindo-se em elemento de ascensão 

social. Este era o contexto em que se inseria a figura dos funcionários coloniais, precursores do que hoje se 

conhece como agentes públicos, descritos como sendo pessoas ávidas por dinheiro, poder e prestígio, 

preocupados muito mais com seus interesses particulares do que com os do Estado, descrição esta que, por muito 

tempo, permaneceu válida e verdadeira. 
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Por conseguinte, no período ora tratado, a responsabilidade dos agentes do Estado 

se reduzia basicamente à esfera penal, não sendo a responsabilidade civil do agente público, 

por exemplo, levada a efeito em decorrência de atos por ele praticado contra terceiros. 

 

2.3.1.2 Responsabilidade no período monárquico 

 

Com o advento das Revoluções Liberais no final do século XVIII, as monarquias 

absolutistas perdem espaço para a chegada dos Estados erigidos com fundamento na 

legalidade e na separação dos poderes, tendo como fito submeter o exercício do poder ao 

disposto na lei e impedir que o controle do Estado se concentrasse unicamente nas mãos de 

uma só pessoa. 

O Estado de Polícia que vigia naquele momento, em que todo o poder pertencia 

ao soberano, a cuja vontade todos deveriam se submeter, é substituído pelo Estado de Direito, 

em que a vontade do povo – e não a do rei – é que estabelece as normas da organização do 

Estado e de sua ação, bem como aquelas necessárias à disciplina do exercício do poder pelos 

governantes em suas relações recíprocas e com os governados. (GARCIA, 2007, p. 73) 

No Brasil, não obstante o movimento liberal tivesse eclodido na Europa no final 

de século XVIII, somente a partir de 1820, através da Revolução Constitucionalista que pôs 

fim ao absolutismo em Portugal, e em 1822, com a Proclamação da Independência do Brasil, 

as ideias liberais passaram a ser mais intensamente difundidas, influenciando o cenário 

político e normativo brasileiro. 

Não perdendo de vista a difusão das ideias revolucionárias e liberais instauradas 

no País no início do século XIX, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, outorgou por decreto a 

primeira Constituição brasileira, em 1824, o que, a despeito de ser conduta autoritária, 

configurou certo avanço do País em relação à ideia clássica de Absolutismo, entendido como 

regime marcado pela ausência de limitação legal ao exercício do poder estatal. 

Em decorrência de tal conjuntura, já era possível cogitar-se de responsabilidades 

dos agentes públicos, no termos da Constituição de 1824, vez que esta previa, em vários 

dispositivos, a possibilidade de responsabilização de diversos agentes estatais, já se 

delineando a existência de outras esferas, além da única então conhecida, qual seja, a esfera 

criminal (GARCIA, 2007, p. 75). 

Todavia, a instituição da nova ordem não veio acompanhada da mudança dos 

agentes que participavam do governo, de modo que os agentes do rei, mencionados 

anteriormente, passaram a ser os agentes públicos previstos na Constituição então vigente. 
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Esse agente renomeado, “ao assumir esse novo papel, não transferiu à sociedade e ao Estado a 

fidelidade e o temor que tinha ou deveria ter ao rei” (GARCIA, 2007, p. 76). 

A responsabilidade criminal dos agentes públicos, já existente desde a época da 

colônia, continuou sendo disciplinada pelas Ordenações Filipinas até 1830, quando foi 

promulgado o Código Criminal, já sob a vigência da Constituição de 1824. O Título V do 

Código Criminal previa os crimes contra a boa ordem e a Administração Pública. No Título 

VI, por sua vez, foram previstos os crimes contra o tesouro público e propriedade pública. 

Vê-se, portanto, que a responsabilidade criminal do agente público restou bastante 

desenvolvida no início do século XIX, haja vista a densidade normativa existente no período 

acerca do assunto. 

Quanto à responsabilidade civil do agente público, se é certo que durante o 

período colonial vigorou o princípio da irresponsabilidade, pode-se afirmar também que, a 

partir da constituição do Estado brasileiro no século XIX, passou a prevalecer o princípio da 

responsabilidade. (GARCIA, 2007, p. 118) 

Assim, em paralelo à densificação legislativa referente à responsabilidade 

criminal do agente público, conforme bem observa Amaro Cavalcanti, a lei brasileira coloca a 

responsabilidade civil. Nesse sentido, o art. 22 do Código Criminal de 1830 estabelece que os 

danos oriundos do delito cometido devem ser satisfeitos da forma mais completa possível. O 

art. 66 do mesmo diploma legal determina ainda que o perdão ou minoração das penas 

impostas aos réus, com que os agraciar o Poder Moderador, não os eximirá da obrigação de 

satisfazer o mal causado em sua plenitude (CAVALCANTI apud GARCIA, 2007, p. 119)
18

. 

A responsabilidade administrativa, por sua vez, com o advento do Estado de 

Direito, ganha novos contornos. 

Nesse período, inexistia um regimento geral a pautar a conduta dos agentes 

públicos, havendo, apenas, regimentos individuais, outorgados pela Coroa a cada nomeação 

que era feita, e nos quais havia a discriminação dos poderes, competência, jurisdição e 

condições de exercício dos poderes outorgados (LOPES, 2009, p.222). 

Logo, nessa época já era possível se cogitar de um controle administrativo dos 

agentes públicos, e, por consequência, da responsabilidade administrativa decorrente do 

regramento a que se submetiam. Entretanto, conforme acentua Mônica Nicida Garcia (2007, 

p. 92), o que se buscava naquela oportunidade não era a responsabilização propriamente dita 

 
18  

Ressalte-se que a responsabilidade civil tratada por Amaro Cavalcanti é aquela imputada ao agente 

público, vez que, nessa época, a responsabilidade civil do próprio Estado, não era claramente reconhecida, 

somente passando a sê-lo expressamente com a edição do Código Civil de 1916, de uma forma ainda muito 

primária. 
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do agente, mas a estipulação de mecanismos de controle dos atos e da atividade, menos para 

punir do que para adequar as condutas às normas que interessavam ao rei. 

De qualquer forma, em que pese a precariedade que envolvia o tema da 

responsabilização do agente público durante todo o século XIX, a estruturação e a 

organização da Administração Pública foi sendo gradativamente implementada, 

concretizando-se os contornos da figura do agente público e do estatuto jurídico que o regeria. 

 

2.3.1.3 Responsabilidade no período republicano 

 

Ultrapassado o período da Monarquia brasileira, já na fase republicana, em 11 de 

outubro de 1890, surgiu o novo Código Penal, editado pelo Decreto nº 847, que substituiu as 

disposições do Código Criminal do Império, com diversas disposições criminais referentes às 

condutas delituosas praticadas pelos agentes públicos, tais como crime de prevaricação, 

peculato etc. 

Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, passando a 

responsabilização dos agentes públicos a receber tratamento singular, haja vista a existência 

de diversos dispositivos tratando da responsabilidade civil e penal de tais agentes, além dos 

crimes de responsabilidade imputáveis aos agentes políticos. A partir daí, foi estabelecida a 

necessidade de prévia licença para a responsabilização penal de alguns agentes, nos termos do 

art. 20 da Constituição então vigente
19

. 

Consigne-se que a mencionada previsão foi repisada nas Constituições posteriores 

(art. 32 da Constituição de 1934, art. 45 da Constituição de 1946, art. 34 da Constituição de 

1967, art. 53 da Constituição de 1988 em sua redação original). 

Ainda no tocante à responsabilização criminal, em 07 de dezembro de 1940, foi 

sancionado o Código Penal, que permanece em vigor até hoje, sem perder de vista as 

alterações sofridas posteriormente, compondo, junto à legislação esparsa, a atual disciplina da 

responsabilidade penal do agente público. 

Em se tratando da responsabilidade civil do agente público, esta, com a virada da 

ideologia do estado mínimo pregada nos primórdios do Estado Liberal, haja vista a 

intervenção cada vez mais acentuada do Poder Público, passou a ser paulatinamente 

 
19 

 O mencionado artigo previa que “...os Deputados e os Senadores, desde que tiverem recebidos diploma 

até a nova eleição, não poderão ser presos, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, 

salvo caso de flagrante em crime inafiançável. Neste caso, levado o processo até a pronúncia exclusive, a 

autoridade processante remeterá os autos à Câmara respectiva, para resolver sobre a procedência da acusação, se 

o acusado não optar pelo julgamento imediato”. 
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substituída pela responsabilização do Estado em si considerado, o que revela uma evolução 

inserida em um contexto de socialização de riscos tendente a fazer do Poder Público uma 

espécie de segurador dos danos eventualmente sofridos por seus administrados
20

. 

Como importante marco dessa evolução, o Código Civil de 1916 previu 

expressamente a responsabilização do Estado, e, quanto aos agentes públicos, sua 

responsabilidade decorria dos ditames constitucionais, existindo uma espécie de 

responsabilidade solidária entre o Estado e o agente, de modo que, caso este último não fosse 

acionado diretamente pelo particular, poderia sê-lo em ação regressiva pelo Estado, nos 

moldes do Código Beviláqua
21

. 

A responsabilidade civil do agente público permaneceu basicamente inalterada até 

o advento da Constituição de 1988, que estabeleceu expressamente a responsabilidade 

subjetiva, nos moldes do artigo 37, §6º
22

, e, de acordo com interpretação do Supremo 

Tribunal Federal
23

, subsidiária, nos termos da teoria da dupla garantia. 

Quanto à disciplina da responsabilidade administrativa do agente público, a 

Constituição de 1891 já dispunha, em seu art. 82
24

, que o funcionário público deveria se 

obrigar, por compromisso formal, no ato da posse, ao desempenho de seus deveres legais. 

As Constituições de 1934 e de 1937 introduziram um título inteiro dedicado aos 

“funcionários públicos”, com disposições já bastante específicas. Cite-se, como meio de 

exemplificar a evolução da temática relativa à responsabilidade administrativa dos agentes 

públicos, que, sob a égide da Carta de 1937, foi editado o Decreto-Lei nº 1.713, de 28 de 

outubro de 1939, veiculador do primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 

que dispôs de forma detalhada sobre as formas de provimento e vacância dos cargos, sobre os 

direitos e vantagens dos agentes públicos, sobre seu regime disciplinar e sobre o processo 

administrativo a que deveriam se sujeitar caso incorressem em falta lá prevista. 

 
20  

A responsabilidade civil do Estado, de fato, passou por diversas fases, evoluindo do período em que o 

Estado era civilmente irresponsável (período Absolutista), passando pelo aparecimento da responsabilidade 

subjetiva estatal resultante da ação culposa de seu agente (Código Civil de 1916) até chegar-se ao 

reconhecimento da responsabilidade objetiva do estado, independentemente de culpa (Constituição da República 

de 1946). 
21  

Observe-se o artigo 15 do mencionado diploma legal, em que se constata o tratamento dispensado ao 

Estado quanto à sua responsabilidade civil perante terceiros e à sua prerrogativa de acionar regressivamente o 

causador do dano, in verbis: “Art. 15. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por 

atos dos seus representantes, que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao 

direito ou faltando a dever prescritos por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano”. 
22  

Artigo 37 (omissis) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
23  

Esse tema será melhor abordado no próximo tópico. 
24  

Art. 82. Os funccionarios publicos são estritamente responsaveis pelos abusos e omissões em que 

incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgencia, ou negligencia em não responsabílísarem 

effectivamente os seus subalternos. 
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Também a Constituição de 1946 continha dispositivos específicos sobre os 

funcionários públicos (artigos 184 a 194), tendo sido editada sob sua égide a Lei nº 1.711, de 

28 de outubro de 1952, veiculando o novo Estatuto do Funcionário Público. As Constituições 

de 1967 e de 1969 também regulamentaram a questão dos funcionários públicos. 

Na contemporaneidade, pode-se dizer que as disposições da Constituição da 

República de 1988, da Lei nº 8.112/90 e da legislação complementar constituem o arcabouço 

legislativo da disciplina atual da responsabilidade administrativa da espécie de agente público 

denominada servidor público federal. (GARCIA, 2007, p. 100) 

 

2.3.2 Disciplina contemporânea da responsabilidade criminal, civil e administrativa do 

agente público no Brasil 

 

A responsabilidade criminal do agente público decorre da prática de conduta 

prevista como crime pela lei. Existem crimes que, praticados pelos agentes públicos no 

exercício de sua função, são denominados crimes contra a Administração Pública, 

ressaltando-se que, como alerta Mônica Nicida Garcia (2007, p. 141): “Deve-se ficar, claro, 

entretanto, que pelas normas que os definem, pretende-se garantir a tutela não só da 

Administração Pública, em sentido estrito, mas de toda a atividade estatal, incluídas a 

atividade legislativa e a judicial”. 

Do exposto, constata-se que, no âmbito do Código Penal, a administração pública 

é entendida como o conjunto de entes e órgãos que desempenham função pública em sentido 

amplo, ou seja, que desenvolvem atividades para a satisfação do bem comum. 

Manzini trata do objeto da tutela penal dos crimes contra a administração pública 

nos seguintes termos (MANZINI apud GARCIA, 2007, p. 142): 

 

... é o interesse público concernente ao normal funcionamento e ao prestígio da 

administração pública em sentido lato, naquilo que diz respeito à probidade, ao 

desinteresse, à capacidade, à competência, à disciplina, à fidelidade, à segurança, à 

liberdade, ao decoro funcional e ao respeito devido à vontade do Estado em relação 

a determinados atos ou relação da própria administração. 

 

Os crimes praticados por agentes públicos em desfavor da Administração Pública 

são denominados crimes funcionais, sendo previstos em diversos diplomas legais, entre os 

quais se destacam as disposições do Código Penal vigente. 

Cumpre esclarecer que nem todos os crimes praticados contra a Administração 

Pública o são por agentes estatais, podendo os particulares cometer delitos em face do Poder 
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Público, sendo exemplo os crimes de corrupção passiva e de sonegação fiscal. 

Importa notar que a doutrina diferencia os crimes funcionais próprios dos crimes 

funcionais impróprios. Aqueles possuem como elemento essencial a função pública, sem a 

presença da qual a conduta seria penalmente irrelevante, sendo exemplos dessa espécie de 

delitos a concussão, o excesso de exação, a prevaricação e a corrupção passiva. Estes, por 

outro lado, são tratados como crimes funcionais pelo fato de ser o agente um funcionário 

público, sendo que, mesmo que o infrator não possuísse tal qualidade, ainda assim seria 

crime, em que pese não ser crime funcional, o exemplo clássico de crime funcional impróprio 

é o peculato, vez que se trata de apropriação indébita praticada em decorrência da função 

pública (MIRABETE, 1990, p. 286). 

O Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de dezembro de 1940) prevê, no título IX, 

os crimes contra a Administração Pública, definindo no Capítulo I (artigos 312 a 361), os 

crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral. No Capítulo III 

do mesmo Título, estão previstos os crimes contra a administração da Justiça, que também 

podem ser praticados por agente público, sendo exemplos o favorecimento pessoal e o 

exercício arbitrário ou abuso de poder. 

O Código Penal de 1940 ainda prevê outros delitos em que a condição de agente 

público é elementar do tipo ou circunstância qualificadora, como no artigo 150, §2º (violação 

de domicílio) e 297, §1º (falsificação de documento público). Além disso, a circunstância de o 

agente público praticar crime no exercício de suas funções pode levar ao agravamento da pena 

cominada, consoante o que preceitua o artigo 61, II, “g”, do Código Penal, segundo o qual: 

“São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o 

crime, ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a 

cargo, ofício, ministério ou profissão”. 

Além do Código Penal, a legislação penal esparsa também tipifica diversas 

condutas praticadas por agentes públicos como crime. Citem-se aqui os delitos previstos na 

Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965, artigos 3º e 4º) e na 

Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 89 a 98). 

Os crimes mencionados são todos de ação penal pública incondicionada, nos 

termos do artigo 100 do Código Penal, devendo a denúncia ser promovida pelo Ministério 

Público, nos moldes do artigo 24 do Código de Processo Penal. Logo, a ação penal deverá ser 

instaurada independentemente da responsabilização do agente em outra esfera, vez que aqui 

incide o princípio da oficialidade e da indisponibilidade devendo o órgão ministerial agir de 
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ofício, não podendo dispor da ação penal
25

. 

Por fim, frise-se ainda que existem normas específicas relativas ao processo penal 

a que se submetem os agentes públicos. O Código de Processo Penal vigente (Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941) preceitua, em seus artigos 513 a 518, as regras do processo e 

julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos
26

. 

A responsabilidade civil do agente público, por sua vez, configura-se com a 

obrigação legal de reparar o dano causado à administração ou a terceiro, em virtude de 

conduta culposa ou dolosa (culpa lato senso), tenha o fato ocorrido por ação ou omissão do 

agente. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva, dependente da configuração da culpa. 

Diante disso, é de fundamental importância esclarecer que, se o dano for causado 

diretamente à administração pública, o agente público responderá perante ela. Ao revés, se 

causar danos a terceiros, perante estes responderá, de forma direta e objetiva, ou seja, 

independente de culpa, o Estado, sendo o agente acionado regressivamente por este ente, 

quando configurada a sua culpa. 

Há, portanto, uma dualidade de regimes de responsabilidade civil nos termos do 

artigo 37, §6º da Constituição da República vigente, quais sejam: responsabilidade objetiva do 

Estado e responsabilidade subjetiva do agente público. Segue o referido dispositivo 

constitucional, in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(…) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

Alguns autores, tais como José dos Santos Carvalho Filho (2012, 757), Diógenes 

Gasparini (2007, p. 984) e Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 1.067), entendem que o 

agente pode ser acionado diretamente pelo terceiro lesado. No mesmo sentido, é a 

 
25  

Conforme alerta Garcia (2007, p. 145): “Evidentemente, os agentes públicos podem cometer, também, 

ainda que no exercício de suas funções e em razão delas, outros crimes comuns, inclusive de ação penal privada 

ou de ação penal pública condicionada”. 
26  

A diferença mais aparente em relação ao processo penal comum é aquela que prevê a prerrogativa de o 

acusado poder oferecer uma resposta prévia antes do recebimento da denúncia, conforme o disposto no artigo 

514 do Código de Processo Penal em vigor. Entendeu o legislador que, havendo uma presunção de legalidade e 

de veracidade dos atos praticados por agente público no exercício de suas funções, deverá ele ser previamente 

ouvido. 
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jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
27

. 

Entretanto, tal entendimento não prevalece na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal
28

 e na doutrina de Hely Lopes Meirelles (2007, p. 661-662) e Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto (2009, p. 345-346), preponderando, para esta corrente, que o 

particular tem a garantia de ser ressarcido pelo Estado, e o agente público causador do dano, 

de ser demandado somente de forma regressiva pelo Poder Público, no que ficou conhecido 

como teoria da dupla garantia. 

Outra questão interessante que surge, também relacionada à duplicidade de 

regimes de responsabilidade civil, diz respeito a possibilidade de denunciação da lide na ação 

de reparação de danos proposta pelo terceiro lesado, vez que o Código de Processo Civil, em 

seu artigo 70, III, prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide “àquele que estiver 

obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a 

demanda”. Tal disposição normativa se encontra estabelecida no novo Código de Processo 

Civil em seu artigo 125, II
29

. 

O Superior Tribunal de Justiça
30

 possui entendimento de ser a denunciação da lide 

uma faculdade do Estado, de modo que a sua ausência ou o seu indeferimento não acarreta a 

impossibilidade de posterior propositura de ação regressiva contra o agente responsável pelo 

dano, apreensão esta que se coaduna com a assertiva defendida pela Corte Superior de ser 

possível ao terceiro lesado acionar diretamente o agente responsável quando da propositura de 

ação reparatória. 

Diversos autores, por outro lado, possuem entendimento contrário ao defendido 

pelo STJ, asseverando ser impossível a denunciação da lide pelo Estado, haja vista tal conduta 

processual ensejar a inclusão de novo fundamento na lide não alegado pelo demandante, qual 

seja, a culpa do agente público, pressuposto este dispensável para a configuração da 

responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse sentido: José dos Santos Carvalho Filho 

(2011, p. 532), Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 1070) e Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto (2009, p. 659)
31

. 

 
27  

STJ, 4ª Turma, REsp 1.325.862/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 05.09.2013, p. 221, 

Informativo de Jurisprudência do STJ n. 532. 
28  

STF, 1ª Turma, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 08.09.2006, p. 43, Informativo de 

Jurisprudência do STF n. 436; STF, 1ª Turma, RE 344133/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe-216 14.11.2008, 

Informativo de Jurisprudência do STF n. 519 
29 

 Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...]II - àquele que 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo. 
30  

STJ, 1ª Seção, AgRg nos EREsp 136.614/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 09.08.2004, p. 164. 
31  

Ainda a respeito do tema da denunciação da lide promovida pelo Estado em face do agente público 

causador do dano, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 662) possui entendimento peculiar, na medida em 
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É salutar a observação feita por Mônica Nicida Garcia (2007, p. 214-215) a 

respeito da utilização de ação regressiva pelo Estado contra o agente público causador do 

dano: 

Ocorre que, ainda que o Estado disponha de ação regressiva contra esse agente, é 

fato que não se tem notícia de que tenha ela sido frequentemente utilizada. Aliás, 

fica o Estado na mesma situação em que o particular ficaria, em relação à eventual 

dificuldade de identificação do verdadeiro culpado e em relação às garantias 

materiais de ressarcimento. (…) quando o Estado indeniza esse cidadão, mas não 

consegue se ressarcir regressivamente contra aquele agente efetivo causador do 

dano, acaba sendo indevidamente onerado, tendo seu patrimônio – que é o 

patrimônio público – diminuído, em benefício do agente causador do dano. (…) ou 

seja, em prejuízo de todo o restante da sociedade. 

 

Quanto às ações propostas pelo Estado com o fito de ressarcir o erário, ao 

contrário do que se firmou em relação à ação movida pelo particular em face da 

Administração Pública, tem prevalecido a tese de imprescritibilidade, com fundamento na 

parte final do artigo 37, §5º da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(…) 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 

agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento. (Grifou-se) 

 

Da mesma forma, a Súmula 282 do Tribunal de Contas da União preceitua que: 

“As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao 

erário são imprescritíveis”. 

Além da cobrança judicial do ressarcimento ao erário, eventual prejuízo causado 

ao Poder Público pode ser reconhecido, em certas situações, pelos Tribunais de Contas, 

órgãos que, segundo Rafael Oliveira (2014, p. 734), não exercem função jurisdicional, mas 

sim função administrativa de natureza técnica. Nesse sentido dispõe o artigo 19, caput, da Lei 

nº 8.443/92
32

. Ademais, os Tribunais de Contas também poderão imputar multas em caso de 

irregularidades reconhecidas em desfavor do agente, nos termos do artigo 71, VIII da 

                                                                                                                                                         
que defende ser possível a denunciação da lide apenas se o autor da ação (vítima) identificar o causador direto do 

dano, imputando-lhe culpa, vez que assim o Estado, na denunciação, não estaria a incluir fundamento novo não 

abarcado pelo demandante. 
32  

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao 

pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-

lhe a multa prevista no art. 57 desta lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para 

fundamentar a respectiva ação de execução. 



 
37 

 

Constituição da República
33

. 

No mais, diga-se que, ao contrário do que acontece nas esferas de 

responsabilidade penal e administrativa, a reparação do dano aplicada quando configurada a 

responsabilidade civil não configura sanção ou pena. 

Ainda relativamente à responsabilidade civil do agente público, é de fundamental 

importância tratar da responsabilidade por atos de improbidade administrativa, que decorre da 

previsão do artigo 37, §4º da Constituição da República, sendo tal dispositivo regulamentado 

pela Lei nº 8.429/ 92. 

O referido diploma legal infraconstitucional estabelece sanções de natureza 

primordialmente cível e política, não obstante também traga disposições de cunho 

eminentemente administrativo, as quais se aplicam, contudo, apenas à União, haja vista a 

independência dos entes federados em legislar sobre matéria administrativa. (OLIVEIRA, 

2014, p. 787-788). 

De acordo com a Lei nº 8.429/92, constituem atos de improbidade aqueles que 

causem enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios administrativos, nos 

termos de seus artigos 9 a 11
34

, os quais elencam, de forma meramente exemplificativa, 

 
33  

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União, ao qual compete: [...] VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 

proporcional ao dano causado ao erário; 
34  

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: I- receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação 

ou omissão decorrente das atribuições do agente público; II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 

para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; III - perceber vantagem econômica, direta 

ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 

estatal por preço inferior ao valor de mercado; IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades; V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 

tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de 

qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; VI - receber vantagem econômica de 

qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas 

ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou 

bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; VII - adquirir, para si ou para outrem, 

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 

desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; VIII - aceitar emprego, comissão ou 

exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível 

de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a 

atividade; IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 

qualquer natureza; X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir 

ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu 

patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
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aquelas condutas tidas como ímprobas. 

Como sanções e serem impostas aos agentes que praticam ato ímprobo, a Lei de 

Improbidade, em seu artigo 12
35

, estabelece como penalidades a perda de bens acrescidos ao 

                                                                                                                                                         
1° desta lei; XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 

das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: I - 

facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 

1º desta lei; II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao 

ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 

patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie; IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante 

do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte 

delas, por preço inferior ao de mercado; V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou 

serviço por preço superior ao de mercado; VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 

regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; VII - conceder benefício administrativo ou fiscal 

sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; VIII - frustrar a licitude de 

processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento; X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 

que diz respeito à conservação do patrimônio público; XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; XII - permitir, facilitar ou 

concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 

das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou 

terceiros contratados por essas entidades. XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 

prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; XV – 

celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar 

as formalidades previstas na lei.  Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei 

ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso 

público; VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao 

conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 

afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
35 

 Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação 

específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 

acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano 

e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 

anos; III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de três anos. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
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patrimônio do sujeito ilicitamente, o ressarcimento ao erário, a perda da função pública, a 

suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa cível e a proibição de contratar com o 

Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

Frise-se que a perda do patrimônio acrescido ilicitamente e o ressarcimento ao 

erário não constituem penalidades propriamente ditas, vez que representam somente formas 

de reparação do patrimônio público, não cabendo ao julgador, pois, qualquer margem de 

liberdade quanto à condenação do agente em relação a tais tipos de sanções legais. Por outro 

lado, as demais penalidades acima citadas efetivamente possuem caráter sancionatório, 

podendo o órgão julgador, dentro dos limites legalmente impostos, com observância dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicar a pena com certa margem de 

liberdade (OLIVEIRA, 2014, p. 812-813). 

Ademais, diga-se ainda que, para a aplicação das referidas sanções ao sujeito que 

praticou ato de improbidade, não se faz necessária a aprovação ou rejeição das contas pelo 

órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 21 da Lei nº 

8.429/92
36

. 

Por fim, cumpre fazer também uma breve análise da responsabilidade 

administrativa do agente público. 

A responsabilidade administrativa é aquela que resulta da ofensa a normas 

internas da Administração Pública. O ilícito administrativo pode se configurar em decorrência 

de conduta comissiva ou omissiva, desde que a legislação estatutária e as demais disposições 

complementares, quais tais a lei, o decreto ou qualquer outro provimento que regule a função 

pública, prevejam determinada conduta como falta administrativa. 

Edmir Netto de Araújo (1994, p. 55) faz distinção interessante ao dizer que: 

 

...em sentido amplo, responsabilidade administrativa é aquela a qual está sujeito o 

agente público por qualquer ato praticado no exercício de suas atribuições legais, 

infringente das normas administrativas, podendo ocorrer ou não a qualificação penal 

adicional, e, não raro, a responsabilidade patrimonial (civil) decorrente. Já em 

sentido estrito, significa a obrigação de responder perante a Administração pela 

prática de ilícito administrativo na infração de regras de conduta relacionadas à 

função pública, desdobrando-se em ilícito disciplinar e funcional. 

 

Com a responsabilização administrativa dos agentes públicos pela prática de 

ilícitos administrativos, pretende-se proteger a ordem interna de serviços e o funcionamento 

adequado da máquina pública, com o fito de alcançar o interesse público que norteia toda a 

 
36 

 Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao 

patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;  II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão 

de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 



 
40 

 

atuação administrativa. 

A responsabilidade administrativa deve ser apurada em processo administrativo 

disciplinar, que, em âmbito federal, é regido pelas disposições dos artigos 143 a 182 

insculpidos na Lei nº 8.112/1990, assegurando-se ao agente processado o contraditório e a 

ampla defesa, nos termos do que dispõe o art. 5º, LIV e LV da Constituição da República de 

1988. 

Por conseguinte, constatada a prática do ilícito administrativo, deve ser aplicada a 

sanção administrativa mais adequada dentre as legalmente previstas, em homenagem ao 

princípio da adequação punitiva (ou proporcionalidade), por meio do qual incumbe ao 

administrador certa margem de discricionariedade para compatibilizar a conduta e a sanção. 

Ainda, deve ser observado o princípio da motivação, indispensável para a realização do 

controle legal consistente na correlação entre a infração funcional e a punição imposta, 

conforme prevê a Lei nº 9.784/1999 em seu artigo 50, II: 

 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 

dos fundamentos jurídicos, quando: 

(...) 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (Grifou-se) 

 

De extrema valia, quanto à temática das infrações e respectivas sanções 

administrativas, é a colocação de José dos Santos Carvalho Filho (2012, p. 759), ao afirmar 

que o sistema punitivo na esfera administrativa difere daquele existente no âmbito penal, haja 

vista que neste as condutas são tipificadas, estando vinculadas a cada uma delas a respectiva 

sanção. Já naquele, em contrapartida, as condutas não têm uma definição precisa, além de os 

estatutos relacionarem as penalidades administrativas sem fixar qualquer elo de ligação a 

priori com a conduta. O autor traz exemplos que atestam essa observação: a Lei nº 

8.112/1990 enumera os deveres do servidor público federal no artigo 166 e as proibições no 

artigo 117, sendo as penalidades, conquanto, previstas somente no artigo 127. 

Quanto à legislação aplicável ao agente público em razão de sua responsabilização 

no âmbito administrativo, os preceitos normativos aplicados são aqueles editados pelo 

respectivo ente federativo. Desse modo é que o agente público tem, como estatuto a cumprir, 

as normas constitucionais, as de caráter nacional e as emanadas da pessoa jurídica a qual 

pertencem, seja União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. 

Tratando especificamente da disciplina da responsabilidade do servidor público 

em âmbito federal, vige a Lei nº 8.112/1990, que dispõe, em seu título IV, sobre o regime 
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disciplinar, estabelecendo os deveres (artigo 116), as proibições (artigo 117), as disposições 

sobre a cumulação de cargos (artigos 118 a 120), as responsabilidades (artigos 121 a 125) e as 

penalidades (artigos 127 a 142)
37

. 

Assim, o não cumprimento dos deveres ou a realização de proibições previstas no 

referido diploma legal configuram ilícito administrativo passível de ser apenado com as 

punições lá previstas, quais sejam, advertência, suspensão, demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função 

comissionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37  

Além de estarem sujeitos às disposições da Lei nº 8.112/1990, os servidores públicos federais devem 

obediência, ainda, ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 

aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. 
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3 PARECER E SUA NATUREZA JURÍDICA À LUZ DA TEORIA DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Parecer é manifestação que expressa opinião de entidade ou órgão público, em 

que se aprecia questão fática, técnica ou jurídica posta à consultoria. Portanto, em regra, 

parecer é opinião técnico-jurídica, sem qualquer força decisória. 

Entretanto, existem ainda aqueles pareceres denominados vinculantes, cuja 

existência é mais rara, e sua natureza é diversa daquela atribuída aos demais pareceres 

emitidos no âmbito da Administração Pública (opinião técnico-jurídica), sendo considerado 

verdadeiro ato administrativo, com força de decisão. 

Tendo em vista as variadas facetas a envolver a figura do parecer, o presente 

capítulo tem por objetivo avaliar de forma detida tal ato administrativo tão comum no 

exercício da atividade jurídica do Estado. 

 

3.1 Ato administrativo: conceito, elementos, características, atributos e espécies 

 

Vejamos agora, para melhor posicionar o parecer como figura jurídica, o meio em 

que se insere, qual seja, o dos atos administrativos, sendo necessário analisar seu conceito, 

seus elementos, seus atributos, assim como as demais características que os singularizam na 

esfera dos atos jurídicos, até chegarmos à espécie aqui estudada com mais profundidade: o 

parecer. 

 

3.1.1 Conceito de ato administrativo 

 

O ato administrativo é a manifestação unilateral da vontade emanada pelo Poder 

Público ou por seus delegatários, no exercício da função delegada, regido por normas de 

direito público, com a finalidade vinculada de satisfação do interesse público. 

Segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 474), a expressão ato 

administrativo se originou da seguinte forma: 

 

A expressão ato administrativo surgiu no direito após a Revolução Francesa. 

Antigamente, conheciam-se, sem gênero, os atos do Rei, os atos do Fisco etc. O 

primeiro texto legal que fala em atos da Administração Pública, em geral, foi a Lei 

de 16.8.1790, a qual vedava aos Tribunais Judiciários conhecer de 'operações dos 

corpos administrativos'. Depois, a mesma interdição constou da Lei de 16 Frutidor, 

do Ano III, relativamente aos 'atos de administração de qualquer espécie'. Referindo-

se a essa lei, o Diretório, de 2 Germinal, do Ano V, declarava que por 'atos de 
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administração' se deviam entender os executados por ordem do governo, por seus 

agentes imediatos, sob sua fiscalização, e com fundos fornecidos pelo Tesouro. 

 

Ato administrativo é espécie de ato jurídico, marcado por características que o 

individualizam em meio ao conjunto dos atos jurídicos. Conforme assevera Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2015, p. 379), o que particulariza o ato administrativo e justifica que se 

formule um conceito próprio para o mesmo são as peculiaridades que ele carrega no que diz 

respeito às condições de sua elaboração válida e à eficácia que lhe é própria. 

 

3.1.2 Ato administrativo no contexto do Princípio da Separação dos Poderes 

 

O ato administrativo relaciona-se com o exercício da função administrativa, 

independentemente da qualidade do agente público que o editar. 

No Estado brasileiro, as funções estatais, que decorrem do Poder soberano 

conferido ao Estado, são atribuídas, em regra, de forma característica, aos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, possuindo cada um deles uma função típica e outras denominadas 

atípicas, já que estas últimas não seriam predominantes no âmbito da atuação de cada Poder. 

Acerca do tema relativo à divisão funcional do poder, comumente conhecida 

como separação dos poderes, são valiosas as considerações feitas por Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho (1999, p. 135) a respeito de suas origens, que até hoje inspiram a organização 

do Poder nos Estados ocidentais, motivo por que merece transcrição literal: 

 

... a ‘separação de poderes’ – que ainda hoje é a base da organização do governo 

nas democracias ocidentais, não foi invenção genial de um homem inspirado, mas 

sim é o resultado empírico da evolução constitucional inglesa, qual a consagrou o 

Bill of Rights de 1689. De fato, a ‘gloriosa revolução’ pôs no mesmo pé a autoridade 

real e a autoridade do parlamento, forçando um compromisso que foi a divisão do 

poder, reservando-se ao monarca certas funções, ao parlamento outras e 

reconhecendo-se a independência dos juízes. Esse compromisso foi teorizado por 

Locke, no Segundo tratado do governo civil, que o justificou a partir da hipótese do 

estado da natureza. Ganhou ele, porém, repercussão estrondosa com a obra de 

Montesquieu, O espírito das leis, que o transformou numa das mais célebres 

doutrinas políticas de todos os tempos. 

 

Por conseguinte, haja vista essa divisão de funções realizada entre os Poderes do 

Estado, depreende-se que é o Poder Executivo que exerce de maneira típica a função 

administrativa, devendo, portanto, editar atos administrativos para realizar sua finalidade 

institucional. 

Contudo, mesmo cabendo ao Executivo comumente a edição de atos 

administrativos, os demais Poderes – Legislativo e Judiciário – podem praticar atos 
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administrativos no exercício de suas funções atípicas (ex.: ato que concede férias a servidor 

público, ato punitivo disciplinar aplicado a agente público infrator das normas que o regem e 

atos praticados em licitações e contratações públicas). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, que fundamenta e corrobora o 

quanto aqui exposto, enuncia, em seu artigo 2º: “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. (Grifou-se) 

Nesse sentido, diga-se, como alerta Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 

263), que o princípio da separação dos poderes não se funda no critério da exclusividade, mas 

sim no critério da preponderância, de modo que os Poderes Legislativo e Judiciário, em que 

pese terem funções próprias a serem exercidas de forma típica, podem editar atos 

administrativos em virtude do poder que lhes é conferido pela Constituição da República de 

1988 no exercício de sua função atípica. 

 

3.1.3 Elementos do ato administrativo 

 

Os atos administrativos, como atos jurídicos, podem ser analisados a partir do 

plano de sua existência, sob o ângulo dos elementos de sua estruturação, que serão a seguir 

explorados. 

 

3.1.3.1 Agente público competente 

 

O ato administrativo deve ser editado por agente público definido pela legislação 

como competente para o exercício de determinada função administrativa, vez que o sujeito é 

elemento de todo ato jurídico, não sendo diferente no domínio da Administração Pública. 

Assim, além de ser capaz, como ocorre no Direito Privado, o agente deve ser competente, 

sendo este elemento vinculado do ato. 

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a competência atribuída pelo ordenamento 

jurídico para a edição de atos administrativos o é às entidades administrativas e aos órgãos 

públicos, de modo que os sujeitos – agentes públicos – que os integram são habilitados pelos 

mesmos para o exercício da função pública, inclusive para a prática de atos administrativos
38

. 

 
38  

Conforme preceitua Marçal Justen Filho (2009, p. 292), “A competência é atribuída à função ou ao 

cargo. Identifica-se o ser humano ou os seres humanos titulares da competência por via indireta: é aquele ou são 

aqueles investidos de uma função ou de um cargo”. 
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Importa ainda destacar a questão referente à delegação e à avocação de 

competência. 

Em que pese ser a competência elemento vinculado
39

 do ato administrativo, é 

possível a sua modificação, desde que não se trate de competência exclusiva. Dessa forma, a 

delegação e a avocação são espécies de modificação de competência, fenômeno esse que pode 

ocorrer no âmbito da edição de atos administrativos. 

A delegação é a transferência precária, total ou parcial, do exercício de 

determinada atividade pública conferida a princípio para o agente delegante para que este a 

outorgue a outro agente público. Em âmbito federal, prevalece o entendimento de que a 

delegação de competência é livre, contanto que não incida sobre competência privativa ou nos 

casos de vedação legal
40

. 

Quanto à avocação, outra espécie de modificação de competência, a mesma pode 

ser definida como a invocação, pela autoridade superior, de competência inicialmente 

designada por lei a agente subordinado. Ao contrário da delegação, tipo de modificação de 

competência que pode ocorrer como regra geral, excetuadas as vedações legais, a avocação de 

competências é medida excepcional, que deve ser justificada por motivos relevantes, nos 

termos do artigo 15 da Lei nº 9.784/1999
41

. 

Portanto, a avocação pressupõe relação de hierarquia e motivação para que possa 

ser aplicada. 

 

3.1.3.2 Finalidade 

 

Outro elemento do ato administrativo é a finalidade, que se relaciona com o 

atendimento do interesse público consagrado na ordem jurídica, é o fundamento e o resultado 

do ato, vez que toda a atuação administrativa deve ser preordenada ao atendimento dos 

interesses da coletividade. 

 
39 

 Sobre o tema é válido lembrar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 439), que aduz: 

“... nenhum ato é totalmente discricionário, dado que, conforme afirma a doutrina prevalente, será sempre 

vinculação com relação ao fim e à competência, pelo menos. Com efeito, a lei sempre indica, de modo objetivo, 

quem é competente com relação à prática do ato – e aí haveria inevitavelmente vinculção”. 
40 

 Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 12 da Lei nº 9.784/1999: “Art. 12. Um órgão administrativo e 

seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou 

titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão 

de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial”.  Já o artigo 13 do mesmo diploma 

legal estatui que é vedada a delegação de competência, na esfera federal, para a edição de atos normativos, de 

decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. (Grifou-se) 
41 

 Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a 

avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 
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Com efeito, devendo o interesse público ser o móvel das condutas administrativas 

praticadas pelos agentes públicos competentes, o atendimento, por meio dos atos 

administrativos, de interesses meramente privados configura desvio de finalidade ou desvio 

de poder, o que acarreta a nulidade do ato, vez que maculado em um de seus elementos 

estruturais, qual seja, a finalidade. 

Destaque-se que a finalidade é elemento vinculado de todo e qualquer ato 

administrativo. Logo, mesmo que a lei confira certa margem de liberdade (discricionariedade) 

ao agente público quando da elaboração de ato administrativo – tema que será melhor 

apreciado a seguir – não caberá qualquer juízo de conveniência e oportunidade quanto à 

finalidade a ser atingida com a sua edição. 

 

3.1.3.3 Forma 

 

A forma é o meio de exteriorização do ato administrativo, a maneira por meio da 

qual o ato deixa de ocupar apenas as intenções do agente público e passa a existir 

concretamente para revelar a vontade administrativa. 

Frise-se, como alerta José dos Santos Carvalho Filho (2012, p. 110), que a 

exteriorização da vontade administrativa, para ser considerada válida, deve compatibilizar-se 

com o que dispõe a lei, sob pena de incidir em vício de legalidade hábil a provocar a sua 

invalidação. 

Assim, um ato administrativo, para ter validade na ordem jurídica, deve não 

apenas ser revestido de forma, mas sim de forma válida, seguindo os preceitos legais que 

orientam a edição do ato com as suas respectivas formalidades. 

Ao contrário do que acontece do Direito Privado, cuja regra é a liberdade das 

formas, com respaldo na autonomia da vontade do particular, consoante se constata da norma 

trazida pelo artigo 107 do Código Civil
42

, no Direito Administrativo prevalece o princípio da 

solenidade das formas, exigindo-se do agente público que os atos administrativos por ele 

editados o sejam de forma escrita e com o atendimento das formalidades exigidas pela 

legislação aplicável. 

Essa diferença de tratamento ocorre em virtude dos interesses administrados pelo 

agente público, vez que este trata dos interesses públicos que se relacionam com toda a 

coletividade, sendo as formalidades exigidas para a edição de ato administrativo uma garantia 

 
42 

 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir. 
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proporcionada aos administrados, tornando o controle do ato pela Administração e pelo 

Judiciário mais eficazes, conferindo segurança jurídica às relações administrativas. 

Importante ressaltar que em situações de excepcionalidade pode ser superada a 

regra que estabelece a forma escrita dos atos administrativos, tendo em vista o princípio da 

razoabilidade. Nos moldes da lição de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 273), 

podem ser editados atos administrativos por meio de sinais (ex.: placas de trânsito), gestos 

(ex.: guarda de trânsito), sons (ex.: apitos dos agentes de trânsito) ou ordens verbais (ex.: 

ordens emitidas por superior a agente subordinado com base no poder hierárquico). 

Impende apresentar ainda a questão referente à simetria das formas no âmbito dos 

atos administrativos. 

Em regra, uma possível alteração ou revogação de dado ato administrativo deve 

obedecer à mesma forma utilizada para a sua edição. No entanto, ressalte-se que essa regra 

também não é absoluta, de modo que pode ser relativizada na hipótese de superior hierárquico 

utilizar ato com forma distinta para alterar o conteúdo de ato administrativo editado por seu 

subordinado.   

 

3.1.3.4 Motivo 

 

Motivo é a situação de fato ou de direito que justifica, que gera a vontade do 

agente quando da prática do ato administrativo, é o que impulsiona a edição do ato. 

Ponto de grande importância a ser analisado quando do estudo do motivo do ato 

administrativo é aquele referente à motivação, pois motivo e motivação não se confundem. 

O motivo, como dito, é a causa da prática do ato administrativo. A motivação, por 

sua vez, é a exteriorização desse motivo, de forma que o agente público menciona no corpo 

do ato as razões que o levaram à sua edição. 

Enquanto o motivo é elemento que estrutura o ato administrativo, a motivação 

configura requisito para a forma do ato. Assim, caso seja editado determinado ato sem a 

exposição dos motivos que ensejaram a sua prática quando a motivação é obrigatória, o 

mesmo conterá vício em seu elemento forma, e não em seu elemento motivo. 

Existe enorme discussão doutrinária quanto à obrigatoriedade de motivação dos 

atos administrativos, em que alguns estudiosos entendem que a motivação é obrigatória para 

todos os atos administrativos (MELLO, 2015, p. 408-412), e outros para quem a exposição de 

motivos é obrigatória somente nos atos vinculados (MEIRELLES, 2007, p. 154-155) ou 

somente nos atos discricionários (MELLO, O., 2007, v. I, p. 537-539). 
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De outra banda, existe a posição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2009, p. 

157), para quem deve ser obrigatória a motivação apenas das decisões administrativas (atos 

administrativos decisórios), bem como para as hipóteses em que a lei expressamente a exigir. 

Não obstante a discussão doutrinária, a Lei nº 9.784/1999, que trata do processo 

administrativo em nível federal, traz em seu artigo 50, I a VIII, as hipóteses em que o ato deve 

ser obrigatoriamente motivado. Segue o mencionado dispositivo, in verbis: 

 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 

dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de 

pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 

administrativo. 

 

Em que pese o que preceitua o referido dispositivo legal, concordamos com a 

colocação de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 276), para quem: “...a motivação 

dos atos administrativos, independentemente de previsão legal expressa nesse sentido, 

diminui a possibilidade de atuação arbitrária da Administração”, em decorrência da 

observância dos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. 

Por fim, ainda acerca da motivação – e de sua obrigatoriedade – no âmbito do ato 

administrativo, tem-se o estudo da Teoria dos Motivos Determinantes. 

Segundo essa teoria, para que o ato administrativo seja considerado válido, os 

motivos que ensejam a sua edição devem corresponder àqueles nele expostos. Essa regra vale 

também para os casos em que a lei não exige a motivação do ato, mas o agente, 

discricionariamente, decide elencar no corpo do ato as causas que levaram à sua prática, sob 

pena de invalidação do mesmo. 

O Superior Tribunal de Justiça
43

 comunga com a Teoria dos Motivos 

Determinantes, aplicando-a para justificar a invalidação de atos administrativos que 

apresentem discrepâncias entre os reais motivos que ensejaram a sua prática e a motivação 

nele exposta. 

 

3.1.3.5 Objeto 

 
43  

Vide, por exemplo: STJ - AgRg no RMS: 32437 MG 2010/0118191-3, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2011,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011. 
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O objeto é o fim imediato a que se destina o ato administrativo, é o efeito jurídico 

e material que será produzido, sendo meio direto de concretização da vontade administrativa. 

O objeto é a própria medida que produz a alteração na ordem jurídica. É o próprio ato, em sua 

essência, aquilo que identifica o propósito da atuação administrativa. (MELLO, 2015, p. 401- 

402) 

Alguns autores preferem designar o elemento objeto como sendo o conteúdo do 

ato administrativo. Nesse sentido, é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2015, p. 402), que aduz: 

 

Preferimos a expressão “conteúdo” à expressão “objeto”, acolhendo o ensinamento 

de Zanobini, segundo quem o conteúdo dispõe sobre alguma coisa, que é, esta sim, o 

objeto do ato. Com efeito, quem decide, decide alguma coisa a respeito de outra 

coisa. O conteúdo e o objeto seriam duas realidades perfeitamente distintas. 

 

O objeto do ato administrativo, assim como ocorre no direito privado em relação 

aos atos praticados pelos particulares, deve ser lícito (em conformidade com o ordenamento 

jurídico), possível (realizável concretamente) e, como lembra Rafael Carvalho Rezende 

Oliveira (2014, p. 278), moral, ou seja, desenvolvido em consonância com os preceitos éticos 

e morais que orientam toda a atividade administrativa. 

Quanto à determinação e à indeterminação do objeto, essa diferenciação é o que 

vai representar o grau de liberdade dado pela lei ao administrador, pois o objeto, quando 

determinado, é vinculado, não tendo o agente qualquer margem para fazer análises subjetivas 

acerca do conteúdo que o ato deverá ter; e, quando indeterminado, será discricionário, ou seja, 

terá o agente público liberdade para delimitar o conteúdo do ato, dentro dos limites de 

discricionariedade preceituados pelo ordenamento jurídico. 

 

3.1.4 Discricionariedade e vinculação dos atos administrativos 

 

Aproveitando o ensejo da discussão referente à discricionariedade que envolve os 

elementos motivo e objeto do ato administrativo, importa ater-se à questão da liberdade 

conferida pela lei para a atuação dos agentes públicos. 
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Em certas situações, o legislador confere ao agente, explicita ou implicitamente
44

, 

a prerrogativa de realizar opções quanto à edição de atos administrativos a partir de critérios 

de conveniência e oportunidade. Trata-se da atuação discricionária do agente público. 

Por outro lado, a lei pode descrever todos os elementos do ato administrativo, de 

forma que o agente não terá margem de escolha quando configurada situação que enseje a sua 

edição, devendo fazê-lo nos termos da legislação aplicável, não podendo o administrador 

interferir com qualquer apreciação subjetiva. Aqui, a atuação do agente é vinculada. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 438) ainda esclarece que é imprecisa a 

expressão “ato discricionário”, vez que o correto seria dizer “ato praticado no exercício de 

competência ensejadora de certa discrição”. Isto porque nenhum ato é totalmente 

discricionário, dado que será vinculado quanto à finalidade e à competência pelo menos. 

O componente central hábil a identificar um ato administrativo discricionário é o 

mérito administrativo. O mérito é a liberdade conferida ao agente pela legislação para que 

este, emitindo juízo de conveniência e oportunidade, pondere os motivos e escolha o objeto 

do ato administrativo dentro de certos limites legais. Nos atos vinculados, não há mérito 

administrativo. 

O que se está a dizer é que, levando-se em conta inclusive um juízo de 

razoabilidade, o agente não estará totalmente livre para agir no âmbito da Administração 

Pública, sua discricionariedade comporta limites legais, evitando-se que o agente público aja 

com arbitrariedade ao invés da discricionariedade a ele conferida. 

E é exatamente com o intuito de evitar arbitrariedades na esfera do Poder Público 

que existem meios de controle da atividade administrativa, sendo o mesmo dividido em duas 

espécies: a) controle de legalidade e b) controle de mérito. 

Por meio do controle de legalidade, verifica-se a adequação formal do ato 

administrativo em relação ao ordenamento jurídico. O controle de mérito, por sua vez, 

caracteriza-se pela verificação da conveniência e oportunidade relativa ao motivo e ao objeto 

do ato administrativo. 

Diga-se que é possível a realização de controle do ato administrativo pelo Poder 

Judiciário, restringindo-se este, porém, aos aspectos da juridicidade do ato, e como 
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 Sobre o tema, é importante esclarecer, acerca da discricionariedade implícita conferida ao 

administrador público, a questão dos conceitos jurídicos indeterminados. Com efeito conforme destaca Rafael 

Oliveira (2014, p. 279-280), o fato de a norma trazer um conceito jurídico indeterminado não significa, 

necessariamente, que o ato administrativo a ser praticado será discricionário, na medida em que, nos conceitos 

jurídicos indeterminados, pode-se extrair zonas de certeza positiva e negativa sobre o seu significado, de modo 

que, enquadrando-se a situação em uma dessas hipóteses, o ato será ser vinculado. 
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juridicidade entenda-se a conformidade do ato não apenas com a lei, mas com o Direito como 

um todo, incluindo-se aqui os princípios consagrados no ordenamento jurídico
45

. 

A juridicidade, como se percebe, acaba por ampliar a margem de controle do ato 

discricionário, na medida em que permite a sua apreciação sob o ângulo dos princípios 

jurídicos, e não apenas da lei. No entanto, isso não significa a possibilidade de apreciação do 

mérito administrativo pelo Judiciário, mas a garantia de que o mérito da atuação 

administrativa não sirva de bloqueio ou escudo à violação, indiretamente, da ordem jurídica 

pelo administrador. 

No entender de Juarez Freitas (2004, p. 43-44): 

 

...a subordinação da Administração Pública não é apenas à lei. Deve haver respeito à 

legalidade, sim, todavia encartada no plexo de características e ponderações que a 

qualifiquem como sistematicamente justificável. Não quer dizer que se possa 

alternativamente obedecer à lei ou ao Direito. Não. A legalidade devidamente 

justificada requer uma observância cumulativa dos princípios em sintonia com a 

teleologia constitucional. A justificação apresenta-se menos como submissão do que 

como respeito fundado e racional. Não é servidão ou vassalagem, mas acatamento 

pleno e concomitante à lei e ao Direito. Assim, desfruta o princípio da legalidade de 

autonomia mitigada. 

 

Ainda é de se dizer, como observa Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 

282), que é indispensável a justificação da decisão judicial proferida no controle do ato 

administrativo, para evitar que a arbitrariedade administrativa seja trocada pela judicial, 

garantindo-se, assim, que o interesse público, que necessariamente deve ser buscado com a 

prática do ato administrativo, confirme o princípio democrático que serve de base para toda a 

atuação do Estado. 

É vedado, portanto, ao Judiciário, em relação aos atos administrativos praticados 

no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, imiscuir-se na esfera de conveniência e 

oportunidade conferida pela lei ao agente prolator do ato, sob pena de ofensa ao princípio da 

separação dos poderes consagrado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. 

 

3.1.5 Atributos dos atos administrativos 
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 Esse reconhecimento da normatividade dos princípios tomou grande força com o surgimento do pós-

positivismo após a II Guerra Mundial, superando-se a prática de supervalorização da lei e dos ideais de 

segurança que acabaram por legitimar práticas autoritárias nesse período. O traço marcante do pós-positivismo, 

portanto, é a possibilidade de se invocar os princípios para controlar a juridicidade da atuação do Estado. 

Conforme ensina Paulo Bonavides (2003, p. 264), as Constituições, na segunda metade do século XX, passaram 

a acentuar “a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual se assenta 

todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”. 
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Os atos administrativos possuem certos atributos, ou características, que os 

singularizam no universo jurídico. Tais atributos decorrem dos interesses buscados através 

dos atos administrativos, quais sejam, aqueles voltados à satisfação da coletividade como um 

todo, que devem prevalecer, segundo posição dominante (MELLO, 2015, p. 59-65; 

CARVALHO FILHO, 2012, p. 32-33), em relação aos interesses privados. 

Não obstante, parcela da doutrina (ÁVILA, 1998, p. 159-180) sustenta a 

inexistência de supremacia do interesse público sobre o privado, de forma que deve haver 

uma ponderação de interesses na resolução de determinado caso concreto, considerando que o 

interesse público é indissociável do interesse privado, protegendo a Constituição, a partir do 

princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), a esfera individual de 

interesses. 

Acerca do tema, averba Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 37): 

 

Fato é que, mesmo nesses conflitos, não estaríamos necessariamente diante de um 

verdadeiro confronto dicotômico entre interesse público, de um lado, e o interesse 

privado, de outro, pois a promoção do interesse público significa a promoção do 

interesse privado... 

 

Não perdendo de vista a discussão doutrinária acima exposta acerca da efetiva 

prevalência do interesse público sobre o privado hábil a fundamentar as características 

peculiares atribuídas aos atos praticados no âmbito da Administração Pública, é indispensável 

analisar os atributos que são tradicionalmente imputados aos atos administrativos, tendo em 

vista a importância que os mesmos possuem independentemente das mencionadas posições 

doutrinárias. 

Com efeito, veremos ainda que nem todas as características dos atos 

administrativos são encontradas na totalidade de suas espécies, dentre elas o parecer, cujo 

estudo é o foco deste capítulo. 

 

3.1.5.1 Presunção de legitimidade e de veracidade 

 

Os atos administrativos presumem-se editados em conformidade com o 

ordenamento jurídico como um todo, assim como as informações neles contidas presumem-se 

verdadeiras. 

Diversas razões justificam as presunções acima mencionadas, tais como a 

competência estabelecida por leis aos agentes públicos, a necessidade de observância de 
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certas formalidades para a edição válida do ato, a inexequibilidade do atendimento ao 

interesse público caso se houvesse que provar todo e qualquer ato emanado pela 

Administração para que o mesmo produzisse seus efeitos. (OLIVEIRA, 2014, p. 283; 

CARVALHO FILHO, 2012, p. 120) 

Não obstante, as presunções de legitimidade e de veracidade dos atos 

administrativos são relativas, iuris tantum, podendo admitir prova em contrário por parte do 

terceiro interessado, sendo a inversão do ônus da prova efeito importante da presunção de 

veracidade do ato. Outro efeito importante do atributo aqui analisado é autoexecutoriedade do 

ato administrativo. 

Ressalte-se que nem todos os atos emanados da Administração Pública possuem o 

atributo de presunção de legitimidade e de veracidade. Assim, os atos privados da 

Administração são desprovidos de tais presunções, pois, nesse caso específico, deve-se aplicar 

o mesmo regime jurídico destinado aos atos privados em geral praticados por particulares. 

A título de exemplo de atos editados pela Administração Pública que não possuem 

presunção de legitimidade e de veracidade, citem-se os atos privados das empresas públicas e 

das sociedades de economia mista que desempenham atividade econômica. Tais empresas 

estatais se submetem ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do artigo 

173, §1º, II
46

, da Constituição da República vigente, não conservando as características dos 

atos administrativos em geral. 

 

3.1.5.2 Imperatividade 

 

O atributo da imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, 

vez que representam uma ordem emanada do Poder Público que deve ser cumprida pelo 

administrado. A Administração possui a prerrogativa de impor condutas positivas e/ou 

negativas aos particulares. 

Todavia, assim como ocorre com a presunção de legitimidade e de veracidade, a 

imperatividade não é atributo que esteja presente na totalidade dos atos administrativos. É o 

 
46  

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: [...] II - a sujeição ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários; [...] 
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que acontece, por exemplo, com os atos negociais, tais quais permissões, licenças e 

autorizações, e com os atos enunciativos, sendo o melhor exemplo a figura do parecer. 

 

3.1.5.3 Autoexecutoriedade 

 

Pelo atributo da autoexecutoriedade, depreende-se que a Administração Pública 

pode executar diretamente as ordens que impõe, inclusive com o uso da força, 

independentemente de manifestação do Poder Judiciário. 

A autoexecutoriedade tem como fundamento a necessidade de atender com 

celeridade o interesse público, pois, caso fosse necessária a submissão de todos os atos 

administrativos ao crivo do Judiciário para que a Administração Pública pudesse atuar e 

exercer suas prerrogativas, o interesse da coletividade certamente restaria prejudicado. 

Com efeito, assim como o Poder Judiciário possui a seu encargo o exercício da 

função jurisdicional do Estado sem que, para exercê-la, precise de autorização da 

Administração Pública, esta, por sua vez, também possui a prerrogativa de, em regra, exercer 

a função administrativa que lhe foi constitucionalmente incumbida sem que precise de 

manifestação prévia do Poder Judiciário. (CARVALHO FILHO, 2012, p. 121) 

Aspecto importante acerca do atributo da autoexecutoriedade dos atos 

administrativos se relaciona com a distinção atualmente realizada pela doutrina dos elementos 

que compõem tal característica. Desse modo, a autoexecutoriedade seria composta pela 

exigibilidade e pela executoriedade
47

. 

 Na exigibilidade, o agente público utiliza-se de meios indiretos de coerção para 

compelir o administrado a praticar determinada conduta, sendo o grande exemplo a multa 

imposta em face do descumprimento da vontade estatal. Aqui, o Poder Público não pode se 

utilizar da própria força para executar o ato imposto, devendo, nesse exemplo, ser a cobrança 

realizada através de execução fiscal. 

Na executoriedade propriamente dita, por outro lado, a Administração Pública 

poderá se utilizar de meios diretos de coerção para implementar a sua vontade, como a 

prerrogativa de interditar estabelecimento que tenha sido autuado por vender mercadoria com 

prazo de validade vencido. 

 
47  Essa distinção, segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2014, p. 248), é proveniente do Direito 

francês, tendo sido inspirada, dentre outras, pela doutrina de Maurice Hauriou. 
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Outra questão que se coloca no estudo da autoexecutoriedade dos atos 

administrativos é aquela referente à necessidade de previsão legal expressa para o 

reconhecimento de tal atributo. 

A doutrina majoritária afirma que a autoexecutoriedade depende da previsão legal 

expressa ou do caráter emergencial da situação concreta (MELLO, 2015, p. 430; JUSTEN 

FILHO, 2009, p. 84). Outra parcela da doutrina, contudo, defende que a autoexecutoriedade é 

a regra, somente podendo ser afastada em hipótese de vedação legal. (MOREIRA NETO, 

2009, p. 161; MEIRELLES, 2007, p. 162-163) 

 

3.1.6 Espécies de atos administrativos 

 

A Administração Pública, em virtude das diversas atribuições que lhes são 

incumbidas, poderá praticar uma diversidade de atos administrativos voltados à satisfação do 

interesse público. 

Consoante a clássica lição de Hely Lopes Meirelles (2007, p. 179-198), cinco são 

as espécies de atos administrativos: a) atos normativos; b) atos ordinatórios; c) atos negociais; 

d) atos enunciativos; e e) atos punitivos
48

. 

 

3.1.6.1 Atos administrativos normativos 

 

Os atos administrativos normativos são aqueles cujo conteúdo engloba diretrizes 

gerais e abstratas editadas pelo Poder Público com o objetivo de dar fiel execução às leis. 

O objetivo primeiro de tais atos é explicitar a norma legislativa para que esta seja 

melhor observada pela Administração Pública e pelos administrados. Esses atos desenvolvem 

o mandamento legal em pormenores, com a mesma normatividade das regras legislativas, 

muito embora sejam atos emanados pelo Poder Público. (MEIRELLES, 2007, p. 179) 

Para que um ato administrativo de caráter normativo possa ser exteriorizado, é 

necessário que se revista de forma adequada ao seu conteúdo, podendo-se mencionar como 

 
48 

 Ressalte-se que existem autores, tal qual José dos Santos Carvalho Filho (2012, 133-149) e Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 446-456), que utilizam classificações diversas para tratar das espécies de 

atos administrativos, fazendo divisão quanto à forma de exteriorização e quanto ao conteúdo do ato. Desse 

modo, seriam espécies de ato administrativo, quanto à forma, os decretos, regulamentos, resoluções, 

deliberações, regimentos, instruções, circulares, portarias, ordens de serviço, avisos, alvarás, ofícios, pareceres, 

dentre outros. Quanto ao conteúdo, para os mencionados autores, seriam espécies de ato administrativo a licença, 

a permissão, a autorização, a admissão, a aprovação, a homologação, os atos sancionatórios, dentre outros. 
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veículos de tais atos os decretos, as resoluções, os regimentos, as portarias de conteúdo 

genérico e as deliberações, segundo a lição de Carvalho Filho. (2012, p. 133-135) 

Especificamente em relação aos decretos expedidos pelo Poder Público, que são 

atos privativos do Chefe do Executivo, nosso ordenamento jurídico permite que o mesmo se 

apresente em duas espécies: o independente ou autônomo e o regulamentar ou de execução. 

A regra, como visto em relação aos atos administrativos normativos em geral, é 

que o comando normativo emanado da Administração Pública tenha como fulcro expressar 

em minúcias o mandamento abstrato da lei. Contudo, embora já houvesse discussão 

doutrinária anteriormente ao ingresso no mundo jurídico de regra que confirme a 

possibilidade do Presidente da República editar decreto autônomo, a Constituição Federal 

passou a prever em seu artigo 84, VI, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, 

que o Chefe do Executivo Federal poderá expedir decretos independentes nas hipóteses lá 

descritas, quais sejam, extinção de cargos públicos quando vagos e alteração da estrutura 

administrativa sem que implique em aumento de despesa. Assim, o ato normativo passa a ter 

caráter de primariedade, dispondo sobre matéria ainda não regulada especificamente em lei. 

Já o decreto regulamentar ou de execução, por sua vez, corrobora o que se entende 

como regra em relação aos atos administrativos normativos, vez que objetiva explicar a lei e 

orientar sua aplicação. A norma que estabelece a competência do Presidente da República 

para editar decretos regulamentares é aquela insculpida no artigo 84, IV, da Constituição da 

República. 

 

3.1.6.2 Atos administrativos ordinatórios 

 

Os atos administrativos ordinatórios destinam-se a regular a disciplina interna da 

Administração Pública, sendo corolário do poder hierárquico, na medida em que se 

endereçam aos agentes públicos com o fito de orientá-los no desempenho de suas atribuições. 

Podem ser citados como sendo os principais atos administrativos ordinatórios as 

instruções, as circulares, os avisos, as portarias, as ordens de serviço, os ofícios e os 

despachos. (MEIRELLES, 2007, p. 185) 

Os atos ordinatórios podem ser expedidos por qualquer chefe de serviço aos seus 

subordinados, respeitadas as competências que lhe foram atribuídas. 

Ademais, observa-se que os atos ordinatórios, por serem veiculados somente no 

âmbito interno da Administração, não vinculam os particulares em geral. São atos 

posicionados em escala hierárquica inferior à lei, ao decreto, ao regulamento e ao regimento. 
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Segundo Hely Lopes Meirelles (2007, p. 184), tais atos também “se prestam à 

investidura de servidores subalternos em suas funções e à transmissão de determinações 

superiores gerais ou especiais, concernentes ao serviço e a seus executores”. 

 

3.1.6.3 Atos administrativos negociais ou de consentimento 

 

Os atos administrativos de consentimento são aqueles editados em favor e a 

pedido do particular, viabilizando o exercício de determinadas atividades e a utilização de 

bens públicos por este último. Aqui, a vontade da Administração coincide com a vontade do 

administrado. 

Esses atos, conquanto sejam unilaterais, não sendo espécie de contratos 

administrativos, encerram um conteúdo tipicamente negocial, pois tratam de interesses 

recíprocos do Poder Público e do particular. 

Acerca dessa espécie de ato administrativo, convém ressaltar que o ato negocial 

pode ser vinculado, produzindo efeitos definitivos para o administrado e para a 

Administração. O principal exemplo desse tipo de ato é a licença, que deve ser concedida 

sempre que tenha o particular preenchido os requisitos previamente estabelecidos na 

legislação, servindo tal ato unicamente para declarar o direito subjetivo do administrado, 

habilitando o seu exercício. 

Ao contrário da licença, acima analisada, as autorizações e permissões são 

exemplos de atos administrativos negociais de caráter discricionário e precário, que permitem 

o exercício de determinada atividade ou o uso privativo de bem público pelo administrado, 

consoante a margem de liberdade concedida ao agente público para analisar a conveniência e 

oportunidade de edição do ato, constituindo direito que não existia previamente à sua prática. 

Outros exemplos de atos administrativos que se enquadram nessa categoria, além 

dos três principais – licença, permissão e autorização – acima tratados, são a admissão, o 

visto, a aprovação, a homologação, a dispensa e a renúncia. 

Por fim, conforme a classificação apresentada por José dos Santos Carvalho Filho 

(2012, p. 136-146), os atos negociais acima mencionados seriam atos administrativos quanto 

ao conteúdo, de modo que o alvará – espécie de ato administrativo quanto à forma – seria o 

instrumento adequado a exteriorizar o consentimento da Administração Pública no sentido de 

ser desenvolvida certa atividade ou ser utilizado determinado bem público pelo particular. 

 

3.1.6.4 Atos administrativos punitivos ou sancionatórios 
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Os atos administrativos punitivos ou sancionatórios são aqueles que restringem 

direitos ou interesses dos agentes públicos ou particulares que atuem contrariamente ao 

previsto no ordenamento jurídico. 

Diga-se que é de fundamental importância para a prática de ato punitivo o respeito 

à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do que preceitua o artigo 5º, LV, da 

Constituição Federal de 1988. Além disso, é imprescindível que as sanções administrativas 

tenham prévia previsão legal expressa, em obediência ao princípio da legalidade que informa 

toda a Administração Pública (artigo 37, caput, da CF/88). 

Os atos administrativos punitivos podem produzir seus efeitos externa e 

internamente. No âmbito interno, cabe ao Poder Público punir seus agentes pelas faltas 

disciplinares legalmente previstas e reparar os serviços defeituosos que porventura sejam 

praticados através de sanções administrativas. Externamente, é incumbência da Administração 

prezar pela correta observância das normas administrativas pelos administrados 

(MEIRELLES, 2007, p. 196). 

Tendo em vista o exposto, as sanções podem ser divididas em dois grupos: a) 

sanções de polícia e b) sanções disciplinares. 

As sanções de polícia se fundamentam no poder de polícia
49

 e podem ser 

aplicadas aos particulares em geral, como a multa de trânsito. 

As sanções disciplinares, por sua vez, são aquelas aplicadas aos agentes que 

possuem um vínculo específico com o Estado, encontrando amparo no poder disciplinar
50

, 

sendo exemplo a demissão de servidor público como punição pelo cometimento de infração 

funcional grave. 

Convém destacar ainda a lição de Hely Lopes Meirelles (2007, p. 196) acerca da 

medida de discricionariedade do administrador público quando da aplicação de ato 

administrativo sancionatório. Segundo o autor, o Poder Público possui mais liberdade para 

apenar seus agentes do que para sancionar os particulares. 

 
49  

O artigo 78 do Código Tributário Nacional define o poder de polícia nos seguintes termos: Art. 78. 

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 

interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder 

de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do 

processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 
50  

Poder disciplinar é aquele que embasa a prerrogativa conferida ao Poder Público para investigar e 

punir, observados o contraditório e a ampla defesa, os agentes sujeitos à disciplina especial administrativa. o 

poder disciplinar é exercido por meio do Processo Administrativo Disciplinar. (OLIVEIRA, 2014, p. 259) 
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Tendo em vista a divisão acima apontada, tem-se que são atos administrativos 

punitivos de polícia as multas, as interdições de atividades e a apreensão ou destruição de 

coisas, e atos administrativos punitivos disciplinares, as sanções funcionais. 

 

3.1.6.5 Atos administrativos enunciativos 

 

Os atos administrativos enunciativos são aqueles que expressam opinião e 

certificam situação de fato existente na esfera da Administração Pública. 

Consoante Hely Lopes Meirelles (2007, p. 191), os atos enunciativos só são atos 

administrativos em sentido formal, vez que materialmente não contêm manifestação de 

vontade da Administração Pública, motivo por que não vinculam esta última ao que 

enunciam. 

São espécies de atos administrativos enunciativos os pareceres, as certidões, os 

atestados e o apostilamento. 

É nesta espécie de ato administrativo, portanto, que se insere a figura do parecer. 

Contudo, conforme foi afirmado, os atos enunciativos não são atos administrativos em sentido 

material, de modo que o parecer que aqui se insere é aquele voltado a enunciar opinião 

técnico-jurídica. Entretanto, alguns autores e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, como se verá no tópico que se segue, atribuem natureza jurídica variada ao parecer, 

motivo por que alguns desses atos não se enquadrariam na esfera dos atos enunciativos. 

 

3.2 Parecer em espécie e sua classificação 

 

Em regra, pode-se conceituar a figura do parecer como sendo o instrumento por 

meio do qual o agente ou órgão que o edita expressa a sua opinião técnica acerca de 

determinada matéria posta à sua apreciação. 

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 237) afirma que 

“Parecer é o ato por meio do qual os órgãos da Administração emitem opinião sobre assuntos 

técnicos ou jurídicos de sua competência”. 

Hely Lopes Meirelles (2007, p. 194) entende que o parecer, via de regra, possui 

caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração Pública ou os administrados ao 

que nele se exprime. 
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Frise-se ainda que, segundo ensina Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 

583), os órgãos que emitem pareceres são chamados de consultivos, sendo a opinião neles 

exarada elemento auxiliar e preparatório para os órgãos ativos ou de controle na execução de 

suas competências. Nesta senda, muito embora o parecer seja ato distinto em relação àqueles 

ativos ou de controle, o mesmo poderá integrá-los quando estes a ele se reportarem, fazendo 

parte de sua fundamentação. 

Ainda, é importante ressaltar que os órgãos consultivos somente podem se 

manifestar mediante provocação, respondendo estritamente as consultas feitas, jamais agindo 

de ofício. 

Interessante mencionar, também, a observação feita por Diógenes Gasparini 

(2012, p. 143) acerca do parecer, aduzindo o autor que, muito embora seja o referido ato 

comumente individual, servindo somente para o caso que o ensejou, pode haver ocasiões em 

que o mesmo se tornará normativo, ou seja, sairá do âmbito restrito no qual foi editado para 

vincular, no futuro, outros casos idênticos ao que lhe deu causa
51

. 

Não perdendo de vista as definições clássicas de parecer acima mencionadas, é 

com base na existência de outras espécies de pareceres, com natureza jurídica diversa daquela 

meramente opinativa, que surge a questão relativa ao enquadramento do parecer como 

verdadeiro ato administrativo veiculador de vontade do Poder Público, situação a partir da 

qual passa-se a cogitar a possibilidade de o agente que o editou ser responsabilizado pelo 

conteúdo e conclusão nele constantes. 

Com efeito, Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 448), muito embora 

corrobore o entendimento de ser o parecer opinião técnico-jurídica, faz ressalva em relação à 

figura do parecer vinculante, vez que este representaria verdadeiro ato administrativo. 

Nesse seguimento, doutrina Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 583-

585) que os pareceres podem ser classificados em facultativo, obrigatório e vinculante, a 

depender de sua natureza jurídica.
52 

Por conseguinte, segundo a referida classificação, o parecer facultativo é aquele 

cuja edição fica a critério da Administração Pública, não vinculando quem o solicitou, vez 

que serve somente como orientação técnica emitida por especialista na matéria posta em 

consultoria para a prática de determinado ato administrativo. 

 
51  

Diógenes Gasparini (2012, p. 143) ainda traz como exemplo de parecer normativo o de nº 10.375-MJ, 

que cuidou da criação de Município e da aplicabilidade do Ato Constitucional nº 46/69, por força de decisão do 

Ministro da Justiça, motivo por que possuía natureza normativa. Lembrou ainda o autor que, em âmbito federal, 

a edição de pareceres normativos é regulamentada pelo Decreto nº 92.889/86, ressalvadas as disposições legais 

em contrário. 
52  

A classificação remonta à doutrina francesa de Réné Chapus. 



 
61 

 

Consiste o parecer facultativo, pois, “em exercício do poder discricionário quanto 

ao pedido, e à efetivação do ato relativamente ao parecer. Este, portanto, externamente, não 

tem relevância jurídica, salvo se o ato a ele se reportar” (MELLO, O., 2007, p. 584). 

Nesta senda é a lição de José dos Santos Carvalho Filho (2012, p. 137), para quem 

o parecer é uma opinião pessoal do parecerista que não vincula a autoridade decisória, qual 

seja, aquela que possui a competência para praticar o ato administrativo final. 

Vê-se, pois, que o parecer facultativo corresponde à definição clássica
53

 de 

parecer, sendo ato que apenas expressa opinião, não possuindo os atributos outorgados aos 

atos materialmente administrativos, que veiculam a vontade administrativa, e não somente 

conteúdo meramente opinativo. 

O parecer obrigatório, por outro lado, é aquele que deve, necessariamente, ser 

elaborado quando a lei assim o exigir, não existindo discricionariedade do administrador 

quanto à sua solicitação, mas a opinião nele contida não vincula de forma definitiva a 

autoridade responsável pela decisão administrativa
54

, podendo esta contrariar o parecer de 

forma motivada (OLIVEIRA, 2014, p. 297)
55

. 

Ainda acerca do parecer obrigatório, Hely Lopes Meirelles (2007, p. 195) 

preceitua: “O parecer, embora contenha um enunciado opinativo, pode ser de existência 

obrigatória no procedimento administrativo e dar ensejo à nulidade do ato final se não constar 

do processo respectivo”. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 584) esclarece que, para que o 

parecer seja obrigatório, é necessária a existência de exigência legal ou regulamentar nesse 

sentido contendo as hipóteses de cabimento. 

Por fim, o parecer é considerado vinculante ou conforme quando a Administração 

Pública tem o dever de solicitá-lo e de acatar a conclusão nele exarada. Como exemplo de 

parecer vinculante, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 237) traz o caso de concessão de 

aposentadoria por invalidez, quando a Administração Pública terá que ouvir opinião médica 

oficial e decidir de acordo com o seu parecer. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 585) faz observação importante 

acerca da relativização da necessária correspondência entre o conteúdo do parecer vinculante 

e do ato administrativo para cuja edição a legislação exigiu prévia consultoria. Entende o 

 
53  

Nesse sentido, além dos autores cujo conceito de parecer já restaram apresentados, tem-se ainda a 

doutrina de Diógenes Gaparini (2012, p. 143) e José dos Santos Carvalho Filho (2012, p. 136-137). 
54  

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que, mesmo sendo o parecer obrigatório, não 

possui este poder de vincular a autoridade administrativa: TRF, RF 194/174; RDA 59/228; TJSP, RDA 18/150. 
55  

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 237). 
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autor que o parecer vinculante pode, certas vezes, possuir alcance mais moderado, de modo 

que o órgão ativo, se deixar de seguir o parecer, deverá satisfazer determinada formalidade 

essencial com o fito de que seja realizado o controle de sua ação
56

. Ou, então, o órgão ativo 

encontra no parecer apenas limite máximo à sua liberdade de ação, devendo agir dentro dos 

limites veiculados no parecer vinculante. 

Ademais, ressalte-se que a figura do parecer vinculante é de mais rara existência, 

constituindo regime de exceção, motivo por que somente será admitido quando a lei 

expressamente o exigir, já que, nesse caso, o parecer deixa de ser ato apenas formalmente 

administrativo para ser ato materialmente administrativo, razão pela qual seu emissor torna-se 

passível de ser responsabilizado – tema que será melhor abordado no próximo capítulo. 

Não perdendo de vista a discussão doutrinária acima apresentada, cumpre destacar 

o entendimento jurisprudencial acerca da classificação dos pareceres. 

Desta feita, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 24.631/DF
57

 

entendeu que os pareceres poderão ter natureza jurídica diferenciada a partir de critérios lá 

estabelecidos, o que fará com que tal ato, em algumas ocasiões, deixe de ser meramente 

opinativo para constituir verdadeiro ato administrativo, ou seja, meio de exteriorização da 

vontade administrativa, refletindo na responsabilidade do agente público que o edita. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, efetuou distinção entre as três 

espécies de pareceres apontadas pela doutrina, quais sejam: 

a) facultativos: “a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu 

poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo”; 

b) obrigatórios: “a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como 

submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e, se pretender praticar ato de 

forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer”; 

c) vinculantes: “a lei estabelece a obrigação de decidir à luz do parecer vinculante; 

essa manifestação de teor jurídico deixa de ser meramente opinativa e o administrador não 

poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir”. 

Segue a ementa do julgado que tratou da classificação dos pareceres e da 

possibilidade de responsabilização do parecerista público em caso de emissão de parecer 

vinculante: 

 

 
56  

O autor cita como exemplo de controle do ato administrativo editado em desconformidade com o 

parecer vinculante o recurso ex officio a órgão hierárquico superior. 
57  

STF, Tribunal Pleno, MS 24.631/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe-18 01.02.2008, Informativo de 

Jurisprudência do STF n. 475. 
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. 

AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE 

AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE 

NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da 

natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é 

facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de 

decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é 

obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido 

à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de 

forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) 

quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa 

manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador 

não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. 

II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha 

caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua 

natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa 

eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao 

ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do 

parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato 

administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa 

ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou 

jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo 

conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança 

deferido. (STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de 

Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 31-

01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-

01 PP-00250) 

 

Diante de todo o exposto, concluímos o objetivo traçado para este capítulo, 

posicionando o parecer como figura jurídica, inserindo-o no âmbito dos atos administrativos, 

apresentando seu conceito e sua classificação (facultativo, obrigatório e vinculante), através 

da qual se observou que o parecer pode possuir naturezas diversas, podendo ter caráter de 

mera opinião técnico-jurídica ou até mesmo ser ato materialmente administrativo, 

exteriorizando, nesse caso, a própria vontade do Poder Público. 

Com efeito, é a partir da possibilidade defendida por parte da doutrina e da 

jurisprudência do STF de possuir o parecer diversas naturezas jurídicas, que podem surgir 

situações a partir das quais passa-se a cogitar a possibilidade de o agente que editou tal ato ser 

responsabilizado pelo conteúdo e conclusão nele constantes. 

É nesse contexto que surge a interessante questão afeta à responsabilidade dos 

advogados públicos no âmbito do exercício de suas atribuições consultivas, vale dizer, quando 

os mesmos atuam como orientadores da Administração Pública, em especial na esfera das 

licitações e contratações públicas. Este é o assunto que será tratado no próximo capítulo.
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4 RESPONSABILIDADE DO ASSESSOR JURÍDICO PELA EMISSÃO DE 

PARECERES NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 

Analisada a responsabilidade do agente público e o conceito e classificações do 

parecer, cumpre agora examinar a situação em que o advogado público, no exercício de sua 

atribuição consultiva, exara parecer na esfera de processos licitatórios e de contratações 

públicas. O objetivo do presente capítulo é verificar se o assessor jurídico, no caso específico 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, deve ser responsabilizado pela emissão do 

parecer lá exigido. 

Para tanto, observa-se a importância do advogado público quando este age no 

exercício de suas atribuições consultivas, na medida em que é ele, nos termos da Constituição 

da República, o agente responsável pela consultoria jurídica na esfera da Administração 

Pública, e de que maneira a sua responsabilização interfere na forma com que atua. 

Em seguida, averigua-se quando é possível a responsabilização do agente público 

emissor de parecer, vez que a natureza jurídica de tal ato e o preenchimento dos requisitos 

legais são fundamentais para traçar a forma de como o parecerista poderá ser responsabilizado 

por suas manifestações. 

Prosseguindo, é analisada a natureza jurídica do parecer exarado no âmbito dos 

processos administrativos de licitações e contratações públicas, pressuposto este indispensável 

à verificação do tipo de responsabilidade imputável ao advogado público. 

Por fim, analisa-se a responsabilização do advogado público quando manifesta 

opinião especializada no âmbito do parecer exigido no artigo 38, parágrafo único da Lei nº 

8.666/93 e se essa responsabilidade atende aos princípios administrativos que norteiam toda a 

atuação na esfera da Administração Pública. 

 

4.1 Papel do advogado público no âmbito de sua competência consultiva 

 

A advocacia é considerada, pela Constituição Federal de 1988, função essencial à 

justiça, nos termos de seu artigo 133
58

. A advocacia pública, por sua vez, tratada na 

Constituição da República em seus artigos 131 e 132
59

, é meio indispensável à consecução da 

 
58  

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 
59  

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, 

representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser 

sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 
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justiça, vez que tem como campo de atuação a representação judicial e extrajudicial e a 

consultoria das entidades e órgãos públicos, possuindo importância fundamental na defesa das 

instituições democráticas e do interesse público. 

José Afonso da Silva (2003, p. 594 e 596-597), tratando do tema referente à 

importância das funções essenciais à justiça, especialmente no tocante à advocacia, assevera, 

em síntese, que: “A advocacia não é apenas o pressuposto da formação do Poder Judiciário. É 

também necessária ao seu funcionamento...”, além de que: “O advogado no exercício do seu 

mister presta serviço público e desempenha função social”. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2008, p. 123-124): 

 

Não há democracia sem cidadania e não há cidadania sem advocacia. (...) A 

advocacia dá lastro e sentido à participação cidadã, garantindo-se seu adequado 

exercício sempre que se demande conhecimento teórico e experiência prática 

adequada. Do mesmo modo, a advocacia atua como garantidora da subsidiariedade 

da ação do Estado sempre que esteja expressa na ordem jurídica e como 

impulsionadora, para introduzi-la onde seja necessária para expandir o campo da 

liberdade cidadã. No que toca à consensualidade, a advocacia garante a regularidade 

dos pactos firmados e age na defesa dos interesses neles envolvidos. Finalmente, no 

que se refere à reflexividade, sua missão é ainda mais importante, atuando, a 

advocacia, como consciência crítica do direito, seja na sua operação diuturna, seja na 

meditação teorética dos gabinetes. 

 

Sendo a advocacia, e por conseguinte a advocacia pública, função essencial à 

justiça e indispensável para a efetiva manutenção da democracia, o advogado, para atuar de 

forma a concretizar os comandos constitucionais mencionados, deve possuir liberdade e 

autonomia, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício de suas funções, 

observados, contudo, os limites previstos em lei, nos moldes do que preceitua o artigo 133 da 

CF/88. 

Logo, a norma constitucional garantidora em comento tem por fulcro assegurar 

liberdade técnica ao advogado, além de autonomia e independência no exercício de seu mister 

para que este atue da melhor forma possível; não servindo tal prerrogativa, entretanto, como 

escudo para arbitrariedades e impunidade de profissionais que venham a agir com excesso, 

em desacordo com os princípios diretivos da Administração Pública. 

                                                                                                                                                         
Executivo. § 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo 

Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 

ilibada. § 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante 

concurso público de provas e títulos. § 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da 

União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Art. 132. Os Procuradores 

dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de 

provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a 

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos 

procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante 

avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. 
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Desse modo, ainda que o advogado possua liberdade de atuação profissional, 

deverá respeitar as restrições previstas na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem 

dos Advogados do Brasil), diploma este que regulamenta o disposto na parte final do artigo 

133 da CF/88, vez que nenhum direito se manifesta de forma absoluta. 

É nesse sentido que o artigo 2º, caput, e §3º
60

 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 

8.906/94) repetem as normas constitucionais que estabelecem ser a advocacia função 

essencial à justiça e ser o advogado inviolável por seus atos e manifestações, no limite do 

referido Estatuto. 

O artigo 32, caput
61

, da Lei nº 8.906/94, por sua vez, prevê que os profissionais 

advogados devem ser responsabilizados pelos atos que praticarem, no exercício da profissão, 

quando maculados de dolo ou culpa. Constata-se, pois, que o mencionado dispositivo legal 

estabelece limite à liberdade conferida aos advogados, de forma que a prerrogativa funcional 

de liberdade de opinião e manifestação não pode ir de encontro ao ordenamento jurídico, nem 

tampouco ser utilizada para a prática de ato ilícito
62

, sob pena de resultar em responsabilidade 

do causídico, a qual pode ser criminal, funcional (aquela imposta pela Ordem dos Advogados 

do Brasil) ou civil. 

Quanto à aplicação do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) aos advogados 

públicos, o artigo 3º, caput e §1º
63

 de tal lei dispõe que o exercício da advocacia e a 

denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, 

devendo obediência a tal diploma legislativo os membros 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 autárquica e fundacional. 

Ressalte-se, ainda relativamente à aplicação das disposições previstas no Estatuto 

da Advocacia aos advogados públicos, que o Procurador Geral da República ajuizou Ação 

Direta de Inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade do o artigo 3º, caput e 

 
60  

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. [...]§ 3º No exercício da profissão, o 

advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. 
61  

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou 

culpa. 
62  

Conforme jurisprudência consolidada do STF (ADI 1127, ACO 933, entre diversos outros), a 

imunidade não abarca: “atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão, como 

a agressão (física ou moral), o insulto pessoal e a humilhação pública”. 
63  

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são 

privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). § 1º Exercem atividade de advocacia, 

sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, 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. [...] 
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§1º do mencionado Estatuto, que obrigam os advogados públicos a manterem inscrição junto 

à OAB, sob a alegativa de que os procuradores de Estado já possuem atividade regulamentada 

por lei própria. Trata-se da ADI nº 5.334, que está em tramitação no Supremo Tribunal 

Federal sob a relatoria do Ministro Celso de Mello. Aguardemos, pois, a decisão da Corte. 

Com efeito, não perdendo de vista que as disposições legais da Lei nº 8.906/94 

são aplicáveis aos advogados, inclusive àqueles pertencentes aos quadros da Administração 

Pública, é importante frisar que estes últimos possuem regime jurídico diferenciado dos 

causídicos particulares, vez que, além de se submeterem ao regramento, como advogados que 

são, do Estatuto da Advocacia, devem observar o regime estatutário próprio que os rege no 

âmbito do serviço público, já que, além de advogados, os procuradores públicos são 

servidores atuantes nas pessoas e órgãos administrativos. 

Nesse tocante, é cediço que em todos os níveis da federação os advogados 

públicos, em consonância com a Constituição Federal, são regidos, em regra, por leis 

específicas, de modo que os advogados da União devem observar a Lei Complementar nº. 

73/93 (Lei Orgânica da Advocacia Geral da União) c/c a Lei nº. 8.112/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da União), os procuradores dos Estados e do Distrito Federal 

devem ser regidos por suas respectivas leis específicas e, por fim, os procuradores municipais, 

via de regra, por lei municipal própria que discipline sua carreira. 

Tendo em vista esse regime jurídico misto a que se submetem os advogados 

públicos – composto pelo Estatuto da Advocacia e por regime jurídico estatutário próprio – 

questão interessante que surgiu no âmbito jurisprudencial foi aquela relativa à aplicabilidade 

aos advogados públicos da multa prevista no artigo 14, parágrafo único do Código de 

Processo Civil
64

 incindível em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, inciso. 

V do mesmo diploma processual
65

. 

Ocorre que o parágrafo único do artigo 14 do CPC preceitua, com exceção dos 

advogados submetidos exclusivamente aos estatutos da OAB, que os sujeitos envolvidos em 

processo que atuem em desacordo com os provimentos mandamentais e que, de qualquer 

 
64  

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: [...] 

Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do 

disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo 

das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de 

acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo 

estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida 

ativa da União ou do Estado. 
65  

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: [...] 

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos 

judiciais, de natureza antecipatória ou final. 
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modo, causem embaraço à efetivação dos provimentos judiciais praticam ato atentatório ao 

exercício da jurisdição, ficando sujeitos à multa a ser estipulada pelo magistrado 

proporcionalmente à gravidade da conduta. 

Não obstante, sem perder de vista a redação do mencionado dispositivo 

processual, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI nº 2.652/DF) entendeu que a exceção feita pela dita norma legal, qual seja, a que exclui 

do âmbito de responsabilização por ato atentatório ao exercício da jurisdição o advogado 

regido exclusivamente pelos estatutos da OAB, estende-se aos advogados públicos, dando 

interpretação conforme, sem redução de texto, ao parágrafo único do artigo 14 do Código de 

Processo Civil. 

A Corte entendeu na ADI nº 2.652/DF
66

 que o tratamento diferenciado dos 

advogados privados em relação aos públicos – vinculados aos entes estatais – entabulado no 

dispositivo processual impugnado fere o princípio da isonomia e o da inviolabilidade no 

exercício da profissão, motivo por que a exceção de responsabilização nele prevista deve ser 

ampliada para abarcar também aqueles profissionais advogados sujeitos a outros regimes 

jurídicos que não aquele exclusivo da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Ademais, consigne-se que a questão da aplicação da multa prevista no artigo 14, 

parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973 aos advogados públicos, em 

consonância com o entendimento firmado pelo STF, estará superada quando da entrada em 

vigor do Código de Processo Civil de 2015, vez que tal diploma legal estabelece 

expressamente em seu artigo 77, §6º
67

, que a referida multa não se aplica aos advogados, 

sejam públicos ou privados. 

Isto posto, superada a questão da aplicação da Lei nº 8.906/94 aos advogados 

públicos – além, é claro, da submissão a seus estatutos jurídicos próprios – verifica-se que, 

consoante o artigo 1º, inciso II
68

 do Estatuto da Advocacia, a consultoria jurídica é atividade 

privativa da advocacia, cabendo somente aos profissionais advogados (públicos e privados) 

emitirem opinião técnica acerca da interpretação e da aplicação das normas pertencentes ao 

ordenamento jurídico pátrio. 

 
66  

STF - ADI: 2652 DF , Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 08/05/2003, 

Tribunal Pleno. 

67  Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: […] § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos 

membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo 

eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz 

oficiará. [...] 
68  

Art. 1º São atividades privativas de advocacia: [...] II - as atividades de consultoria, assessoria e direção 

jurídicas. [...] 
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Com efeito, dentre as funções atribuídas aos advogados públicos está aquela 

relacionada à consultoria jurídica. Nesse sentido, a atuação consultiva dos advogados públicos 

é de suma importância para o Poder Público, na medida em que, por meio de tal atribuição, 

busca-se respaldar a atividade administrativa com orientação revestida de técnica e 

conhecimento jurídicos propiciados pelos referenciados, em especial no que se refere à prática 

de atos administrativos. 

Ocorre que o advogado público, quando atuante em sua função consultiva, 

participa ativamente do controle interno exercido pela Administração Pública sobre seus 

próprios atos. Isso acontece pelo fato de que, para a realização desse controle, as autoridades 

buscam o auxílio da advocacia pública, que não age por iniciativa própria, vez que não exerce 

função de auditoria ou de fiscalização da autoridade administrativa, limitando-se a atividade 

dos advogados públicos a responder às consultas que lhe são formuladas pelos gestores, 

relativas a atos sobre os quais ainda vão praticar (controle prévio), ou sobre atos já praticados, 

quando surjam dúvidas quanto à sua legalidade (controle posterior). 

Comentando sobre a função consultiva da advocacia pública, preconiza Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto (1992, p. 46) que esta é a expressão preventiva das demais funções 

atribuídas aos advogados públicos, destinando-se a evitar que se instale ofensa ao 

ordenamento jurídico como um todo, seja como for a forma de manifestação de tal agressão, 

decorrente de ação ou de omissão, na esfera privada ou pública. Afirma ainda tal autor que a 

função consultiva admite uma forma passiva de atuação jurídica, vez que é provocada pelo 

interessado, e uma forma ativa, quando for exercida em caráter fiscalizatório. 

Vê-se do exposto, pois, que Moreira Neto possui apreensão diversa do acima 

apresentado acerca da forma de atuação do advogado público, na medida em que entende ser 

possível a atribuição consultiva de tal agente se dar de forma ativa, quando o mesmo aja em 

caráter fiscalizatório. Em que pese o posicionamento do dito autor, confirma-se aqui o que foi 

defendido acerca da atuação apenas passiva – por provocação – dos procuradores públicos em 

atuação consultiva, sem perder de vista a importante contribuição que Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto deu à temática. 

No exercício da atribuição consultiva, o advogado público responde a 

questionamento do Administrador Público sobre determinada questão jurídica, ocorrendo tal 

manifestação, em regra, por meio de parecer, muito embora existam outros instrumentos 

adequados à manifestação consultiva, tais como despachos, notas técnicas, ofícios, informes, 

dentre outros expedientes. 
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É nesse contexto que surge a interessante questão afeta à responsabilidade do 

advogado público no âmbito do exercício de suas atribuições consultivas, vale dizer, quando o 

mesmo atua como orientador da administração pública. 

 

4.2 Responsabilidade do advogado público pela emissão de parecer 

 

O agente público deve ser responsabilizado pelos atos de natureza penal, civil e 

administrativa por ele praticados, podendo tal responsabilidade ser de natureza penal, civil ou 

administrativa, respectivamente
69

. 

Na responsabilidade de natureza cível, o agente público deverá responder pelos 

danos causados ao Poder Público e ao particular, tendo a obrigação legal de repará-los, 

conforme tenha agido de forma culposa ou dolosa quando do exercício de suas atribuições. O 

principal dispositivo normativo hábil a fundamentar a responsabilidade civil do agente 

público é o artigo 37, §6º da Constituição da República. 

Na mesma linha, lembre-se que a responsabilidade por atos de improbidade 

administrativa, que decorre do previsto no artigo 37, §4º da Constituição da República, 

também possui natureza predominantemente cível, sendo cabível quando o agente praticar ato 

ou conduta que lhe cause enriquecimento ilícito, provoque dano ao erário ou infrinja os 

princípios administrativos, nos termos da Lei nº 8.429/92, que regulamenta o citado 

dispositivo constitucional. 

A responsabilidade do agente público que emite parecer ostenta natureza cível, 

vez que configura obrigação do agente de reparar o dano causado eventualmente à 

Administração Pública em decorrência da manifestação exarada, conduta esta que pode 

resultar, inclusive, em ato ímprobo passível de ser repreendido com outras sanções previstas 

na Lei nº 8.429/92. 

Não obstante se tenha desenhado a natureza da responsabilidade do agente público 

pela emissão de parecer jurídico, é necessário verificar em que circunstâncias a emissão de 

parecer irá possibilitar tal responsabilidade. 

Nesta senda, importa esclarecer que a posição do STF acerca do tema referente à 

responsabilização do advogado público pela emissão de parecer jurídico passou por 

modificações ao longo do tempo, possuindo íntima relação com a classificação adotada para 
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Frise-se que, a despeito de cada fato gerador de responsabilidade poder ser previsto em norma de 

natureza distinta, uma única conduta poderá desencadear responsabilidades de natureza diversa, passíveis de 

acumulação. Vide item 2.4 do primeiro capítulo. 
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distinguir as diversas espécies de parecer – embora não se possa dizer que a verificação do 

tipo de parecer seja o único elemento necessário a avaliar para se aferir a responsabilidade dos 

agentes que editam tal ato, conforme se verá com a análise da jurisprudência do STF sobre o 

assunto.  

A princípio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 24.073
70

, de 

relatoria do Ministro Carlos Velloso, discutiu se o Tribunal de Contas da União teria 

competência para requisitar a ouvida de advogado público para que este prestasse 

informações acerca de parecer por ele exarado, bem como se era possível o Órgão de Contas 

considerá-lo pessoal e solidariamente responsável, em companhia do gestor público, por 

danos ao erário em decorrência do ato administrativo praticado com base em tal parecer. 

Diante da situação acima colocada, a Suprema Corte posicionou-se, de forma 

unânime, pela impossibilidade de responsabilização do advogado público emissor de parecer, 

salvo em caso de culpa grave ou dolo. Consignou-se no voto condutor que os “...pareceres não 

são atos administrativos, mas opinião emitida pelo operador do Direito, opinião técnico-

jurídica, que orientará o administrador na tomada de decisão (...). É dizer, o parecer não se 

constitui no ato decisório, na decisão administrativa ...”. 

Entendeu-se também no mandado de segurança em discussão que os advogados 

possuem imunidade constitucionalmente conferida, nos termos do artigo 133 da Constituição 

da República e do artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.906/94. 

O relator do processo ainda fez a importante ressalva relativa a divergências que 

podem comumente ocorrer no meio jurídico, razão pela qual a dissonância de opiniões entre 

os pareceristas públicos e a Corte de Contas não é motivo suficiente a embasar a 

responsabilidade daqueles pelos pareceres por eles emitidos, pois há que se demonstrar que o 

advogado público atuou com culpa lato senso ou cometeu erro grave, inescusável, e não 

apenas que ele possui entendimento diferente daquele defendido pelo Tribunal de Contas 

sobre determinado assunto. 

Essa foi a posição que perdurou no STF até o julgamento de dois mandados de 

segurança sobre o mesmo tema, quais sejam, o MS nº 24.584
71

 e o MS nº 24.631
72

. Ressalte-

se, por oportuno, que, em verdade, não se trata de uma mudança substancial de posição da 

Corte acerca do tema, mas sim de adequações em sua posição anterior. 
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No julgamento do MS nº 24.584, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a 

discussão trazida aos autos tinha como pano de fundo a possibilidade do advogado público ser 

chamado pelo Tribunal de Contas, sob pena de multa, para apresentar justificativa sobre os 

pareceres por ele emitidos. O caso concreto tratava de aprovação de minuta de convênio e 

aditivos prevista no art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93
73

. 

Nesse precedente, decidiu-se que o advogado público pode ser convocado pela 

Corte de Contas para prestar informações acerca de seu parecer, vez que a imunidade 

conferida aos advogados, em especial aos públicos, não é absoluta, de modo que o parecerista 

não estaria isento de dar explicações sobre suas manifestações jurídicas. 

Veja-se, pois, que restou definido no mandado de segurança ora analisado que a 

convocação de advogado público para prestar informações sobre suas manifestações perante 

Tribunal de Contas é plenamente possível, não se confundido, contudo, com a sua 

responsabilização pelo conteúdo dos pareceres exarados, pois, para isto, é necessário prova de 

culpa decorrente de erro grave ou inescusável ou dolo. Com isso, este fundamento foi 

acrescido ao entendimento anterior (MS nº 24.073), com o qual não se mostrou incompatível. 

Analise-se a decisão que serve de parâmetro atual em relação à temática que versa 

sobre a classificação dos pareceres jurídicos emitidos pelos advogados públicos e a respectiva 

responsabilização destes pela prática de tais atos. Trata-se do MS nº 24.631, de relatoria do 

Ministro Joaquim Barbosa. 

Em tal precedente, o STF, com base na classificação do parecer, que, por sua vez, 

está diretamente vinculada à sua natureza jurídica, e na comprovação do preenchimento dos 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do agente, aprofundou a 

questão relativa à responsabilidade do advogado público pela emissão de parecer, dando 

contornos de complementaridade aos precedentes acima estudados sobre a temática em foco. 

Não se olvida de que a responsabilidade do parecerista público por suas 

manifestações encontra relação com a classificação do parecer desenvolvida pelo Ministro 

Joaquim Barbosa no MS nº 24.631 e em voto-vista no MS nº 24.584
74

, que, tomando por base 

as lições do administrativista francês Réné Chapus, ressaltou pontos relevantes para o 

enquadramento jurídico dos pareceres, fixando sua análise na obrigação que a lei impõe ou 

não de proceder à consulta antes de praticar um ato administrativo. 
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O tema relativo à responsabilidade do advogado público especificamente pela emissão do parecer 

jurídico elaborado nos moldes do artigo, 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 será objeto de estudo do 

próximo tópico, ocasião em que o MS nº 24.584 será analisado sob esse aspecto. 
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STF, Tribunal Pleno, MS 24.584-1/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ de 20/6/2008. 
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Desse modo, consignou o Ministro que a consulta promovida pelo gestor público 

pode ser facultativa, não se vinculando a autoridade administrativa ao parecer; obrigatória, de 

forma que a autoridade fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, 

podendo, porém, desde que motivado, decidir de outra forma; e, por fim, vinculante ou 

conforme, devendo a administração pública observar o disposto no parecer ou então não 

decidir
75

. 

Por conseguinte, de acordo com a classificação em análise, entendeu-se que, 

quando o advogado público emite parecer vinculante ou conforme, poderia o mesmo ser 

responsabilizado solidariamente com o administrador público, pois, nessa hipótese, impondo 

a lei que o ato opinativo deve necessariamente ser seguido pelo gestor público, passaria a 

haver verdadeiro partilhamento do poder decisório entre o gestor e o advogado parecerista, 

sendo este também administrador nesse caso. 

Diga-se que os Ministros Carlos Brito e Marco Aurélio fizeram ressalva quanto ao 

argumento acima colocado, afirmando que o poder decisório continua a pertencer somente à 

autoridade administrativa, não se podendo admitir que o advogado público, por emitir parecer 

jurídico vinculante, pudesse ser considerado verdadeiro administrador da coisa pública. 

A decisão proferida no âmbito do MS nº 24.631 acerca da responsabilidade do 

advogado público parecerista se baseou na natureza jurídica do parecer por ele editado, mas 

também encontrou subsídio na verificação do preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil do agente público. 

Sobre esse segundo argumento, o Ministro relator do caso afirmou ser impossível 

a utilização de uma “concepção de causalidade perversa, com a responsabilização de todos 

aqueles que ‘potencialmente’ tenham dado ensejo à irregularidade verificada na auditoria”. 

Aqui, veja-se que a intenção do Ministro foi esclarecer que a responsabilidade civil do 

parecerista, mesmo que aferida no contexto da emissão de parecer vinculante, somente se 

verifica quando preenchidos os pressupostos de responsabilização, inclusive quanto ao nexo 

de causalidade que deve existir entre a conduta imputada ao agente e o dano causado ao 

erário. Ou seja, a responsabilização do advogado público, mesmo que seja considerado gestor 

da coisa pública quando edita parecer de natureza vinculante, somente ocorrerá quando 

demonstrado o elemento subjetivo e o nexo causal com o dano. 

No caso concreto examinado no MS nº 24.631, concluiu a Corte pela inexistência 

de nexo de causalidade entre o parecer jurídico e o ato administrativo impugnado pelo TCU, 
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Nos mesmos moldes da classificação do parecer defendida pela jurisprudência do STF, é o que se extrai 

da doutrina de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 583-585). 
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concedendo a segurança para afastar a imputação de responsabilidade do procurador público 

impetrante. 

Para tanto, o Ministro Joaquim Barbosa asseverou que “não deve haver essa 

noção de ato potencialmente motivador de irregularidade”, de forma que na “decisão do TCU 

não há qualquer demonstração de culpa ou de seus indícios; o que houve foi uma presunção 

de responsabilidade”. Do voto proferido pelo relator, apreende-se que o nexo causal entre o 

parecer e a decisão do gestor que resultou em dano deve estar comprovado para permitir a 

responsabilização do parecerista público. 

Impende destacar ainda que os Ministros, após debate (fl. 296 e 297 do julgado), 

admitiram que o caso concreto não se tratava de parecer vinculante, o que não alterou o teor 

da decisão, vez que a irresponsabilidade do advogado público prevaleceu pelo fato de não ter 

sido comprovado o nexo de causalidade entre a manifestação exarada pelo mesmo e o ato 

administrativo que resultou em lesão ao Estado, independentemente da natureza jurídica do 

parecer. 

É de se ressaltar ainda que, atualmente, com esteio na decisão proferida no MS nº 

24.631 do Supremo Tribunal Federal, já existe entendimento doutrinário no qual se prefere 

adotar uma classificação dual para os pareceres, de modo que tais atos se dividiriam somente 

em facultativos e obrigatórios, sendo espécies destes últimos o parecer com força vinculante e 

o sem força vinculante. Nesta senda, é o que preceitua Horácio Augusto Mendes de Sousa 

(2009, p. 31), segundo o qual: 

 

... a doutrina que sustenta a existência de pareceres facultativos, obrigatórios e 

vinculantes [ou não], com todo respeito dos seus ilustres defensores, merece uma 

sistematização diferente. Com efeito, ao que tudo indica, melhor será falarmos em 

02 (dois) grupos de pareceres, ou seja, os pareceres não obrigatórios ou facultativos 

e os pareceres obrigatórios. O parecer facultativo, consoante avaliza a doutrina, 

seria aquele cuja observância não é vinculante para quem o solicitou, mas 

integrando a decisão, passa a ser motivo do ato decisório praticado. Por seu turno, o 

parecer obrigatório se apresentaria como gênero, comportando duas espécies, ou 

seja, o parecer com conclusões vinculantes e o parecer sem conclusões vinculantes. 

 

Exposta a posição adotada pelo STF no tocante à responsabilidade do parecerista 

público, com o precedente estudo de seus argumentos, cumpre analisar o seu acerto. 

É cediço que a responsabilidade dos agentes públicos, nos termos do artigo 37, 

§6º da CF/88, em sua parte final, decorre de conduta dolosa ou culposa por eles praticada no 
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exercício das atribuições públicas que lhes são incumbidas, ou seja, o agente público 

responderá de forma subjetiva, dependente da configuração da culpa
76

. 

Às disposições da Constituição da República acerca da responsabilidade civil a 

que podem ser submetidos os agentes públicos, acrescente-se que a própria Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 9.429/92) prevê ser necessária a conduta culposa do 

agente para que ele seja responsabilizado caso tenha praticado ato ímprobo que cause dano ao 

erário. Nesse sentido é o disposto no artigo 10, caput, da referida lei: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: [...] (Grifou-se) 

 

Frise-se ainda que os atos de improbidade administrativa que causam prejuízos ao 

erário são os únicos que podem ser praticados sob a forma culposa, vez que os demais – 

enriquecimento ilícito e inobservância dos princípios administrativos – somente admitem a 

forma dolosa, o que demonstra ainda maior restrição para a sua configuração (OLIVEIRA, 

2014, p. 804). 

Do mesmo modo, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), relativamente à 

responsabilização dos advogados – inclusive os públicos – pelos atos por eles praticados, 

dispõe, em seu artigo 32, caput, que : “Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no 

exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. [...]”. (Grifou-se) Veja-se que a previsão 

legal de responsabilidade do advogado no Estatuto da Advocacia se coaduna com o preceito 

constitucional de que o agente público somente responde pessoalmente por seus atos quando 

imbuído de dolo ou culpa. 

O Código Civil vigente, por sua vez, em seus artigos 186
77

 c/c 927, caput
78

, trata 

da responsabilidade civil, constando-se pela redação de tais dispositivos que o diploma 

civilista adotou o regime da responsabilidade subjetiva, sendo requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar: o ato, o dano, o nexo de causalidade entre o ato e o dano e o dolo 

ou culpa do agente causador do dano (NERY JÚNIOR e ANDRADE NERY, 2012, p. 451). 

Não obstante, o parágrafo único do artigo 927 do CC/02 prevê que: “Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
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Vide item 2.4.2 do capítulo primeiro deste trabalho. 
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem”. (Grifou-se) 

Observa-se da norma acima mencionada que, nos casos nela especificados, a 

responsabilidade civil deixa de ser baseada na teoria da culpa para ter como fundamento a 

teoria do risco, afora, por óbvio, as hipóteses em que a própria lei prevê a responsabilidade 

objetiva a ser imputada a dado agente. Logo, no caso dos agentes públicos, a própria 

Constituição da República estabelece que os mesmos responderam de forma subjetiva, 

dependente de dolo ou culpa, pelos atos que lhes possam ser atribuídos. 

Destarte, percebe-se que a Constituição Federal, a Lei de Improbidade 

Administrativa e o Estatuto da Advocacia exigem, para a responsabilização civil do advogado 

público causador de dano ao erário, que o mesmo aja pelo menos com culpa, devendo-se 

observar ainda as disposições do Código Civil acerca dos demais pressupostos indispensáveis 

à configuração da responsabilidade civil do agente, não cabendo, relativamente a tal agente, 

falar-se em responsabilidade objetiva. 

Nesse contexto, não perdendo de vista a decisão exarada pelo STF no MS nº 

24.631, deve-se indagar se a responsabilidade do advogado público pela emissão de parecer, 

ainda que seja vinculante, prescinde da comprovação dos elementos necessários à 

configuração da responsabilidade civil subjetiva. 

Diante das disposições normativas elencadas acima, a resposta para a indagação 

colocada deve-se pautar pela impossibilidade de responsabilização do advogado público pela 

emissão de parecer sem a indispensável comprovação dos pressupostos configuradores da 

responsabilidade civil; pois, caso se entendesse de outra forma, chegaríamos à conclusão de 

que o advogado público seria objetivamente responsável pelos danos causados ao Poder 

Público em decorrência de ato opinativo por ele praticado, o que vai de encontro aos preceitos 

constitucionais e legais que regem a matéria. 

A posição aqui defendida é a de que a natureza do parecer jurídico produzido pelo 

advogado público não é o ponto de partida a ser tomado para verificar uma possível 

responsabilização do mesmo em caso de dano ao erário, mas sim a presença de todos os 

pressupostos da responsabilidade civil dos agentes públicos, em especial a culpa e o nexo 

causal com o dano, sendo esta, a nosso sentir, a interpretação mais acertada da decisão do 

Supremo Tribunal Federal consignada no MS nº 24.631. Nesse sentido é o entendimento de 

José Vicente Santos Mendonça (2010, p. 06), para quem: “...a análise de uma 

responsabilização pessoal sempre deve se dar de modo subjetivo”. 
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Assim sendo, em que pese a questão da natureza jurídica do parecer, o que 

importa é se tal ato “efetiva e concretamente induziu a autoridade a erro – se há, portanto, 

nexo causal” (MENDONÇA, 2010, p. 06), sendo o parecer classificado como facultativo, 

obrigatório ou vinculante. 

Não obstante, ressalte-se ainda a pertinente observação feita por Ricardo Vieira de 

Carvalho Fernandes (2010, p. 07), relativamente à utilização acessória da natureza jurídica do 

parecer como forma de auxiliar a verificação do nexo de causalidade entre a manifestação 

proferida pelo advogado público e o dano causado à Administração pela prática de ato 

administrativo embasado naquela manifestação opinativa: 

 

É bem verdade que a comprovação do nexo causal é mais fácil em um parecer 

vinculante que em um parecer facultativo, uma vez que neste último caso o 

administrador se apóia no parecer simplesmente porque entendeu suas conclusões 

convenientes e oportunas, afastando-se mais facilmente o nexo, enquanto no caso do 

parecer vinculante o embasamento decorre diretamente da lei. Não se está a dizer 

que a simples emissão de um parecer vinculante comprova o nexo causal com o 

ato administrativo danoso nele embasado, mas que a comprovação desse nexo é 

mais simplória que no caso dos pareceres não vinculantes. (Grifou-se) 

 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no MS nº 24.631 de que poderá 

o referido agente ser responsabilizado quando proferir manifestação jurídica no âmbito de 

parecer classificado com vinculante, situação em que responderá pelos danos que porventura 

possa a Administração vir a sofrer em decorrência da opinião exarada, e de que, nas demais 

espécies de parecer, o agente somente responderá se tiver agido com culpa grave ou má-fé. 

Sem embargo do que se estabeleceu na mencionada decisão, não se pode 

desprezar as considerações feitas no MS nº 24.073 e no MS nº 24.584 acerca da possibilidade 

de responsabilização do agente pela opinião exarada nos pareceres que edita quando agir com 

dolo ou culpa e de poder ser chamado a prestar explicações no âmbito dos Tribunais de 

Contas em decorrência de suas manifestações. 

Em contraponto ao entendimento firmado pelo STF, defendeu-se aqui 

interpretação do MS nº 24.631 no sentido de que não se pode responsabilizar pessoalmente 

agente público, categoria em que se enquadra o advogado público, sem que se tenha 

verificado a presença dos requisitos necessários á configuração da responsabilidade civil, nos 

termos da legislação pertinente, seja qual for a natureza jurídica do parecer, servindo este 

somente como meio facilitador de aferição do nexo de causalidade entre a opinião dada em tal 

ato e o dano provocado pela referida manifestação. 

Acentue-se, finalmente, que as decisões proferidas pelo STF acerca da temática 

em discussão ocorreram em sede de mandados de segurança, ou seja, de forma difusa, 
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relacionada a casos concretos postos à apreciação da Corte Suprema, sem efeito vinculante e 

eficácia erga omnes, não se podendo afirmar, pois, que a questão se encontra totalmente 

pacificada. 

 

4.3 Responsabilidade do advogado público pela emissão do parecer jurídico elaborado 

nos moldes do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

 

O parecer jurídico, tradicionalmente, era tido como mera opinião técnico-jurídica, 

sendo ato enunciativo que não produz efeito jurídico se considerado isoladamente, de modo 

que seu objeto não vincula a Administração Pública ou os administrados
79

. 

Considerava-se, via de regra, que o parecer nem ao menos era ato materialmente 

administrativo, possuindo apenas forma de ato administrativo, vez que seu conteúdo não 

representava manifestação da vontade estatal, de modo que o Poder Público não estaria 

obrigado a agir da forma sugerida, sendo esse o entendimento colocado por Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2015, 448). 

Ainda acerca da noção de parecer jurídico, Horácio Augusto Mendes de Sousa 

(2009, p. 27) assim o define: 

 

O parecer jurídico é a manifestação formal do entendimento do parecerista sobre a 

matéria jurídica submetida à sua análise. Constitui-se num ato jurídico 

administrativo enunciativo, uma vez que expressa ou enuncia a opinião do 

parecerista. Embora seja utilizado na advocacia privada consultiva (como regra, 

especializada), é mais comum na advocacia pública consultiva (CR/88, art. 132). É, 

também, instrumento de controle de legalidade das atividades desenvolvidas pela 

Administração Pública. 

 

Vê-se, pois, que desse conceito clássico de parecer pode-se extrair suas 

características básicas: a) o parecer é, em regra, peça opinativa e b) sua apreciação é técnica. 

Contudo, a situação tomou novos contornos desde que o Tribunal de Contas da 

União, ao responsabilizar autoridades administrativas pelo cometimento de atos lesivos ao 

erário, passou também a incluir no processo de apuração da responsabilidade os advogados 

públicos que proferiram o parecer jurídico em que se baseou a autoridade, com o objetivo de 

fazê-los responder pessoal e solidariamente com a autoridade que praticou o ato lesivo, 

conforme bem assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015). 

Diante disso, os advogados públicos, em razão do entendimento exarado pelo 

 
79  

Nesse sentido, é a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 237) e de Hely Lopes Meirelles 

(2007, p. 194). 
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Tribunal de Contas da União acerca de sua responsabilidade pela emissão de parecer jurídico, 

passaram a buscar o Judiciário com o fito de rechaçar os argumentos utilizados pela Corte de 

Contas. 

Por conseguinte, o Supremo Tribunal Federal, consoante se pôde ver no tópico 

anterior, passou a analisar diversos mandados de segurança impetrados pelos procuradores 

públicos, tendo estes o objetivo de impugnar o controle praticado pelo Tribunal de Contas 

sobre os pareceres por eles emitidos, defendendo não serem os advogados públicos 

administradores quando editam parecer jurídico, de modo que uma possível responsabilização 

violaria a isenção técnica de sua atuação profissional. 

Não obstante, é nesse contexto que se coloca a norma contida no artigo 38 da Lei 

8.666/93, em especial aquela prevista em seu parágrafo único, que trata da emissão de parecer 

no âmbito das licitações e contratações públicas, tema central deste trabalho, em cujos termos: 

 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 

II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, 

ou da entrega do convite; 

III- ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou 

oficial, ou do responsável pelo  convite; 

IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; 

V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade; 

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 

VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 

manifestações e decisões; 

IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, 

fundamentado circunstanciadamente; 

X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

XI - outros comprovantes de publicações; 

XII - demais documentos relativos à licitação. 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. (Grifou-se) 

 

Observa-se, pois, que o art. 38 da Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais 

relativas ao procedimento a ser adotado quando da abertura de processo administrativo de 

licitações e contratações públicas. Nesse contexto, o parágrafo único de tal dispositivo legal 

obriga que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios 

ou ajustes, sejam previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da 

Administração; sendo oportuno ressaltar que a referida exigência também deve ser atendida 
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na modalidade de licitação denominada pregão, seja o presencial ou o eletrônico, pois nesse 

caso aplica-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.520/02
80

. 

O objetivo do exame prévio das minutas de licitações e contratos administrativos 

pelos advogados públicos tem por fulcro evitar que irregularidades ou ilegalidades maculem o 

procedimento licitatório, situação que poderá resultar em nulidade, seja da licitação ou do 

próprio contrato. A colocação das minutas para exame e aprovação da assessoria jurídica 

representa dever imposto ao gestor público, cujo descumprimento ou cumprimento 

inadequado acarreta consequências no campo das responsabilidades funcionais. 

Não perdendo de vista a redação do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 

8.666/93, diversas discussões, inclusive no campo da jurisprudência, surgiram em relação à 

natureza do parecer exigido em tal norma, e, por consequência, a forma de responsabilização 

do advogado público elaborador do ato opinativo quando os processos licitatórios e de 

contratações resultem em prejuízo ao erário. 

Nessa conjuntura, o Supremo Tribunal Federal, no MS nº 24.584, analisou a 

possibilidade de chamada do advogado público pelo Tribunal de Contas para prestar 

informações acerca de manifestação exarada em parecer de sua autoria. Veja-se a ementa de 

tal decisão: 

 

ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 

8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. 

Prevendo o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica 

quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a 

simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do 

Tribunal de Contas da União para serem prestados esclarecimentos. (STF, MS nº 

24.584. Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/08/2007, Tribunal 

Pleno) 

 

Em continuidade, também se examinou no mandado de segurança em discussão, 

ainda que em obter dictum, a responsabilidade do advogado público pela emissão do parecer 

exigido pelo artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, sendo o voto do relator, ministro 

Marco Aurélio, acompanhado pela maioria dos integrantes do Tribunal, aduzindo o referido 

julgador que: 

 

Não há o envolvimento de simples peça opinativa, mas de aprovação, pelo setor 

técnico da autarquia, de convênio e aditivos, bem como de ratificações. Portanto, a 

hipótese sugere a responsabilidade solidária, considerando não só o crivo técnico 

implementado, como também o ato mediante o qual o administrador sufragou o 

exame e o endosso procedidos. (Supremo Tribunal Federal. Plenário. MS n. 24584-

 
80  

Art. 9 Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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1/DF. Relator: min. Marco Aurélio. DJ, 9 ago. 2007. Decisão publicada: 20 jun. 

2008) (Grifou-se) 

 

Diga-se ainda, consoante analisado no tópico anterior, que o Ministro Joaquim 

Barbosa proferiu voto-vista no MS nº 24.584, que, tomando por base as lições do 

administrativista francês Réné Chapus, ressaltou pontos relevantes para o enquadramento 

jurídico dos pareceres, fixando sua análise na obrigação que a lei impõe ou não de proceder à 

consulta antes de praticar um ato administrativo, razão pela qual classificou os pareceres 

como facultativos, obrigatórios e vinculantes. Do mesmo modo, entendeu o dito Ministro por 

ocasião do julgamento do MS nº 24.631, do qual foi relator. 

Com efeito, averiguando o que estabelece o relator do mandado de segurança nº 

24.584, em consonância com a classificação da figura do parecer feita em voto-vista no 

mesmo processo e no MS nº 24.631 (analisado em minúcias no tópico anterior), chega-se à 

conclusão de que restou decidido ser o assessor jurídico pessoal e solidariamente responsável 

com o gestor público quando emite o parecer exigido pelo artigo 38, parágrafo único da Lei nº 

8.666/93. 

O Tribunal de Contas da União, em decisão plenária, após a evolução 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal relativamente à possibilidade de 

responsabilização do advogado público que elabora parecer, em especial aquele parecer 

exigido pelo artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, firmou entendimento no sentido de 

que o referido parecer jurídico possui caráter vinculante: 

 
Responsabilidade. Tomada de Contas Especial. Pareceristas jurídicos.  O art.38, 

parágrafo único, da Lei 8.666/93 estabelece hipóteses de emissão de pareceres 

jurídicos vinculantes, já que dispõe que as minutas dos editais, contratos, acordos, 

convênios ou ajustes devem ser examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração. Os aditivos contratuais são ajustes ao contrato, motivo pelo qual tal 

disposição também se aplica aos termos aditivos. O parecerista jurídico, quanto a 

esses pareceres, pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por 

irregularidades ou prejuízos ao erário (TCU, Acórdão 3024/2013, Plenário, 

Disponível 

em:<http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jspfileId=8A8182A24F4

83951014F4CBFABC4427A&inline=1>. Acesso em: 06 dez. 2015). (Grifou-se) 

 

Tendo em vista a orientação firmada pelo STF e pelo TCU acerca da natureza 

vinculante do parecer exigido na Lei de Licitações e da responsabilidade que os pareceristas 

competentes para a sua elaboração possuem, deve-se aqui analisar a correção do entendimento 

adotado. 

Segundo o posicionamento firmado neste trabalho acerca da temática referente à 

responsabilização do advogado público em sua função consultiva, mais precisamente quando 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jspfileId=8A8182A24F483951014F4CBFABC4427A&inline=1
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jspfileId=8A8182A24F483951014F4CBFABC4427A&inline=1
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emite parecer jurídico, consignou-se que o preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil subjetiva possui maior importância para a fixação da 

responsabilidade do agente do que a natureza do parecer por ele emitido. 

Justificou-se esse entendimento pelo fato de que a própria Constituição da 

República, em seu artigo 37, § 6º, preceitua que o agente público somente poderá ser 

responsabilizado civilmente quando comprovado que praticou conduta culposa ou dolosa. 

Nesta mesma senda, é o que se extrai da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) 

e da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). 

A natureza do parecer, conforme se afirmou, serve apenas como meio auxiliar de 

verificação do nexo causal eventualmente existente entre o parecer elaborado pelo advogado 

público e o dano sofrido pelo erário, ou seja, ter o parecer emitido caráter vinculante, como no 

caso daqueles elaborados nos processos de licitação e contratação públicas, não é suficiente 

para responsabilizar o parecerista por dano ocasionalmente sofrido pela Administração em 

decorrência de conduta pautada no parecer. 

Logo, dizer que o advogado público, quando elabora o parecer exigido pelo artigo 

38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, deve responder solidariamente com o gestor público, 

como se administrador fosse, sem que se comprovem todos os requisitos da responsabilidade 

civil, não se coaduna com o que estabelece os preceitos constitucionais e infraconstitucionais 

aplicáveis. 

Com efeito, a questão da eventual solidariedade entre o parecerista e o 

administrador foi indevidamente presumida no MS nº 24.584, pois a Lei de Licitações não a 

estabelece de forma expressa, sendo que não se pode, no âmbito da Administração Pública, 

agir em desobediência ao princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37, caput da 

CF/88
81

, segundo o qual somente é possível atuar na esfera do Poder Público nos estritos 

limites legais. Nessa toada, Horácio Augusto Mendes de Sousa (2009, p. 33) aduz que: 

 

… a solidariedade, para fins de responsabilização pessoal do parecerista, 

conjuntamente com o administrador público, deveria estar expressa na Lei Geral de 

Licitações e Contratações Administrativas, seja porque a responsabilidade solidária 

constitui exceção no ordenamento jurídico pátrio, seja porque o sistema legal foi 

expresso quando pretendeu a responsabilidade solidária nos casos em que enumera 

(Lei n. 8.666/93, arts. 25, § 2o c/c 33, V c/c 71, § 2o) 

 

Além disso, outra observação a ser feita diz respeito à própria natureza vinculante 

 
81  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
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do parecer previsto no artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, pois, embora o mesmo 

não seja o motivo principal da responsabilização do agente que o edita, pode influenciar na 

melhor verificação da responsabilidade de seu emissor. Assim, concorda-se com a posição de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015) quando a mesma aduz que a redação do mencionado 

dispositivo não andou bem ao atribuir ao órgão jurídico competência para “aprovar” as 

minutas de editais e contratos, sugerindo que o ato praticado pelo parecerista teria a força de 

vincular a Administração, e não de mera opinião jurídica. 

Do mesmo modo, Marçal Justen Filho (2012, p. 594-595) entende que a análise 

das minutas de licitações e contratos constitui mera formalidade, vez que a sua ausência, em 

não havendo irregularidades a macular o procedimento, não acarreta nenhuma nulidade. 

Confira-se a lição do referido autor: 

 

Deve reconhecer-se que a regra do parágrafo único destina-se a evitar a descoberta 

tardia de defeitos. Como a quase totalidade das formalidades, a aprovação pela 

assessoria jurídica não se trata de formalidade que se exaure em si mesma. Se o 

edital e as minutas de contrato forem perfeitos e não possuírem irregularidades, seria 

um despropósito supor que a ausência de prévia aprovação pela assessoria jurídica 

seria suficiente para invalidar a licitação. Portanto, o essencial é a regularidade dos 

atos, não a aprovação da assessoria jurídica. 

 

De fato, observe-se que o parecer exigido no mencionado dispositivo de lei deve 

analisar a adequação legal do procedimento licitatório, não condicionando a aplicação dos 

recursos públicos que se pretende fazer à discricionariedade do advogado público. 

Ocorre que a Constituição da República, em seus artigos 131 e 132, já transcritos, 

previu que aos advogados públicos seriam destinadas atribuições relativas às funções de 

representação judicial e extrajudicial, de consultoria e de assessoria jurídica dos entes e 

órgãos estatais. Portanto, mesmo que a lei atribua caráter obrigatório ou vinculante ao parecer 

emitido por advogado público, o exercício de seu mister continua a ser corolário das funções 

que constitucionalmente lhe foram predeterminadas, devendo, quando da emissão de parecer,  

somente orientar os agentes constitucionalmente investidos para gerir a máquina estatal, e não 

atuar como gestores propriamente ditos, ao menos no que diz respeito à sua função consultiva. 

Logo, é com base nas atribuições para as quais são competentes que devem os 

advogados públicos que emitem parecer nos processos de licitação e contratação ser 

responsabilizados, respeitados os critérios legais exigidos, até mesmo porque, como acentua 

Gustavo Henrique Pinheiro de Amorim (2008, p. 266) “é o gestor público quem tem o 

domínio de todas as informações acerca daquela contratação ou licitação (…). O advogado 

não: ele somente tem ciência do que consta dos autos. E o seu controle ou aprovação serão 
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restritos ao aspecto da legalidade do ato”. 

Na mesma toada, parcela da doutrina, em contrassenso ao que entendem o STF e 

o TCU, defende que o parecerista, em especial nos processos de licitação e contratação 

públicas, deve somente averiguar a juridicidade das minutas a ele entregues para análise, não 

lhe cabendo entrar no mérito das escolhas tomadas pelos administradores, pois são estes que, 

de fato, possuem competência para ordenar despesas. Vejamos o que assenta Ronny Chales 

Lopes de Torres (2009, p. 186)
82

: 

 

O advogado parecerista, de forma alguma, apresenta-se como “responsável por 

contas”, não é ordenador de despesas e, em sua atividade, não pratica ato de gestão, 

mas sim uma aferição técnico-jurídica que se restringe a uma análise dos aspectos de 

legalidade que envolvem as minutas previstas no parágrafo único do artigo 38 da Lei 

n. 8.666/93, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas gerenciais 

específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do 

administrador, em seu âmbito discricionário. 

 

Isso não significa, contudo, que o advogado público deva se desviar da aferição 

dos elementos fáticos postos à sua apreciação, devendo, pois, informar ao administrador as 

possíveis consequências jurídicas de suas escolhas, sendo importante frisar que não se está a 

defender uma ausência total de responsabilidade, mas sim o império da razoabilidade no 

cotejo de responsabilização do agente elaborador de parecer. Nesse sentido, é o que preceitua 

José Vicente Santos de Mendonça (2010, p. 15): 

 

Um parecer jurídico é, em essência, uma opinião, mas não é só isso: é uma opinião 

proferida dentro de um contexto institucional controlado. Portanto, existem limites, 

formais e materiais, à abrangência da liberdade profissional do advogado que a 

profere. Os limites formais expressam-se na (i) transcrição de dispositivos 

normativos, (ii) na referência à jurisprudência atualizada, (iii) no apelo à doutrina 

consagrada e (iv) na incorporação, moderada e inteligível, de inovações doutrinárias 

e jurisprudenciais ao corpo do argumento. O limite formal é a razoabilidade de tese 

defendida, conceito de difícil definição, mas que se aproxima do sentido de “ser 

apropriado” de Günter; de qualquer forma, a maioria dos advogados consegue 

distinguir uma tese juridicamente defensável de uma “forçação de barra”. A idéia é 

que os pareceres públicos sirvam apenas a uma visão de Direito entendido como 

técnica pautada por uma pretensão de correção, jamais a uma idéia de Direito como 

prática engenhosa, instrumentalista e amoral. 

 

Assim, ante o até aqui exposto, evidente se mostra a impossibilidade de se tentar 

responsabilizar solidariamente com o gestor público o advogado parecerista pela emissão de 

pareceres jurídicos elaborados no âmbito dos processos de licitação e contratação, mormente 

quando sua forma de agir não se desvia dos padrões da legalidade e quando não comprovados 

 
82  No mesmo sentido, confira-se a doutrina de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2015, p. 232). 



85 

 

os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil subjetiva, em especial o 

elemento dolo ou culpa subjacente à sua conduta, pois o simples fato de o parecer exarado 

possuir natureza vinculante – consoante o entendimento do STF e do TCU – não é suficiente 

para fundamentar a responsabilização presumidamente solidária do advogado de Estado sem 

que se tenha preenchido os requisitos indispensáveis para tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A responsabilidade dos agentes públicos passou por longo período de evolução 

histórica. Inicialmente, no período absolutista, a responsabilidade dos agentes do Estado se 

reduzia basicamente à esfera penal, não havendo a responsabilidade civil do agente público, 

por exemplo, levada a efeito em decorrência de atos por ele praticados contra terceiros. 

No período monárquico, por sua vez, a estruturação e a organização da 

Administração Pública foi sendo gradativamente implementada, concretizando-se os 

contornos da figura do agente público e do estatuto jurídico que o regeria. Nessa época, já era 

possível cogitar-se de responsabilidades dos agentes públicos, nos termos da Constituição de 

1824.  

Já no período republicano, foi sendo sedimentada a noção de que os agentes 

públicos deveriam responder por seus atos, nas esferas civil, criminal e administrativa, 

regramento este que permanece aplicável na contemporaneidade. Saliente-se que, nas três 

esferas de responsabilidade acima listadas, é necessária a presença do elemento subjetivo – 

dolo ou culpa – para a sua configuração. 

Vistas as formas de responsabilização do agente público, merece destaque a 

questão da responsabilidade dos pareceristas no que concerne à sua atuação nos processos de 

licitações e contratações públicas, nos moldes do disposto no artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 8.666/93, que determina a obrigatoriedade de análise, por parte da assessoria jurídica, 

das minutas de licitações, convênios, ajustes, acordos e contratos administrativos.  

Nessa senda, a natureza do parecer jurídico tem sido colocada como importante 

elemento de identificação da responsabilidade imputada ao agente público que edita tal ato. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotando classificação de 

origem francesa, estabelece que os pareceres podem ser classificados como facultativos, 

obrigatórios e vinculantes, de modo que a forma de responsabilização do parecerista 

dependeria do tipo de parecer por ele emitido. 

Sendo assim, a consulta promovida pelo gestor público pode ser facultativa, não 

se vinculando a autoridade administrativa ao parecer; obrigatória, de forma que a autoridade 

fica obrigada a emitir o ato tal como submetido à consultoria, podendo, porém, desde que 

motivado, decidir de outra forma; e, por fim, vinculante ou conforme, devendo a 

administração pública observar o disposto no parecer ou então não decidir. 

Por conseguinte, entendeu o STF que, quando o advogado público emite parecer 

vinculante ou conforme, poderia ser responsabilizado solidariamente com o administrador 
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público, pois, nessa hipótese, impondo a lei que o ato opinativo deve necessariamente ser 

seguido pelo gestor público, passaria a haver verdadeiro partilhamento do poder decisório 

entre o gestor e o advogado parecerista, sendo este também administrador nesse caso. 

Nesse contexto, entendem o STF e o TCU que o parecer exarado com base no 

artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 possui natureza vinculante, devendo o advogado 

público que o emitir responder solidariamente com o gestor público nos casos em que se 

verificar a ocorrência de prejuízo ao erário. 

No entanto, neste trabalho, defendeu-se que, independentemente da natureza do 

parecer exarado por assessor jurídico em sua atribuição consultiva, o mesmo somente poderia 

ser responsabilizado quando comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil dos agentes públicos, não decorrendo sua 

responsabilização da mera emissão do parecer com caráter vinculante. 

Assim, o agente, nos termos da Constituição da República de 1988 e da legislação 

infraconstitucional aplicável, somente responderá de forma subjetiva pelos atos por ele 

cometidos, de modo que a sua responsabilização sem que sejam comprovados os requisitos 

para tanto – conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo causal e culpa lato sensu – não 

encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, sendo irrelevante para a discussão da 

responsabilização do parecerista o enquadramento do parecer em uma das categorias 

apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
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