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1. Restituam-se os autos ao órgão assessorado, para que a autoridade competente tome conhecimento do
posicionamento  desta  Consultoria  Jurídica,  conforme  os  termos  do  Parecer  nº
360/2020, formulado pela Advogada da União signatária, que fica ora aprovado.

2. Não  mais  se  fala  apenas  em legalidade  administrativa,  mas  sim em juridicidade  administrativa,
princípio mais robusto, a partir do qual se depreende e espera um atuar da Administração Pública não meramente

centrado na lei, mas no Direito como um todo[1].

3. Como afirmado pela Professora Maria Sylvia Zanella de Pietro, "o Direito Administrativo - de base

essencialmente constitucional -  foi  enriquecido pelos  ideais  de centralidade e dignidade da pessoa humana,  de

participação, de transparência, de motivação, de processualização, de controle social." [2]

4. Ainda, deve o administrador público pautar-se pela máxima inarredável segundo a qual "no limite de

suas  atribuições  constitucionais,  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  estão  jungidos  à  observância,  proteção  e

implementação dos direitos fundamentais"[3].

5. Para encerrar as digressões doutrinárias, imperioso não olvidar que "(N)esse complexo e tumultuado

cenário da pós-modernidade administrativa, só uma coisa é certa: “Administração Pública é atividade de quem não
é dono (...) pois o titular dos interesses geridos e¿ sempre o povo, a coletividade em seu conjunto, apenas representada
pelo Estado”. Logo, o controle é da essência da atividade administrativa, e os fins,  por mais nobres que sejam,

jamais justificarão os meios, e as boas intenções, por melhores que sejam, continuarão a povoar o inferno."[4]

6. Ponho-de acordo com a conclusão constante do item 20.

7. Necessário ressaltar que a análise deste subscritor cinge-se exclusivamente à manifestação jurídica

lançada, sem qualquer novo exame ou estudo dos autos processuais.[5]

São Paulo, 9 de abril de 2020.

(assinado eletronicamente)

Jorge Cesar Silveira Baldassare Gonçalves

Advogado da União

Coordenador-Geral
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Notas

1. ^ Thiago  Lins  Monteiro,  Os  fundamentos  da  discricionariedade  administrativa:  da  arbitrariedade  à

juridicidade, in Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 16, nº 61, abr/jun.2018.

2. ^ Tratado de Direito Administrativo, vol.1 - Teoria geral e princípios do Direito Administrativo, RT, 1ª ed.,

2014, p.35

3. ^ Fabrício  Mota  e  Spiridon Nicofontis Anyfantis,  em  seus  comentários  ao  art.5º,  da  obra  coletiva  Lei

anticorrupção comentada, coordenação de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Thiago Marrara, Fórum, 2ª ed.,

p.85.

4. ^ Edilson Vetorelli,  em seu "A Lei  de  Introdução às  Normas  do  Direito  Brasileiro  e  a ampliação dos

parâmetros de controle dos atos administrativos: um novo paradigma", in A&C, Rev. de Dir. Adm. Const.,

Belo  Horizonte,  ano  19,  n.  78,  p.195-219,  out/dez,  2019,  citando  DALLARI,  Adilson  Abreu,  Controle

compartilhado da administração da Justiça, Rev. Jur., Brasília, V.7, n. 73, p.1-17, 2005.

5. ^ Vale lembrar a recente Decisão proferida do Habeas Corpus 176.552 – SC, que concedeu a ordem para

confirmar a liminar deferida e trancar o processo penal, oriunda do Supremo Tribunal Federal: “O Parquet

qualifica como “padronizado” o parecer transcrito. Todavia, conforme registrei na decisão através da qual

deferi a liminar, considerada a natureza da atividade típica do parecerista jurídico, penso que a análise a ser

feita neste estágio do processo licitatório é de mera formalidade. Isto é dizer, em outras palavras, que não

caberia à advogada elaborar, além do parecer jurídico, um parecer técnico sobre as especificidades que

supostamente seriam direcionadoras do edital....Vou mais adiante: além de se levar este grau de liberdade da

Administração  em  conta,  é  inexigível  da  responsável  pelo  parecer  jurídico  que  proceda  à  análise  de

especificidades técnicas de objetos de licitações de compra. Isso porque não e de sua competência conhecer

de tais assuntos, posto que a sua qualificação técnica é da esfera jurídica, não mecânica.Em outras palavras,

exigir que uma procuradora jurídica municipal tenha o conhecimento técnico necessário para vislumbrar

qual o grau de especificidade de modelos de máquinas retroescavadeiras configuraria fraude à licitação é

perder de vista até mesmo a sombra da razoabilidade.” 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 64510015279201713 e da chave de acesso 78166fdf

Documento assinado eletronicamente por JORGE CESAR SILVEIRA BALDASSARE GONCALVES, de acordo
com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
406609864 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JORGE CESAR
SILVEIRA BALDASSARE GONCALVES. Data e Hora: 09-04-2020 17:24. Número de Série: 13322903. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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