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RESUMO 

 

A presente dissertação possui como tema a Independência Funcional do Advogado 

Público Federal na Constituição da República Federativa do Brasil em uma Advocacia de 

Estado atenta aos Direitos dos Cidadãos. A Constituição Federal confere à Advocacia Pública 

o status de Função Essencial à Justiça. A atividade está regulada nos arts. 131 e 132 da 

Constituição Federal. No âmbito federal, a Advocacia Pública é exercida pela Advocacia-Geral 

da União, integrada pelas carreiras de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, 

Procurador Federal e Procurador do Banco Central. Cumpre ao Advogado Público realizar a 

defesa do Estado e viabilizar juridicamente a concretização das políticas públicas. Impõe-se, no 

entanto, verificar como se pode compatibilizar a tarefa de defesa dos interesses do Estado sem 

negar direitos aos cidadãos. Desse modo, tem-se como objetivo geral analisar a existência, ou 

não, da independência funcional para o Advogado Público desenvolver suas atribuições, pois a 

Constituição não destaca essa prerrogativa expressamente, tal como fez em relação ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Como objetivos específicos procurar-se-á verificar 

como a independência funcional do Advogado Público poderia contribuir para a redução da 

litigiosidade estatal; analisar as incongruências do paradigma atual de uma Advocacia de 

Governo e conceber aspectos inerentes ao paradigma ideal de uma Advocacia de Estado. Adota-

se a metodologia dedutiva, partindo-se dos conhecimentos gerais para o específico, com a 

abordagem do tema proposto sob a ótica da técnica da pesquisa bibliográfica, buscando 

elementos na legislação, na doutrina nacional e estrangeira, bem como na jurisprudência pátria 

e em normas internas da Advocacia-Geral da União. Realiza-se uma abordagem exemplificativa 

para demonstrar o quanto o paradigma da Advocacia Pública está centrado em uma Advocacia 

de Governo e o que se poderia esperar de uma Advocacia de Estado em um modelo republicano 

atento aos direitos dos cidadãos. Na forma republicana de governo a atuação estatal deve ser 

dirigida para atender aos interesses e às necessidades primárias da sociedade, visando sempre à 

promoção do bem comum. A atuação do Advogado Público deve então estar calcada no fio 

tênue entre defender o Estado, viabilizar a realização das políticas públicas ao mesmo tempo 

em que exerce importante papel preventivo para a observância da legalidade pelos órgãos 

estatais. Conclui-se que a independência funcional do Advogado Público constitui princípio 

constitucional implícito ao exercício da atividade jurídica decorrente da própria investidura 

constitucional. Em um Estado Republicano e Democrático de Direito que possui como 

fundamento a construção de uma sociedade justa (CF, art. 3º, I) o princípio da independência 

funcional do Advogado Público é extraído do exame do art. 131 em conjunto com o art. 37, 



 
 

caput, da Constituição Federal, bem como pela observância dos princípios e direitos 

fundamentais. No entanto, ante a realidade do paradigma vigente de uma Advocacia de 

Governo o princípio da independência funcional do Advogado Público Federal vem sendo 

inobservado na realidade empírica, sendo uma das causas para o excesso de litigiosidade estatal 

e da dificuldade de reconhecimento de direitos pertencentes aos cidadãos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – ADVOGADO PÚBLICO – 

ADVOCACIA DE ESTADO – ADVOCACIA DE GOVERNO – 

ADVOCACIA PÚBLICA – DIREITOS DOS CIDADÃOS 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as its theme the Functional Independence of the Federal Public 

Attorney in the Constitution of the Federative Republic of Brazil in a Advocacy of the State 

Attentive to the Rights of Citizens. The Federal Constitution gives the Public Advocacy status 

of Essential Function to justice. The activity is regulated in arts. 131 and 132 of the Federal 

Constitution. At the federal level, the Public Advocacy is exercised by the Advocacy General 

of the Union, composed by the careers of the Union Attorney, Attorney of the National 

Treasury, Federal Attorney and Attorney of the Central Bank. Meets the Public Attorney 

conduct the defense of the state and legally enable the implementation of public policies. It is 

necessary, however, to see how one can reconcile the defense task of state interests without 

denying rights to citizens. Thus, it has as general objective to analyze the existence or not of 

functional independence for the public attorney to develop his/her tasks, because the 

Constitution does not highlight this prerogative expressly, as it did in relation to the Public 

Ministry and the Public Defender's Office. Specific objectives will be sought to verify how the 

functional independence of the Public Attorney could contribute to the reduction of state 

litigation; analyze the inconsistencies of the current paradigm of a Government Advocacy and 

shape aspects of the ideal paradigm of an Advocacy of the State. It is adopt the deductive 

methodology, starting from the general knowledge to a specific one, with the theme of the 

approach proposed from the perspective of the literature technique, seeking elements in 

legislation, national and foreign doctrine and the country law and internal rules of the Advocacy 

General of the Union. It is realized an exemplary approach to demonstrate how the paradigm 

of Public Advocacy is focused on a Government Advocacy and what could be expected from 

an Advocacy of the State in a republican model attentive to the rights of citizens. The republican 

way of government the state action should be directed to meet the interests and basic needs of 

society, always seeking to promote the common good. The role of the Public Attorney should 

then be feet in the thin thread between defending the state, enabling the implementation of 

public policies and at the same time plays an important preventive role for the observance of 

the law by state bodies. It is concluded that the functional independence of the Public Attorney 

is implicit constitutional principle to the exercise of legal activity deriving from the 

constitutional endowment. In a Republican and Democratic State of Law that has the foundation 

to build a just society (CF, art. 3, I) the principle of functional independence of the Public 

Attorney is extracted from examination of art. 131 in conjunction with art. 37, caput, of the 

Federal Constitution, and the observance of fundamental principles and rights. However, given 



 
 

the reality of the current paradigm of a Government Advocacy the principle of functional 

independence of the Federal Public Attorney has being unobserved in empirical reality, being 

one of the causes for the excess state litigation and the difficulty of recognition of rights 

belonging to citizens. 

 

KEYWORDS: FUNCTIONAL INDEPENDENCE – PUBLIC ATTORNEY – ADVOCACY 

OF THE STATE - GOVERNMENT ADVOCACY – PUBLIC ADVOCACY 

– RIGHTS OF CITIZENS  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal confere à Advocacia Pública o status de Função Essencial 

à Justiça.  

A Advocacia Pública, organizada em carreira, desempenha uma das mais 

importantes atribuições na defesa do Estado, da sociedade e do patrimônio público. A atividade 

está regulada em seção própria do Título IV, Capítulo IV, da carta constitucional, mais 

precisamente nos arts. 131 e 132 da Constituição Federal. 

No âmbito federal, a Advocacia Pública é exercida pela Advocacia-Geral da União, 

integrada pelas carreiras de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador 

Federal e Procurador do Banco Central.  

Advogado Público é o profissional ocupante de cargo público efetivo, que possui 

como atribuição prestar assessoria e consultoria jurídica ou representar, judicial ou 

extrajudicialmente, pessoas jurídicas de direito público. 

O Advogado Público está submetido a dois regimes jurídicos relacionados à sua 

atividade profissional: o primeiro com o ente que lhe remunera, em uma relação estatutária; e 

o segundo com a Ordem dos Advogados do Brasil. 

No âmbito federal, o art. 131 da Constituição estabelece que "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 Executivo." 

Sobressai dentre suas atribuições a prestação de assessoramento jurídico, em 

matéria consultiva, aos órgãos do Poder Executivo, inclusive das autarquias e fundações 

públicas federais; e na seara contenciosa cumpre-lhe a representação judicial e extrajudicial de 

toda a União, incluídas as autarquias e fundações públicas federais, bem como a apuração da 

liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins 

de cobrança administrativa ou judicial. 

No regime republicano a atuação estatal deve ser dirigida para atender aos interesses 

e às necessidades da sociedade com vistas à promoção do bem comum. Considerando que todo 

poder emana do povo, conforme preceitua o art. 1º, par. único, da Constituição Federal, são as 

necessidades sociais que definirão os rumos da atuação estatal. 

A atuação do Advogado Público deverá sempre estar calcada no fio tênue entre a 

necessidade de oferecer mecanismos jurídicos à satisfação das necessidades coletivas ao mesmo 
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tempo em que exerce importante papel preventivo para que direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos não sejam desrespeitados pelos órgãos estatais. 

O estudo que se pretende desenvolver parte da premissa de que o Estado deve deter 

autoridade sem que se torne autoritário; deve zelar pelos interesses coletivos sem aniquilar com 

os interesses individuais, ainda que por vezes parcela de interesse individual necessite ceder 

espaço ao interesse coletivo. O Estado é elemento aglutinador de todos os interesses de seu 

povo, sendo que por vezes o Estado se equivoca e por dever ético deveria reconhecer 

espontaneamente o seu equívoco.  

Em juízo o Estado é representado juridicamente pelo Advogado Público. 

Desse modo, busca-se com o presente trabalho justamente analisar o fim precípuo 

para o qual foi constitucionalmente criada a Advocacia-Geral da União, discorrer sobre a 

independência funcional do Advogado Público Federal, sua extensão e limites, e a necessidade 

do respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão pela administração pública.  

O art. 133 da Constituição Federal aponta o norte que se pretende trilhar, pois prevê 

expressamente que o advogado, seja ele público ou privado, é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 

lei. 

O ponto fulcral do estudo é investigar a conduta esperada do Advogado Público 

quando este se deparar com um equívoco administrativo ou com a existência de um direito 

evidente pertencente ao administrado em face da administração pública. 

A problemática decorre do fato de o Estado não poder se tornar um violador de 

direitos. Sua atuação deve estar sempre pautada pelo respeito aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tal como previstos no art. 37 da 

Constituição Federal. A boa-fé e a confiança devem sempre permear a relação entre os órgãos 

estatais e a sociedade.  

Nesse contexto, verificar-se-á se o Advogado Público estaria obrigado a defender a 

qualquer custo a legalidade de todos os atos administrativos.  

Há de se perquirir se a presunção de legalidade e legitimidade dos atos 

administrativos limitaria a atuação do Advogado Público. 

Seria o Advogado Público Federal, na qualidade de operador jurídico, um simples 

repetidor de termos ou de teses legais previamente interpretados pelo Advogado-Geral da 

União? 

Procurar-se-á demonstrar que o Advogado Público não é advogado do erário nem 

do governo, pois cumpre, antes de tudo, uma missão republicana de zelo e respeito pela res 
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(coisa) pública. É, assim, agente político responsável pelo controle interno de 

constitucionalidade e legalidade dos atos administrativos.  

A presente dissertação tem por objetivo geral investigar as nuances de uma suposta 

(ausência de) independência do Advogado Público Federal no seu mister constitucional de 

promover a defesa do Estado Brasileiro e o seu papel na solução de litígios, baseado no princípio 

da boa-fé, da confiança e do respeito aos direitos dos administrados, no contexto de um Estado 

Republicano e Democrático de Direito. 

Existe ainda uma ausência de clareza normativa quanto a independência funcional 

do Advogado Público e a ausência de princípios constitucionais expressos permite que o 

advogado público se torne passível de sanção em razão dos atos praticados no exercício da 

função caso esboce um entendimento que posteriormente não se coadune com o entendimento 

dos órgãos de controle de suas atribuições. Então o estudo sobre a esfera de liberdade para o 

advogado público exercer o seu mister constitucional se torna imprescindível em uma 

Advocacia Pública republicana. 

Verifica-se que a Advocacia Pública constitui Função Essencial à Justiça, e como 

tal, necessita deter igual tratamento dispensado pela constituição em relação às demais Funções 

Essenciais, até mesmo em respeito ao sistema de freios e contrapesos também aplicável no 

âmbito dos processos judiciais. 

Dentre as Funções Essenciais, a constituição foi expressa ao prever a independência 

funcional do Ministério Público (CF, art. 127, § 1º) e da Defensoria Pública (CF, art. 134, § 4º), 

mas silenciou em relação à independência funcional do advogado e do advogado público. Há, 

portanto, uma lacuna constitucional que necessita ser melhor analisada e colmatada. 

Há de se perquirir se o silêncio do constituinte teria sido um silêncio eloquente de 

modo que o advogado público, de fato, não seria detentor de independência funcional. Nesse 

aspecto há de se questionar quais seriam as repercussões desse entendimento no âmbito dos 

processos administrativos e judiciais e para a manutenção do atual estágio de litigiosidade 

estatal. 

Verifica-se que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil assegura 

expressamente a independência do advogado (EAOB, art. 18 e 31, § 1º) e sendo o advogado 

público, antes de tudo, advogado vinculado aos quadros da OAB, sua independência funcional 

estaria, no mínimo, prevista em bases legais. 

No entanto torna-se imprescindível verificar se haveria necessidade de o Poder 

Constituinte tornar expressa a independência funcional do advogado público ou se essa é uma 

prerrogativa inerente ao próprio exercício da atribuição. Assim, analisar-se-á se é possível aferir 
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a existência de independência funcional do advogado público mediante uma análise sistêmica 

das normas constitucionais. 

Percebe-se ainda uma certa lacuna no âmbito doutrinário quanto ao tema ora 

proposto relativo à existência da independência funcional por parte do advogado público. 

Embora haja muitas afirmações no sentido de que o advogado público necessita deter uma 

atuação independente, não se logrou encontrar registros quanto ao sustentáculo jurídico-

constitucional assegurador dessa independência. 

O tema da independência funcional dos Advogados Públicos no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal também permanece nebuloso. 

No ano de 2002 o Tribunal Pleno afirmou expressamente que os Procuradores do 

Estado não possuem independência funcional por ausência de estipulação expressa na 

Constituição Federal (ADI 470/AM). 

O que se pretende demonstrar, no entanto, é que a ausência de tal independência 

tornaria impossível o cumprimento de diversos princípios constitucionais, de modo que a 

autonomia e a independência funcional do Advogado Público Federal, embora não expressos, 

seriam princípios implícitos no texto constitucional. Na pior das hipóteses tal independência 

não teria suporte constitucional, mas legal, contido no Estatuto da OAB. 

Demonstrando evolução jurisprudencial, em dezembro de 2014 o mesmo pleno do 

Supremo Tribunal Federal reconheceu que a investidura do advogado público no cargo efetivo, 

mediante concurso público, permite uma atuação com a independência necessária para não 

sofrer ingerências no exercício de suas atribuições (MC-ED-ADI 4843/PB). 

Nesta decisão, porém, é difícil mensurar se a abordagem do tema “independência” 

foi decidida pelo tribunal em caráter obiter dictum, com força retórica, já que a independência 

funcional não seria o mérito da decisão. 

De qualquer forma, há a sinalização por parte da Suprema Corte em reconhecer a 

existência de independência aos Advogados Públicos, os quais, no entanto, permanecem 

subjugados por um proceder institucional em sentido contrário. 

Analisar-se-á, nesse aspecto, algumas normatizações administrativas que viriam de 

encontro com o princípio da independência funcional do advogado público e que firmam a 

cultura de uma atuação dependente de instâncias superiores a contribuir enormemente para a 

manutenção do excesso de litigiosidade por parte do Estado. 

Nesse norte, o estudo terá como objetivos específicos verificar como a 

independência funcional do Advogado Público poderia contribuir para a resolução dos conflitos 

nos âmbitos administrativo e judicial com vistas à construção de uma sociedade justa, fincada 
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no respeito aos princípios inerentes à administração pública e na promoção do bem comum. 

Perquirir-se-á, para tanto, se a atuação do Advogado Público Federal deveria estar inserida no 

âmbito de uma Advocacia de Governo ou no de uma Advocacia de Estado. Por fim, verificar-

se-á a possibilidade de o Advogado Público reconhecer pretensões legítimas manifestadas pelos 

administrados frente ao Estado, quando se mostrar evidente o direito de quem o alega. 

O presente trabalho está dividido em 06 Capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução.  

No Capítulo 2 verificar-se-á se, de fato, é verdadeira a afirmação quanto a existência 

de um excesso de litigiosidade estatal, bem como sobre a necessidade de o Estado-nação, por 

todas as suas instituições, respeitar os princípios, direitos e garantias fundamentais de todos os 

cidadãos. 

No Capítulo 3 será analisada a organização da Advocacia Pública Federal e aspectos 

de sua funcionalidade no ambiente de um estado democrático de direito. 

No Capítulo 4 far-se-á a análise comparativa entre uma Advocacia Pública de 

Estado e de Governo e verificar-se-á em qual delas está ou deveria estar inserida a Advocacia-

Geral da União. 

No Capítulo 5 analisar-se-á a independência funcional dos Advogados Públicos 

Federais, os óbices encontrados para a atuação independente e as consequências que a ausência 

de autonomia podem gerar para a vida dos cidadãos e para a morosidade da prestação 

jurisdicional. 

O Capítulo 6 é dedicado à conclusão. 

O presente trabalho será desenvolvido mediante a utilização da metodologia 

dedutiva, partindo-se de conhecimentos gerais para o específico, com a abordagem do tema 

proposto sob a ótica da técnica da pesquisa bibliográfica, buscando elementos na legislação 

pertinente à matéria, na doutrina (livros, artigos, periódicos, discursos) nacional e, 

eventualmente, estrangeira e na jurisprudência pátria. 

O desenvolvimento do tema proposto revela a importância de também trazer a 

abordagem de hipóteses e casos concretos para a demonstração exemplificada de situações 

possíveis ou experiências vivenciadas no que concerne à atividade inerente à Advocacia Pública 

Federal de representação da União, suas autarquias e fundações públicas, bem como de 

autoridades públicas federais, e de assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

Realizar-se-á também uma rápida análise quanto ao contexto de inserção da 

Advocacia Pública Federal na divisão tripartite das funções estatais ante a função de defender 

em juízo os atos administrativos emanados de toda a UNIÃO, sejam eles provenientes do Poder 
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Executivo; sejam eles provenientes da atividade-meio necessária à manutenção da função 

finalística do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e da 

Defensoria Pública da União; sejam eles atos administrativos emanados das autarquias, 

incluídas as agências reguladoras, e das fundações públicas federais. 

Nesse aspecto surge no âmbito doutrinário duas correntes: uma, defendida por 

Marcelo Terto sustentando que as Funções Essenciais à Justiça, por estarem expressamente 

previstas no Capítulo relativo à Organização dos Poderes constituiriam um quarto Poder, de 

modo que a dinamicidade dos fatos ocorridos ao longo de 200 anos de história teria superado a 

repartição tripartite dos Poderes estatais tal como como concebida por Montesquieu; e outra 

corrente, sustentada por Maria Sylvia Zanella di Pietro, a considerar que a divisão tripartite não 

teria sido superada, constituindo as Funções Essenciais à Justiça funções com tratamento 

constitucional diferenciado. A pesquisa se filiará a esta segunda concepção. 

O ponto comum entre as duas correntes é que ambas assentam as Funções 

Essenciais à Justiça fora da estrutura administrativa dos Poderes clássicos da República, razão 

pela qual Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, embora constituam 

instituições mantidas pelo Estado, não podem ser consideradas como órgãos integrantes do 

Poder Executivo. 

Ocorre que a Advocacia Pública por prestar assessoramento jurídico ao Poder 

Executivo foi trazendo para a sua organização interna muitas práticas inerentes àquela esfera 

de Poder, sustentado em bases burocráticas weberianas. Embora tais práticas sejam importantes 

à organização do Poder Executivo tornam-se incompatíveis na organização de uma Função 

Essencial à Justiça. 

A Advocacia Pública, em verdade, vem sofrendo um processo de executivização de 

suas funções, ou seja, de assujeitamento de suas atribuições em extrema submissão ao Poder 

Executivo e aos governos que se sucedem, o que afeta o sistema de check and balances 

constitucional e provoca um desequilíbrio de forças na Organização Constitucional dos Poderes 

da República (Título IV, da Constituição Federal). 

Por isso a importância de estudar as nuances inerentes à Advocacia de Estado e à 

Advocacia de Governo, porquanto se verificará que apenas a primeira possui um viés 

efetivamente republicano. 

Tornar-se-á imprescindível correlacionar a função desempenhada pelo Advogado 

Público contrapondo-a à advocacia privada a fim de identificar o significado da dimensão 

pública da Advocacia de Estado. 
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Procurar-se-á demonstrar a importância da exclusividade das atribuições dos 

Advogados Públicos no papel de assessoramento do Poder Executivo e de representação 

judicial e extrajudicial da União. 

Analisar-se-á questões cruciais relacionadas à autonomia jurídica do Advogado 

Público Federal, tais como a inviolabilidade dos seus atos e manifestações e a necessidade de 

observância dos princípios da legalidade, da liberdade de consciência, da livre manifestação do 

pensamento. 

Demonstrar-se-á a importância de se buscar a confiança e a boa-fé nas relações 

entre Estado e sociedade 

Por fim, lançar-se-á luzes sobre a questão da responsabilidade do Advogado 

Público Federal por seus atos e manifestações. 
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2 A ADVOCACIA PÚBLICA E O RESPEITO AOS DIREITOS DOS CIDADÃOS 

 

Costuma-se apontar o excesso de litigiosidade estatal como uma das grandes causas 

de morosidade da prestação jurisdicional. Contestar praticamente todas as demandas e recorrer 

de quase todas as decisões contrárias a uma pessoa jurídica de direito público pode ter se 

tornado um hábito culturalmente assimilado pela Advocacia Pública. 

A ausência de normas constitucionais bem definidas tornando explícita e inconteste 

a autonomia técnica ou a independência funcional do Advogado Público é fator preocupante 

capaz de desembocar em uma postura renitente por parte do corpo jurídico estatal. 

A atividade técnico-jurídica de interpretação do direito desempenhada não só pelos 

Advogados Públicos ou Privados, mas também pelo Ministério Público, pela Defensoria 

Pública e pela própria Magistratura necessita ser respeitada. Os excessos devem, sim, ser 

coibidos na forma da legislação em vigor sem, no entanto, levar ao assujeitamento, à submissão 

e muito menos à quebra do sistema de freios e contrapesos constante da Lei Maior. 

A Advocacia Pública tem muito a contribuir para a superação do excesso de 

litigiosidade estatal, mas necessita possuir liberdade de atuação para fazer valer o império do 

Direito desde a gestação dos atos administrativos.  

A Constituição da República Federativa do Brasil é firmada sobre sólidos alicerces 

principiológicos, é valorada no objetivo de construção de uma sociedade justa e por isso é tema 

crucial o reconhecimento da importante missão desempenhada pela Advocacia Pública na 

orientação jurídica dos órgãos e agentes estatais. Por seu intermédio litígios podem ser 

prevenidos e a ordem pode ser espontaneamente resgatada, sem prejudicar a viabilidade do 

desenvolvimento das políticas públicas nem a defesa dos atos administrativos editados em 

estrita observância dos princípios administrativos insculpidos no art. 37 da Constituição 

Federal. 

Assim, neste Capítulo analisar-se-á o papel da advocacia no cenário jurídico 

nacional; demonstrar-se-á que o excesso de litigiosidade estatal não é um mito e sim uma 

realidade a ser superada por uma Advocacia Pública autônoma e independente; e verificar-se-á 

que a autonomia e a independência da Advocacia Pública estão em consonância com os 

Princípios Fundamentais da Constituição Federal de um Estado zeloso pelo respeito aos direitos 

e garantias fundamentais dos cidadãos.  
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2.1 A ADVOCACIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Na Constituição Federal estão consolidadas a gama de compromissos assumidos 

pelo Estado com a finalidade de estabilizar a ordem em todos os relacionamentos entabulados 

no âmbito espacial de sua vigência.  

Logo no preâmbulo o constituinte tornou expressos os valores que o influenciaram 

na produção normativa durante a elaboração da Carta Constitucional. O respeito aos direitos foi 

densificado na valoração da justiça constitucional em uma sociedade comprometida com a 

resolução dos conflitos. 

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil disciplina a 

organização de um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias1. 

Percebe-se que o texto constitucional confere contornos normativos à justiça ao 

elencá-la como objetivo fundamental a ser perseguido pela República, conforme dispõe o art. 

3º, I, da Constituição Federal.  

Espera-se de todos aqueles submetidos à ordem constitucional um proceder 

coerente com as diretrizes constituídas, embora a imperfeita condição humana tenha o potencial 

de deteriorar a confiança e a segurança perseguidas durante o convívio coletivo. A justiça é 

pedra angular à manutenção da harmonia coletiva. Uma sociedade injusta gera desconfiança, 

insegurança, discórdia, animosidade e conflitos sem fim. 

É sempre um tema tormentoso discorrer sobre justiça, por se tratar de um conceito 

indeterminado, embora as percepções sobre justiça e injustiça sejam essenciais ao componente 

ético do Direito.  

Argumentar em torno da justiça é argumentar em torno daquilo a que as pessoas 

têm direito, uma noção entre o certo e o errado, ou melhor, a noção de dar a cada um o que lhes 

é devido2. Porém, a tarefa de descobrir o que seria devido para cada um faz com que a questão 

quanto ao justo permaneça de difícil solução.  

                                                           
1 Constituição Federal, Preâmbulo. 
2 SCHMIDTZ, David. Os Elementos da Justiça.  Tradução de William Lagos. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009. p. 10-11. 
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Sob o ponto de vista político, Michael Sandel observa ser possível três abordagens 

em torno da justiça: na perspectiva utilitarista seria a maximização da utilidade ou do bem estar 

em decorrência do alcance da máxima felicidade para o maior número de pessoas; na 

perspectiva liberal a justiça estaria centrada no respeito às liberdades de escolha; e em uma 

terceira abordagem a justiça envolveria o cultivo da virtude e a preocupação com o bem 

comum3. Todas essas concepções do justo procuram idealizar um raciocínio em torno do que 

seria o ideal de uma vida boa. 

A existência social considerada como um ato de criação humana impele à 

humanidade a capacidade de criar uma estrutura social sensível para atender aos desejos e 

necessidades básicas da civilização. Toda concepção de justiça esbarra na dificuldade de se 

descobrir a verdade irrefutável, praticamente impossível de ser descoberta quando o homem se 

vê às voltas com o pluralismo, o perspectivismo e o pragmatismo4. 

Não é objetivo deste trabalho se aventurar em digressões sobre a relação entre 

Direito e Justiça, embora não se possa afastar por completo quando se pretende discorrer sobre 

a necessidade de o Estado agir com respeito aos direitos dos cidadãos na perspectiva do objetivo 

fundamental da busca por uma sociedade justa.  

O Estado é, por excelência, a fonte do Direito e cumpre aos seus agentes agirem em 

observância à ordem normativa vigente. O império da lei seria, então, o pressuposto para a 

construção da sociedade justa. 

Na concepção positivista clássica a justiça é ordinariamente vislumbrada em bases 

valorativas, sensitivas ou subjetivas, desprovida de um conceito jurídico determinado. 

Kelsen prefere separar o Direito da Justiça, por vislumbrar nesta um critério de 

valor, quando na sua percepção o Direito deve ser puro e afastado de quaisquer sentimentos 

valorativos. Assim, Direito e Justiça seriam grandezas inconciliáveis e os valores de justiça 

seriam afetos no máximo a uma política jurídica, mas jamais ao Direito5. Para Kelsen, a norma 

da justiça é uma norma moral6. Essa norma moral ligaria a justiça ao encontro da felicidade, 

concebendo como justa a sociedade em que as pessoas seriam felizes7. 

                                                           
3 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa.  Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 324. 
4 MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução de Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 458. 
5 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p. XVIII. 
6 KELSEN, Hans. O Problema da Justiça. Tradução de João Baptista Machado. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 4 
7 KELSEN, Hans. What is Justice? Justice, law and politics in the mirror of science. Berkeley: University of 

California press, 1957. p. 2. 
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A concepção do Direito e da Justiça em Kelsen possui, portanto, bases utilitaristas. 

Jeremy Bentham concebia o princípio da utilidade como a medida entre o certo e o 

errado a orientar não apenas as ações dos indivíduos, mas também as ações dos governos. Para 

o indivíduo, a medida da felicidade estaria ligada à ideia de prazer e à ausência de dor. Por sua 

vez, a ação estatal para ser útil deveria ser capaz de trazer à sociedade a maior medida de 

felicidade e a menor quantidade de infelicidade8. Bentham valia-se de critérios quantitativos 

para medir a felicidade: quanto mais prazer e menos dor, maior seria a felicidade de uma 

comunidade. Já John Stuart Mill, também utilitarista, irá valer-se de critérios qualitativos para 

aferir não se alguém é mais ou menos feliz, mas para verificar se a pessoa vive hoje uma vida 

melhor ou pior que ontem9. Stuart Mill adota, portanto, um critério de comparação entre duas 

situações para medir o acerto ou o desacerto dos atos estatais. O acerto remeteria a uma situação 

justa. O desacerto à injustiça. 

Kelsen também irá pressupor um conceito qualitativo de felicidade social e humana. 

A ordem social justa, no seu entendimento, deve implicar um sentido objetivo-coletivo com a 

satisfação das necessidades tidas como dignas de serem satisfeitas10.  

Por outro lado, John Rawls apresenta uma teoria da justiça vinculada à ideia de 

cooperação social, a partir da concepção da justiça como equidade, com bases contratualistas. 

Parte do pressuposto ser a justiça a virtude primeira das instituições sociais, tal como a verdade 

o é dos sistemas de pensamento. Assim, do mesmo modo que toda teoria deve ser rejeitada ou 

retificada se não for verdadeira, as leis e as instituições devem ser reformuladas ou abolidas se 

forem injustas11. 

John Rawls irá vislumbrar a justiça em bases normativas comprometida 

substantivamente com os direitos de liberdade e igualdade em contraposição, sobretudo, às 

teorias utilitaristas baseadas apenas na busca do bem-estar e da felicidade12. 

Partindo da situação hipotética de os indivíduos estarem conjuntamente em uma 

posição original encoberta sob o véu da ignorância, irá desenvolver a sua Teoria da Justiça em 

bases racionais.  

                                                           
8 BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: At the 

Clarendon press, 1907. p. 1-3. 
9 BRITO, Ari R. Tank. Introdução. In: MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Ari R. Tank Brito. 

São Paulo: Hedra, 2010. p. 14. 
10 MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução de Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 457. 
11 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 4. 
12 Ibid., p. XVII. 
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Considera a existência de uma sociedade bem ordenada quando esta se ocupa não 

apenas a promover o bem-estar de seus componentes, mas também quando é regulada por uma 

concepção pública de justiça, por intermédio da qual todos aceitam e esperam que todos ajam 

baseados nos mesmos princípios e em que todas as instituições satisfazem e são conhecidas por 

satisfazer os princípios da justiça13. Vê na justiça a existência de dois princípios fundamentais: 

o primeiro implica a concessão de liberdade básicas iguais para todos; o segundo reconhece a 

existência da diferença entre os indivíduos em decorrência de desigualdades sociais e 

econômicas e procura ordená-las em uma cooperação que resulte no máximo de benefício aos 

menos favorecidos e que os cargos e posições estejam abertos a todos, com uma justa igualdade 

de oportunidades. 

Por fim, Michael Walzer, sob a perspectiva de uma sociedade plural, irá dizer que 

não existe uma justiça, mas diversos modos de realizá-la. Considera serem os princípios da 

justiça pluralistas na forma, os quais serão aplicados motivadamente por agentes diversos, 

segundo as normas em vigor, e estes agentes realizam interpretações tão variadas quanto 

variados são os próprios bens sociais14. 

Ao observar-se que o Estado Brasileiro, por expressa disposição constitucional, está 

comprometido com a busca por uma sociedade justa15, verifica-se o quão é problemática a ideia 

de delimitar o alcance desse objetivo. Talvez seja até um objetivo inalcançável, tanto que o 

constituinte se refere a algo em que o Estado estaria sempre a procura, possivelmente por 

vislumbrar na justiça um valor dinâmico e utópico. 

Mas como a busca pela justiça é algo normatizado por preceito constitucional é 

norma válida, vigente e de aplicabilidade imediata.  

Então, para fins deste trabalho, considerar-se justo o comportamento socialmente 

aceito em conformidade com o ordenamento jurídico e injusto o comportamento que infringe 

esse mesmo ordenamento ou se mostra em desacordo com os valores nele presentes. 

A Constituição Federal, centrada no objetivo da construção da sociedade justa, 

constituiu forças auxiliares à Justiça para a busca desse objetivo fundante. Tais forças seriam 

aquelas elencadas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição Federal, denominadas Funções 

Essenciais à Justiça. 

                                                           
13 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 5. 
14 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução de Jussara    

Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 5. 
15 Constituição Federal, art. 3º, I. 
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Em uma primeira leitura, poder-se-ia considerar seriam as Funções Essenciais à 

Justiça forças auxiliares apenas à administração da Justiça Judiciária e por ser o Poder Judiciário 

comprometido com a distribuição da justiça, tais Funções o auxiliariam organicamente neste 

mister. Esse raciocínio é adequado. 

Mas o compromisso com a justiça assumido pelas Funções Essenciais sobrepuja a 

concepção de meras forças auxiliares à Justiça Judiciária, pois o âmbito de atuação de tais 

Funções não se restringe às lides forenses. São forças atuantes também no âmbito das 

instituições públicas e privadas, sendo por isso protagonistas imprescindíveis à concretização 

da justiça em mais amplo espectro. 

A Justiça qualificada nas Funções Essenciais, então, deve ser entendida na 

dimensão teleológica do Direito, como a razão finalística das atividades jurídicas e judiciárias 

com vistas à produção de uma decisão político-jurídica resolutiva de um conflito16, e também 

em seu aspecto axiológico de auxílio na concretização da ordem jurídica justa. 

Nesse cenário o papel da Advocacia e mais especificamente da Advocacia Pública 

ganha relevo. 

Na busca pela sociedade justa a Advocacia Pública, enquanto instituição inserida 

em um sistema de freios e contrapesos constitucionais, deve possuir a mesma liberdade de 

atuação concedida às demais Funções Essenciais à Justiça, justamente para lhe conferir 

paridade de armas contra as demais funções essenciais dotadas de força para agir contra os atos 

estatais.  

Mas antes de adentrar ao tema da Advocacia Pública propriamente dito, importa 

tratar da advocacia em sentido lato, considerando que o Advogado Público é, antes de tudo, 

advogado. 

Todo Advogado é indispensável à administração da justiça, diz o art. 133 da 

Constituição Federal. Se ele é indispensável, significa dizer que sem o advogado a justiça não 

se perfectibiliza. 

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil completa o sentido do texto 

constitucional ao expressar deva cumprir ao advogado a defesa da Constituição, da ordem 

jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, além de 

pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento 

da cultura e das instituições jurídicas17. 

                                                           
16 SARAIVA, Paulo Lopo. O Advogado não pede. Advoga: manifesto de independência da advocacia 

brasileira. Campinas: EDICAMP, 2002. p. 1. 
17 Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, art. 44, I. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.906-1994?OpenDocument
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Vive-se em uma sociedade plural e as intenções de cada indivíduo isoladamente 

considerados, ou reunidos em uma associação ou corporação, influenciam a interpretação 

constitucional, que se torna invariavelmente múltipla, muitas vezes conflitante e sempre 

complexa18. 

As concepções de justiça não raro se confundem com opiniões, nem sempre 

coincidentes com as dos semelhantes, pois os juízos e as convicções humanas tendem a divergir, 

principalmente quando são contrapostos a interesses particulares19. 

Em uma sociedade plural, interesses antagônicos defendidos por pessoas 

heterogêneas e intransigentes costumam tornar o choque inevitável e precipitam conflitos 

infindáveis. Tensão, aflição, discórdia, confrontos, embates, fazem parte do contexto de 

pretensões contrariadas e resistidas em que muitas vezes o Estado é chamado a intervir para o 

restabelecimento da harmonia e da paz social. 

É nesse ambiente um tanto hostil que os advogados exercem sua profissão.  

No entremeio de lides tormentosas faz da sua voz a voz do cidadão perante o 

Estado-juiz20.  

Cumpre ao advogado, em determinadas situações, representar o presumidamente 

inocente e, em outras, defender o prejulgado culpado, embora se saiba que juridicamente a culpa 

continua não comportando prejulgamentos, sendo somente aferível após uma decisão judicial 

transitada em julgado.  

Deve o advogado, por isso, resistir à impaciência dos ânimos exacerbados que não 

tolera a serenidade nem as formalidades procedimentais e temporais do processo litigioso. Ao 

trabalhar para que não faleça ao seu constituinte as garantias da legalidade, trabalha o advogado 

para que não falte à justiça nenhuma de suas garantias21. 

O advogado tem nas aflições do cidadão a direção do direito a ser buscado para 

aplacar o sofrimento do seu constituinte. 

Em que pese cada cidadão possua o seu juízo particular quanto a justiça de suas 

convicções, deve também estar aberto para analisar quais ordenações constitucionais são justas 

para conciliar as opiniões conflitantes acerca do império da justiça22. 

                                                           
18 BEATTY, David. M. A Essência do Estado de Direito. Tradução de Ana Aguiar Cotrin. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2014. p. 16. 
19 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 

240. 
20 No mesmo sentido, quanto ao aspecto histórico da advocacia: SARAIVA, Paulo Lopo. O Advogado não 

pede. Advoga: manifesto de independência da advocacia brasileira. Campinas: EDICAMP, 2002. p. 12. 
21 BARBOSA, Ruy. O Dever do Advogado: carta a Evaristo de Morais. Bauru: Edipro, 2007. p. 57. 
22 RAWLS, op. cit., p. 240. 
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O advogado é um auxiliar muito próximo do cidadão a contribuir nessa tarefa. No 

fomento de ideias pode instigar o interesse sobre as tomadas de decisões dos processos políticos 

que resultam na elaboração da ordem normativa. 

Afinal, a sociedade deve estar apta a escolher a constituição que atenda aos 

princípios da justiça e seja a mais bem projetada para produzir uma legislação eficaz23. 

O advogado é um dos responsáveis por levar manifestações e indignações ao debate 

no espaço público. 

É sem dúvida uma profissão instigante e intrigante, ditosa e contraditória pelas 

posições e contraposições a ela inerentes. 

Nesse ambiente repleto de contrastes o advogado não passa indene a críticas ou a 

questionamentos. O pragmatismo quanto a necessidade de posicionamento no mercado de 

trabalho não pode afastar o profissional do direito de se debruçar sobre os aspectos jus-

filosóficos inerentes à profissão jurídica. O olhar atento para os aspectos axiológicos do 

ambiente jurídico permite não perder de vista a concepção clássica do advogado como defensor 

das nobres causas que faz ouvir perante a Justiça a voz da piedade humana e da misericórdia24. 

Deve o advogado acurar a sensibilidade para não entorpecer a sua comiseração diante das 

aflições humanas. Necessita sentir com desvelo solidário e fraterno para poder raciocinar com 

justiça e assim contribuir para a promoção do bem comum25. 

O objetivo do direito consiste na constante busca pela construção de uma sociedade 

mais justa, mais proba e mais ética, sendo que a ética do direito deve ser descortinada na lei e 

jamais apesar da lei. É na contribuição para a apuração da verdade possível com vistas à 

equalização do litígio pelo Estado-juiz que o advogado descansa a sua honra conforme a 

lealdade e a boa-fé empregadas no patrocínio da causa em que é chamado a intervir. Sua visão 

reflete os anseios do seu cliente e paradoxalmente é justamente no antagonismo verificado em 

posições contrapostas de defesas parciais26 que se possibilitará ao julgador extrair da dialética 

processual a verdade provada com vista à adequada aplicação do direito e realização da justiça. 

Há de se perceber que o advogado é o primeiro a aferir e a pré-compreender a 

condição e a situação de quem defende. Desse modo, muitas vezes tem condições de vislumbrar 

                                                           
23 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 

241. 
24 HENRI, Robert. O Advogado. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p. 5. No mesmo sentido: SARAIVA, Paulo Lopo. O Advogado não pede. Advoga: manifesto de 

independência da advocacia brasileira. Campinas: EDICAMP, 2002. p. 6-7. 
25 BARBOSA, Ruy. Oração aos Moços. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 59-60. No mesmo sentido, ao realizar 

um relato histórico da advocacia: 
26 Entendida como relativo ao interesse da parte. 
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o resultado de determinada causa a ponto de antever se o direito demonstra-se favorável, ou 

não, ao seu cliente. Não se trata de nenhum dom profético. Muitas pretensões deduzidas em 

juízo já se encontram estabilizadas pela lei e pelos tribunais e possibilitam ao advogado 

prognosticar com considerável grau de segurança e certeza o resultado esperado do julgamento 

da lide.  

Para a parte, antes de formular uma pretensão perante o Estado-juiz, o que existe é 

uma mera intenção de acionar o mecanismo judiciário. Mas para o advogado os fatos narrados 

e as provas previamente angariadas muitas vezes já projetam a sorte a ser desvelada quando da 

formalização da pretensão.  

Assim em momento anterior à postulação em juízo cumpre ao advogado analisar os 

fatos, avaliar sua conformidade com a legislação específica e esclarecer o seu cliente dos riscos 

que repousam sobre o seu direito27. Devem sempre ser evitadas lides temerárias como deduzir 

pretensão contra fato incontroverso ou contra texto expresso de lei, sob pena de incidir nas 

sanções decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I, do Código de Processo 

Civil.  

A advocacia preventiva ganha relevo em um momento em que a litigiosidade 

excessiva atravanca a máquina judiciária e dificulta a possibilidade de o Estado-juiz proferir 

respostas rápidas e efetivas aos jurisdicionados.  

Em sendo a lide inevitável, o conhecimento da situação posta permite realizar um 

juízo prévio e antecipado do que a lei e a jurisprudência apregoam para o fato narrado e assim 

pode o advogado definir as estratégias de defesa, seja para melhor expor os argumentos de 

mérito, seja para levantar questões prejudiciais ou preliminares para a garantia da higidez 

procedimental com vistas à prevalência do respeito “às regras do jogo” processual, seja para 

alertar ao cliente sobre eventuais vantagens ou desvantagens de transacionar, conciliar e até 

mesmo anuir com o direito reclamado pela parte contrária. 

Ninguém ousaria duvidar da importância da contribuição da advocacia para a defesa 

da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e 

da justiça social. Em seu labor diário cumpre ao advogado zelar pela boa aplicação das leis, 

pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento das instituições.  

A atividade da advocacia é exercida privativamente por bacharéis em direito 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 8906, de 04 

de julho de 1994, também conhecida como o Estatuto da OAB. 

                                                           
27 BARBOSA, Ruy. Oração aos Moços. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 59. 
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Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do 

Brasil é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades 

jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não é uma autarquia nem integra a 

Administração Indireta da União. Tampouco se sujeita a controle por parte da Administração. 

Seus dirigentes são eleitos pelos próprios membros sem qualquer participação nem indicação 

do Chefe do Poder Executivo. É uma organização corporativa que não está fechada em si 

mesma, por exercer importante função pública. Essa ausência de vinculação com a 

administração pública é formal e materialmente necessária, já que a OAB ocupa-se de 

atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na 

medida em que são indispensáveis à administração da Justiça. Assim, não pode haver ordem de 

relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. A autonomia e a independência 

lhes são características imanentes que não encontra congênere nos demais órgãos de 

fiscalização profissional, pois a Ordem não está voltada somente à organização corporativa, 

possuindo também finalidade institucional28.  

Essa concepção sui generis está de acordo com a necessária autonomia e 

independência inerentes ao exercício de uma Função Essencial à Justiça permeada pelo 

complexo sistema de freios e contrapesos presente na Constituição Federal (Título IV, Capítulo 

IV, da Constituição Federal).  

Destaca o Estatuto da OAB que mesmo no seu ministério privado o advogado presta 

serviço público. Portanto, o legislador enaltece e reconhece a atividade advocatícia como sendo 

dotada de função social. Essa função social é desempenhada em grande parte nos processos 

judiciais onde cumpre ao advogado postular decisão favorável ao seu constituinte. É no 

transcorrer da dialética processual e no antagonismo que se estabelece entre as partes 

representadas por constituintes diferentes que sobressai a contribuição do advogado para o 

convencimento do julgador e consequente pacificação do conflito pelo império da justiça. 

Assim seus atos e manifestações constituem múnus público, por serem determinantes à 

provocação de uma decisão a ser exarada pelo Estado-juiz29. 

Nesse contexto, como todo agente investido em função pública, está o advogado, 

no seu exercício profissional, especialmente vinculado aos ditames ético-jurídicos presentes no 

ordenamento e captados na constituição e na legislação infraconstitucional. Portanto, é na busca 

                                                           
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3026/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento: 

08 jul. 2006. Publicação: 29 nov. 2006. 
29 Lei nº 8906, de 04 de julho de 1994, art. 2º, §§ 1º, 2º e 3º. 
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pelo justo, pelo correto, pela prevalência do respeito à constituição, às leis e às decisões que 

emanam dos tribunais que estreita a sua atuação representativa. 

O direito de petição é um direito fundamental de qualquer cidadão e no âmbito 

judicial o exercício de tal direito, em regra, reclama representação por advogado.  

Com efeito, salvo nos casos em que é facultado à parte formular pretensão em causa 

própria sem estar representada por advogado, como ocorre nos juizados especiais30, no pedido 

de habeas corpus31 e nas reclamatórias trabalhistas32, o sistema vigente possui como regra geral 

a exigência da intermediação por profissional habilitado para o adequado exercício do 

contraditório e da ampla defesa. No regime republicano e democrático brasileiro o prévio exame 

do direito vindicado por profissional graduado afeito à matéria jurídica e dotado de capacidade 

postulatória possibilita, antes da postulação em juízo, a realização da seleção sobre a 

necessidade, ou não, de instaurar um litígio judicial; sobre quais argumentos importam e quais 

não possuem relevância para serem deduzidos em juízo; permite sopesar previamente os pontos 

juridicamente defensáveis e constatar quais não o seriam, por carência de sustentação 

normativa; e possibilita organizar as ideias sobre a melhor forma de narrar os fatos e suscitar 

questões jurídicas relevantes para a ponderação, influenciação e convencimento do julgador 

com vistas a obter uma decisão favorável aos interesses da parte representada. Na 

racionalização de sua atividade o advogado deve expor os fatos em juízo conforme a verdade, 

sem formular pretensão ou defesa temerárias, quando ciente de que sejam destituídas de 

fundamento, além de lhe ser vedado produzir provas e praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito33. Essas vedações, no entanto, não abalam o direito de em seus 

argumentos enaltecer os pontos que são favoráveis aos interesses de seu constituinte. 

Para garantir uma atuação escorreita na defesa dos interesses de seu constituinte é 

necessário que o advogado detenha uma certa liberdade de atuação. Tal liberdade não é plena, 

pois sofre limitações previstas no ordenamento jurídico delineados pelos ditames éticos, 

legislativos e regulamentares, os quais o advogado não pode transpor.  

O Estado de Direito existe para coibir os excessos, estabelecer os limites e traçar as 

linhas divisórias em que a liberdade de agir pode ser exercida legitimamente.  

Todavia, na órbita da atuação regular exercida no interior da cercania constitucional 

e legal é inadmissível qualquer violação ou ingerência na liberdade de atuação. Há um núcleo 

                                                           
30 Lei nº 9099, de 26 de setembro de 1995, art. 9º.  
31 Código de Processo Penal, art. 654.  
32 Consolidação das Leis do Trabalho, art. 791.  
33 Código de Processo Civil, art. 77.  
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mínimo intocável. Uma advocacia sem liberdade é uma advocacia que não liberta e não ampara 

os necessitados de proteção. A liberdade e a independência profissionais devem, pois, ser 

respeitadas em uma atividade que também exerce a função de controle externo dos atos estatais.  

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o Advogado, ao cumprir o 

dever de prestar assistência àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica perante 

qualquer órgão do Estado, converte a sua atividade profissional, quando exercida com 

independência e sem indevidas restrições, em prática inestimável de liberdade. O exercício do 

poder-dever de questionar, de fiscalizar, de criticar e de buscar a correção de abusos cometidos 

por órgãos públicos e por agentes e autoridades do Estado reflete prerrogativa indisponível do 

Advogado, que não pode ser injustamente cerceado na prática legítima de atos que visem a 

neutralizar situações configuradoras de arbítrio estatal34.  

Em uma sociedade justa as liberdades da cidadania são consideradas irrevogáveis e 

os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a negociações políticas nem ao cálculo de 

interesses sociais35.  

Considerando que o Poder Judiciário permanece inerte se não for provocado, são 

os advogados públicos e privados, juntamente com os integrantes das demais Funções 

Essenciais à Justiça, os responsáveis pelo acionamento do mecanismo judiciário para a garantia 

das liberdades públicas e prevalência dos direitos assegurados na ordem jurídica vigente. 

 

 

2.2 A ADVOCACIA PÚBLICA E A LITIGIOSIDADE ESTATAL 

 

Desde que o Estado foi dotado de personalidade jurídica para se tornar sujeito de 

direitos e obrigações passou-se a admiti-lo como possuidor de capacidade para praticar atos 

jurídicos que interferirão na vida de todos os administrados.  

Pode-se dizer que todo ato praticado por um agente público investido de uma função 

administrativa, e levado a efeito em razão dela, é um ato da administração. Nessa categoria 

podem ser incluídos os atos de direito privado praticados pelos órgãos estatais, como permuta, 

compra e venda, locação; os atos materiais da administração que envolvem uma execução, 

como a demolição, a apreensão de mercadorias, a realização de um serviço; os atos de 

conhecimento, opinião, juízo ou valor, como os atestados, certidões, pareceres, votos; os atos 

                                                           
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 98237/SP. Segunda Turma. Relator Ministro Celso de Mello. 

Julgamento: 15 dez. 2009. Publicação: 06 ago. 2010. 
35 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 4 
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políticos, que estão sujeitos a regime jurídico-constitucional; os contratos; os atos normativos 

e os atos administrativos propriamente ditos36. 

Todavia, os atos da administração somente serão considerados atos administrativos 

propriamente ditos se esses atos plasmarem a declaração do Estado ou de quem o represente, 

mantiverem-se regidos pelo regime jurídico de direito público, forem praticados com 

observância da lei, possuírem a capacidade de produzir efeitos imediatos e estarem sujeitos ao 

controle pelo Poder Judiciário37. Tais atos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de 

modo que presumidamente se admite que os atos administrativos são válidos por se esperar 

sejam todos emitidos com observância da lei.  

Em decorrência da ideia de “poder” como um dos elementos integrantes do conceito 

de Estado, considera-se que este assume uma posição de supremacia sobre o particular, a ponto 

de se admitir como verdadeiros todos os fatos alegados pela administração até prova em 

contrário38. Assim, os atos administrativos permanecem produzindo efeitos até que sejam 

invalidados pela administração pública ou pelo judiciário. 

No que se refere à presunção de legalidade dos atos administrativos, há de se 

mencionar a existência de uma impressão de que o Direito Administrativo seja um Direito 

concebido em favor do Poder, a fim de que ele possa vergar os administrados. Embora essa 

suposição repouse de algum modo na mente das pessoas, o Direito Administrativo e o Direito 

Constitucional-Administrativo devem ser vistos como um conjunto de limitações aos poderes 

do Estado ou, mais acertadamente, como um conjunto de deveres da Administração em face 

dos administrados39. 

O Direito Administrativo é um Direito em constante interação com o Direito 

Constitucional, pelo fato de a constituição plasmar as linhas mestras da organização do Estado 

Brasileiro. 

O Direito Administrativo não é um Direito criado para subjugar os interesses ou os 

direitos dos cidadãos aos do Estado, mas para regular a conduta do Estado e mantê-la afivelada 

às disposições legais. Prevalece no Direito Administrativo o espírito protetor do cidadão contra 

descomedimentos dos detentores do exercício do Poder estatal. Por isso pode-se afirmar ser o 

Direito Administrativo, ou mais especificamente o Direito Constitucional-Administrativo, o 

Direito defensivo do cidadão. Essa concepção não impede que eventualmente interesses 

                                                           
36 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 175-176. 
37 Ibid., p. 181. 
38 Ibid., p. 182-183. 
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 36-37. 
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individuais possam ter de se submeter aos interesses do todo, exatamente para a realização dos 

projetos de toda a comunidade, conforme regulação legal. Contudo, é o Direito que instrumenta 

e arma o administrado para defender-se contra os perigos do uso desatado do Poder pelo Estado 

e seus agentes40. 

O Advogado Público no exercício de suas atribuições necessita defender os 

interesses do Estado, os quais, no entanto, não podem estar em dissintonia com os interesses da 

coletividade. Assim, também cumpre ao Advogado Público zelar pela concretização dos 

interesses sociais, e por isso, ao mesmo tempo em que deve orientar e defender o Estado na 

realização das políticas públicas necessárias ao bem estar de todos, não pode permitir, dentro 

da sua esfera de atribuição, que direitos dos cidadãos sejam tolhidos por uma atuação do Estado 

contrária à Lei e à Constituição. 

Rui Barbosa alertava aos futuros advogados que estes iriam se consagrar à Lei em 

um país onde a Lei absolutamente não exprimiria a vontade da maioria, onde são as minorias 

representadas pelas oligarquias mais acanhadas e impopulares, e por isso menos respeitáveis, 

as que põem e dispõem, mandam e desmandam em tudo. Concebia que no país não havia 

verdadeiramente lei, nem moral, política ou juridicamente falando. Alertava para as 

dificuldades em que se iriam enlear os que professam a missão de serem sustentáculos e 

auxiliares da lei, seus mestres e executores. Mas admitia que a execução da lei muitas vezes 

poderia corrigir, ou atenuar a legislação de má nota. Incomodava-lhe o fato de que no Brasil a 

lei se deslegitima, anula-se e torna-se inexistente, não só pela bastardia da origem, mas também 

pelos horrores da aplicação. Citando S. Paulo, apregoava que boa seria a lei onde fosse 

executada legitimamente, ou seja, boa seria a lei quando executada com retidão. E somente 

seria boa a lei, em havendo no executor a virtude, que no legislador, no seu entender, não havia. 

“Porque só a moderação, a inteireza e a equidade, no aplicar das más leis, as poderiam, em certa 

medida, escoimar da impureza, dureza e maldade, que encerrarem”41. 

O Advogado Público é um agente concretizador da Lei e do Direito Administrativo 

no âmbito de sua atuação. Se não é ele o executor propriamente dito da lei, é ele o orientador, 

aquele que dita os rumos, no âmbito da administração pública, sobre os caminhos jurídicos que 

o gestor público e o Estado devem traçar. 

Por isso os atos administrativos devem estar jungidos ao Direito e à ordem jurídico-

constitucional vigente. 

                                                           
40 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 40-41 
41 BARBOSA, Ruy. Oração aos Moços. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 48. 



35 
 

Muitas vezes os atos são questionados pelo administrado perante o próprio órgão 

da administração pública ou perante o Poder Judiciário, de modo a exigir uma manifestação 

jurídica por parte de quem possui atribuição para tal. 

A Advocacia Pública é quem possui a atribuição de manifestar perante a 

administração pública ou perante o Poder Judiciário sobre os aspectos de legalidade do ato 

administrativo questionado.  

Conforme o art. 131 da Constituição Federal, possui a Advocacia Pública Federal 

a atribuição de representar a União judicial e extrajudicialmente, bem como assessorar 

juridicamente todo o Poder Executivo. Em decorrência do princípio da simetria, tais atribuições 

são extensíveis também às advocacias públicas Estaduais e Municipais, na medida de suas 

especificidades. 

Pode-se então classificar a Advocacia Pública em Federal, Estadual e Municipal. 

Verifica-se que apenas as duas primeiras possuem assento constitucional. As Procuradorias 

Municipais não gozam de tal assento, embora possam ter suas atribuições traçadas pelas 

Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas Municipais. 

No exercício da função precípua de representação judicial e extrajudicial das 

pessoas jurídicas de direito público a Advocacia Pública defende os interesses do Estado, de 

modo que uma das principais atribuições do Advogado Público é justamente a defesa da 

legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos quando questionados pelos 

administrados.  

Todos os atos administrativos são passíveis de questionamento perante as instâncias 

administrativa e judicial, o que comumente é levado a efeito por todos aqueles que se sentem 

prejudicados pela atuação administrativa. São tantos os questionamentos ventilados que muitos 

atribuem a existência de um congestionamento de processos no Poder Judiciário produzida pelo 

excesso de litigiosidade envolvendo órgãos da administração pública.  

Argumenta-se que esta costuma exercer o seu direito ao contraditório e à ampla 

defesa de modo exacerbado e irrestrito ao contestar praticamente todas as ações ajuizadas; ao 

recorrer de todas as sentenças que lhe são desfavoráveis; e ao levar até as últimas instâncias 

extraordinárias a defesa dos interesses estatais.  

Impende, por isso, verificar se há consistência nesse argumento, bem como se a 

Advocacia Pública pode contribuir para superar esse estado de coisas. 

O processo judicial é, em regra, um processo conflituoso. As partes se antagonizam 

cada qual na defesa de seus interesses e se não estiverem dispostas a ceder total ou parcialmente 
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em suas convicções íntimas o processo seguirá seu curso litigioso com todas as formalidades e 

delongas de tempo a ele inerentes. 

Não raro procrastinam-se soluções de problemas que poderiam ser resolvidos 

rapidamente se, de fato, houvesse disposição para cooperar com serenidade e bom senso. 

Por trás de uma querela judicial existem diversos fatores que dificultam a 

aproximação das partes. Vão desde interesses econômicos até aspectos de foro íntimo 

decorrentes de amarguras, mágoas e aflições. 

No entanto, o excesso de litigiosidade acaba por impactar na impossibilidade fática 

de o Poder Judiciário responder com celeridade a todas as demandas que lhe são submetidas. E 

uma justiça tardia é uma justiça falha, pois a justiça atrasada não pode ser considerada justiça e 

sim uma injustiça qualificada e manifesta42.  

A legislação pátria já oferece muitos dispositivos legais que possibilitam meios de 

acelerar a solução dos conflitos43, mas toda produção legislativa se torna insuficiente se as 

partes envolvidas não estiverem dispostas a cooperar na busca por uma solução equânime. 

Por mais que se conclame a todos os atores processuais para a necessidade de 

colaborar dentro das suas possibilidades para rápida solução dos litígios, não se pode esperar 

que cada particular esteja, de fato, disposto a voluntariamente abrir mão de um direito que 

entende lhe pertencer. 

O legislador tem contribuído bastante ao realizar alterações legislativas com vistas 

a estimular a adoção de novas posturas pelas partes, mas na seara conflituosa não bastam 

estímulos externos. Impende fazer brotar no juízo da razão a vontade de colaborar. Sem essa 

vontade as alterações legislativas restarão inócuas, resistências continuarão sendo opostas e o 

processo não chegará ao fim na velocidade que se espera. 

Há, portanto, um aspecto cultural que necessita ser vencido. Mudanças de 

mentalidade necessitam ocorrer para que o processo se firme como instrumento de 

concretização do direito material consoante a vontade constitucional. Práticas preventivas 

ganham relevo. A procura pela solução de problemas antes que estes adquiram aspectos de 

animosidade, de discórdia e de conflito necessitam ser sopesados. 

                                                           
42 BARBOSA, Ruy. Oração aos Moços. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 53. 
43 As Leis dos Juizados Especiais Estaduais e Federais, a CLT e o atual CPC, por exemplo, estimulam a atuação 

co-participativa com vistas à conciliação e à transação para a rápida solução do litígio. No mesmo sentido, as 

leis de mediação e arbitragem como as Leis nº 9307/96; e 13.140/2015. 
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Definitivamente, a vindicta não é o melhor caminho e a resistência intransigente a 

pretensões legitimamente amparadas pelo direito necessitam ser revertidas a bem do serviço 

público e da célere prestação jurisdicional. 

No ano de 2011 o Conselho Nacional de Justiça divulgou um relatório (tendo como 

ano-base 2010) sobre os 100 maiores litigantes nas Justiças Federal, Estadual e do Trabalho. 

Verificou-se que os setores públicos federal, estadual, distrital e municipal, juntos, foram 

responsáveis por 51% dos processos verificados entre os cem maiores litigantes do país.  

Verificou-se também que o setor público federal figurou como parte em 38% dos 

processos ajuizados no país e em 77% dos processos em curso na Justiça Federal (considerados 

apenas os processos envolvendo a União, suas autarquias ou fundações públicas federais44). 

Naquele ano (2010) houve o ingresso em todo o Poder Judiciário nacional de 26,1 

milhões de novos casos e em contrapartida foram baixados 25,8 milhões de processos, ou seja, 

o número de processos ajuizados em todo o país foi maior que o número de processos julgados 

o que resultou no acúmulo de processos para serem analisados no ano seguinte.  

Ao final de 2010 já havia em todo o Poder Judiciário 60,7 milhões de processos 

pendentes de julgamento. Quatro anos após, no final de 2014, esse número saltou para 70,8 

milhões de processos pendentes de julgamento45. 

Talvez seja inevitável que o poder público federal se torne um dos maiores litigantes 

nacionais por constituir o elemento orgânico em que se concentra a responsabilidade de 

realização da maior parte das políticas públicas do país46. Quanto mais intensa é a atividade 

pública maior é a probabilidade de contrariar interesses e uma vez inviabilizada a reparação 

amistosa no âmbito administrativo, a judicialização do conflito torna-se medida inevitável.  

Contudo, não é crível imaginar que a administração pública possa ter razão em 

todos os processos em que litiga. É absolutamente impensável, mormente no caso brasileiro, a 

existência de uma administração que nunca comete equívocos quando ela se movimenta 

intermediada por seres humanos, defectíveis por natureza. Por corolário, pode-se concluir que 

por vezes o Estado opõe resistência sem deter razão. 

                                                           
44 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 Maiores Litigantes. 2011. p. 15-18. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 

26/02/2015. 
45 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2015. p. 34. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
46 MADUREIRA, Carlos. Advocacia Pública. Belo Horizonte: Editora Forum, 2015. p. 26. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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Mas se não é crível imaginar uma administração que apenas haja com acertos 

também não é crível possa existir uma administração pública republicana que somente cometa 

equívocos.  

Nesse cenário, deve permear no pensamento dos agentes públicos a consciência 

autocrítica sobre a existência de um grande número de litígios envolvendo a administração 

pública e o impacto que esta litigiosidade excessiva acarreta na razoável duração dos diversos 

processos pendentes de julgamento no Poder Judiciário. Uma vez cientes do problema se faz 

necessário pensar em alternativas para sua solução, sob pena de o próprio Estado, garantidor de 

direitos fundamentais, tornar-se ele próprio o violador contumaz de tais direitos.  

Então alterações legislativas, culturais e comportamentais necessitam ser debatidas 

para a descoberta de entraves e gargalos que impeçam a reversão ou a redução da alta taxa de 

litigiosidade envolvendo o setor público e que impactam negativamente no número de 

demandas reprimidas. 

Certamente podem existir diversos fatores que contribuem para a morosidade do 

Judiciário, como entraves da legislação processual, excesso de recursos ou carência de 

magistrados. Mas não se pode negar que o excesso de litigiosidade estatal também necessita ser 

elencado entre esses fatores. Trata-se de uma mazela que afeta diretamente a prestação 

jurisdicional e o enfrentamento desse mal se torna premente47. 

No âmbito federal cumpre à Advocacia-Geral da União a representação judicial da 

União, de suas autarquias e fundações públicas federais. Verificar-se-á ao longo deste trabalho 

que o modelo da Advocacia de Governo encontra-se completamente obsoleto e necessita de 

reformas estruturais urgentes.  

 A carência de material humano e tecnológico, o orçamento reduzido e a ordinária 

desvinculação dos Advogados-Gerais da União com a carreira que dirigem, bem como a 

demasiada submissão à defesa dos interesses dos governos que os nomeiam, dificultam a 

profissionalização das atividades de planejamento.  

A ausência de autonomia orçamentária, administrativa e financeira e a dúvida 

fundada quanto à existência, ou não, de independência funcional por parte dos Advogados 

Públicos Federais não estimulam proposições proativas ou de vanguarda para superação de 

mazelas vivenciadas no curso das lides administrativas e judiciais. 

                                                           
47 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Prefácio. In: MADUREIRA, Carlos. Advocacia Pública. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2015. p. 20. 
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O excesso de evasão dos membros dos quadros da Advocacia Pública Federal para 

outras carreiras mais atrativas é apenas o reflexo de uma instituição ainda subdimensionada em 

sua potencialidade constitucional. 

A excessiva submissão da Advocacia-Geral da União ao Poder Executivo, como se 

fosse órgão vinculado ou integrante dessa esfera de poder, acaba por contribuir para a 

manutenção de uma cultura institucional bastante voltada para as atividades imediatistas e de 

contenda.  

No entanto, a Advocacia-Geral da União não pode ter o seu papel funcional 

reduzido ao mero atendimento dos interesses secundários da administração, como se tivesse por 

missão apenas a satisfação de interesses econômicos imediatos. 

A contenção de gastos, o crescimento da receita e a disponibilização de fluxo de 

caixa são importantes para o desenvolvimento de qualquer política pública, mas as políticas 

públicas não podem ser desenvolvidas em desrespeito a direitos basilares dos cidadãos.  

Por ter sido prevista apenas na Constituição Federal de 1988, a Advocacia-Geral da 

União enfrenta sérias dificuldades para desembaraçar-se dos entraves jurídico-orçamentários, 

alijada que está de autonomia administrativa e financeira, com reduzida capacidade de gestão e 

de autoconhecimento.  

Porém os números que colocam os entes públicos federais entre os maiores 

litigantes do país merecem atenção. 

O excesso de litigiosidade por parte do poder público federal não pode ser 

considerado apenas um mito, mas uma realidade e um fato desabonador à celebração de um 

pacto de confiança recíproco que necessita ser construído entre o Estado e seus cidadãos. 

Significa dizer que o Estado, embora fundado na harmonia social e comprometido 

com a pacificação das controvérsias em vista à promoção do bem de todos, como mencionado 

no Preâmbulo e no art. 3º, IV, da Constituição Federal, transmuda-se ele próprio em um dos 

responsáveis pela manutenção de situações de animosidades, por vezes desnecessárias, e pouco 

faz para que controvérsias em que esteja diretamente envolvido cheguem ao fim.  

Soa contraditório o Estado não praticar, ou praticar insatisfatoriamente, o que ele 

próprio diz deva ser praticado. A constituição que rege a vida do Estado orienta normativamente 

para o dever de se buscar a razoável duração do processo e estimula a todos os jurisdicionados 

a adoção de entendimentos conciliatórios. Mas se o próprio Estado não faz, ou pouco faz, para 

concretizar a diretriz constitucional e se o próprio Estado não incorpora uma postura 

transigente, a diretriz emanada de sua Lei máxima perde a força de assimilação, e torna-se 
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estímulo que desestimula; orientação que não orienta; direção cujo norte torna-se difícil 

encontrar. 

 

2.2.1 Hipótese para o excesso de litigiosidade dos entes públicos federais 

 

Embora tenha realizado a afirmação em outro contexto, o então Advogado-Geral 

da União Luís Inácio Adams48 lança a hipótese de que recai sobre os ombros do Advogado 

Público uma responsabilidade excessiva e esta responsabilidade pode ser o fator preponderante 

a inibir a adoção de uma postura proativa por parte dos membros da instituição. No seu 

entender, a possibilidade de responsabilização por ato inerente às funções pode tornar o 

advogado extremamente conservador e abrir ensanchas para que a esperada cautela ordinária 

transmude-se em cautela extremada.  

A hipótese levantada pelo Sr. Advogado-Geral da União estampa uma dificuldade, 

sem dúvida. Essa dificuldade estaria atrelada ao fato de a subjetividade ser inerente às ciências 

jurídicas e nem sempre será possível ao Advogado Público captar antecipadamente o 

entendimento jurídico que prevalecerá nas instâncias administrativas ou nos foros judiciais. 

Diferenças de interpretação podem surgir a todo instante. O entendimento de hoje pode não ser 

o mesmo de amanhã, nem ser coincidente com o dos órgãos de controle. A possibilidade de 

responsabilização do Advogado Público mesmo quando atue de boa-fé, e mesmo quando realize 

a análise jurídica em conformidade com as normas, a doutrina e a jurisprudência, torna-se uma 

incongruência do sistema. 

Essa sensação de insegurança pode, sim, lançar o Advogado Público a agir com 

acentuada cautela, mas a possibilidade de responsabilização parece ser mais a consequência e 

não a causa do problema.  

A hipótese que se levanta neste trabalho é de que antes do temor de 

responsabilização existe uma séria dúvida sobre a extensão da autonomia, se é que ela existe, 

para os Advogados Públicos realizarem sua atividade. Em outras palavras, procurar-se-á 

investigar se do ordenamento jurídico é possível extrair a possibilidade de o Advogado Público 

agir com independência suficiente para melhor orientar os gestores na consecução das políticas 

públicas e para desempenhar suas atribuições no âmbito dos processos administrativos e 

judiciais.  

                                                           
48ADAMS, Luís Inácio. Entrevista concedida ao Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República. 

Disponível em: <agu.gov.br/page/download/index/id/1611362>. Acesso em: 18 ago.2015. 
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Essa dúvida pode conduzir ao receio de que a tomada de determinada decisão ou o 

desenvolvimento de uma linha de raciocínio em determinada interpretação jurídica dos fatos 

postos sob análise poderia levar o advogado a agir fora da moldura autorizada, atingindo a 

esfera da ilicitude e por consequência poderia ter seus atos questionados e até sancionados pelas 

instâncias de controle interno e externo. E mais. Há de se analisar a problemática de uma 

Advocacia Pública não autônoma e a sua sujeição a eventuais ingerências por parte do 

administrador público ou de autoridade superior.  

A dúvida quanto à existência de independência funcional do Advogado Público 

também termina por repercutir diretamente nas demandas judiciais, a ponto de a práxis 

demonstrar a existência de grande litigiosidade por parte do setor público.  

 

2.2.2 O silêncio constitucional sobre a independência funcional dos Advogados Públicos 

 

O Advogado Público é antes de mais nada, advogado. Advogado do Estado 

Brasileiro. E a condição de advogado lhe confere o papel de defensor do Estado e dos atos 

emanados da administração pública.  

Todavia, considerando que o Advogado Público Federal detém a procuração 

constitucional de representação judicial e extrajudicial da União, mais do que representar ele é 

a própria presentação da União em suas manifestações. Por corolário, não parece razoável que 

teria ele a incumbência de realizar a defesa intransigente do ente público, uma defesa a qualquer 

custo, de forma cega ou desconectada com a realidade do bem da vida que se apresenta. Se o 

Advogado Público está jungido à observância do exame de juridicidade dos atos 

administrativos, então deveria ele possuir independência funcional até mesmo para reconhecer 

a procedência do pedido da parte contrária que demonstre inequivocamente ter razão.  

É certo que pelo fato ser um agente do Estado, a atividade do Advogado Público 

recebe influência direta do direito administrativo, no qual ainda é bastante forte a velha máxima 

de Hely Lopes Meirelles para quem enquanto ao particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza49. 

Importa, por isso, observar se a constituição ou a lei conferem alguma liberdade ao 

Advogado Público para firmar sua convicção jurídica com segurança, mesmo se suas 

convicções se mostrarem contrárias aos interesses do gestor público. Ou, ao contrário, se a 

tomada de posição por parte do Advogado Público contrária aos interesses do gestor pode 

                                                           
49 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 86. 
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representar uma infração de ordem administrativa, civil ou penal. A possibilidade de atuação 

independente necessita estar prevista, de forma explícita ou implícita, no âmbito do 

ordenamento jurídico.  

Em um exame literal da redação do art. 131 e ss. da Constituição Federal não se 

encontra escrita nenhuma prerrogativa expressa conferindo autonomia ou independência 

funcional ao Advogado Público para o desempenho de sua função, tal como os constituintes 

originário e derivado fizeram, respectivamente, em relação ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública nos arts. 127, §1º e 134, § 4º da Constituição Federal. 

A Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica 

da Advocacia-Geral da União, também não torna explícita a existência de autonomia ou 

independência funcional do Advogado Público.  

A atividade jurídica é uma atividade eminentemente interpretativa, individual, 

racional, inserta em um contexto histórico em que a consciência e o pensamento devem se 

expandir sem tolhimentos para melhor expressar o raciocínio jurídico adequado às soluções das 

situações postas. 

No entender de John Rawls uma constituição justa necessita possuir procedimentos 

justos para assegurar um resultado justo. John Rawls refere-se ao procedimento do processo 

político regido pela constituição. Mas não se pode desconsiderar que essa mesma constituição 

necessita estabelecer, a partir dela própria, procedimentos justos para a sua própria 

concretização. Se a constituição não for eficazmente concretizada os fins nela previstos não 

serão jamais alcançados. Segundo John Rawls, um sistema constitucional que não assegurasse 

liberdade de consciência e de pensamento nem liberdade individual, definitivamente, não seria 

detentor de um procedimento justo50. 

Daí a preocupação que ora se exterioriza, para averiguar se o silêncio constitucional 

quanto a expressa concessão de independência funcional ao Advogado Público Federal se trata 

de um silêncio eloquente no sentido de que de fato o Advogado Público, por vontade 

constitucional, não detém autonomia nem independência para o exercício de suas atribuições, 

ou se essa omissão pode ser suprida por outras disposições normativas contidas na constituição. 

 

 

 

                                                           
50 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 

242. 
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2.2.3 Contrastes entre a Advocacia Privada e Pública 

 

O início do raciocínio passa pela concepção da ideia de que todo advogado necessita 

defender o seu cliente. E no caso da Advocacia Pública os clientes seriam supostamente os entes 

públicos representados. 

Ocorre que a natureza jurídica do vínculo que se estabelece entre os advogados 

liberais e seus clientes é distinta da estabelecida entre o Advogado Público e os entes públicos. 

Enquanto na advocacia privada há uma relação privada entre advogado e cliente, 

na Advocacia Pública essa relação é regida pelas diretrizes do direito público, sob um vínculo 

estatutário.  

Decorre daí que se entre o advogado particular e seu cliente há uma relação pessoal 

a relação entre o Advogado Público e a administração é regida pelo princípio da 

impessoalidade. 

Assim, se na esfera privada advogado e cliente podem livremente contratar o que 

lhes convém, respeitados os limites normativos estabelecidos pela ordem jurídica, no âmbito 

público não existe esta liberdade de contratação. Dado o princípio da impessoalidade, o gestor 

público não possui autorização para selecionar o advogado que lhe convém, mas sim o 

selecionado em concurso público, nomeado e empossado para desenvolver suas atividades em 

determinada unidade de lotação. 

Se na relação privada o cliente pode destituir o seu advogado ao seu talante, o 

Advogado Público não pode ser substituído por mera vontade do administrador público, pois o 

vínculo do advogado não é com o gestor, mas com o ente que integra. 

Por fim, se no âmbito privado o advogado possui total independência para recusar 

o patrocínio de determinada causa, na Advocacia Pública o Advogado Público não pode efetuar 

tal recusa, pois ele foi designado por investidura constitucional justamente para a representação 

judicial e extrajudicial dos entes públicos. 

E aqui iniciaria a fonte do problema, pois se o Advogado Público não pode recusar 

o patrocínio da causa, então se chegaria à conclusão rasteira de que possui o dever de defender 

o Estado a todo custo até as últimas instâncias recursais. 

No entanto, há de se ponderar que o dever de patrocínio de uma causa por parte do 

Advogado Público vai muito além do dever de defesa. O dever de patrocínio na verdade lhe 

remete a um dever de manifestação jurídica e o dever de manifestação jurídica remeterá ao 

dever de análise englobante sobre todos os aspectos jurídicos que nortearam ou nortearão a 

atuação administrativa. 
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Na análise englobante o Advogado Público é instado a todo instante analisar os 

requisitos de validade do ato administrativo praticado ou que se pretende praticar e, à medida 

que a dialética processual instaura seu curso com argumentos e documentos trazidos pelos 

órgãos públicos e pelas partes interessadas para o âmbito do processo judicial ou administrativo, 

surge a necessidade de novas ponderações e reanálises quanto aos aspectos de juridicidade que 

conformam o ato. 

Como se observa, em verdade, o patrocínio irrecusável está umbilicalmente ligado 

ao seu dever de manifestação jurídica. 

E a sua manifestação deve ocorrer primordialmente de forma escrita e 

fundamentada a fim de conferir publicidade à sua manifestação e vincular a prática do ato ou a 

sua revisão aos aspectos de juridicidade. 

Sua manifestação é, portanto, a manifestação estatal sobre a regularidade ou a 

irregularidade de determinado ato administrativo. 

Note-se que a partir do momento que o Advogado Público manifesta-se sobre a 

juridicidade do ato praticado ele não se vincula ao ato em si e nem possui o dever de defendê-

lo a todo custo. A análise jurídica requer um certo distanciamento do ato praticado ou por 

praticar. Caso houvesse um dever de defesa peremptório do ato a Advocacia Pública estaria 

impossibilitada de expressar-se pela anulação de um ato ilegal e no âmbito judicial estaria o 

Advogado Público obrigado a contestar e a recorrer de todas as decisões contrárias ao ente em 

litígio. 

Quando se considera que no âmbito da Advocacia Pública o dever de patrocínio é, 

em verdade, um dever de manifestação sobre os aspectos de juridicidade do ato administrativo 

distancia-se de qualquer pensamento que poderia sedimentar uma cultura do negar por negar, 

contestar por contestar ou recorrer por recorrer. 

Além das disposições contidas no art. 37 da Constituição Federal, inerentes às 

manifestações dos advogados públicos na análise da juridicidade dos atos administrativos, 

existem princípios como o da lealdade e boa-fé que todos os advogados são chamados a 

observar e, com muito mais razão, o Advogado Público, que exerce múnus público qualificado 

por uma investidura constitucional, cuja palavra, por corolário, deve ser dotada de fé pública. 

Ao assimilar acriticamente a ideia de que não possui autonomia nem independência 

para agir, o Advogado Público deixaria de realizar uma leitura constitucional sobre a importante 

função que exerce, permanecendo inerme com suas convicções jurídicas preteridas para 

sustentar o insustentável, contestar o incontestável ou recorrer do irrecorrível. O Advogado 

Público permaneceria, nessa situação, escondido em uma atuação burocrática que olvida a 
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necessidade de sujeição dos defensores do Estado, investidos da condição de agentes públicos, 

de também estarem sujeitos aos ditames da legalidade administrativa51. 

Então se faz necessário investigar se do sistema constitucional é possível, de fato, 

aferir a existência de alguma autonomia ou independência para o Advogado Público exercer 

suas atribuições, inclusive para não opor resistência a uma pretensão da parte contrária 

legitimada pelo direito, pois a postura resistente contribui em grande medida para o excesso de 

litigiosidade estatal. 

 

 

2.3 A MEDIDA DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO 

 

É necessário ao Advogado Público deter liberdade. Liberdade para dizer 

previamente o direito sedimentado no ordenamento jurídico a ser aplicado ao caso concreto. 

Liberdade para não ser constrangido a legitimar um ato ilegítimo. Liberdade para coibir o 

arbítrio. Liberdade para agir preventivamente para evitar o equívoco. Liberdade para consolidar 

a cultura administrativa de que o direito é o aporte seguro de sustentação das políticas públicas 

e não o suporte da astúcia a ser invocado após os nefastos efeitos produzidos por uma política 

pública adotada ao arrepio da lei e da constituição. Liberdade para que nenhum parecer jurídico 

e nenhuma manifestação da Advocacia Pública possam ser utilizados com fins inescrupulosos 

para justificar o desvio, o dolo, a fraude nem para legitimar um ato sabidamente ilegal. 

Platão exaltava a liberdade como o bem supremo da democracia, porém externava 

preocupação quanto aos excessos de uma liberdade sem freios. Exercitá-la sem limites poderia 

desvirtuar a democracia, transformando-a em tirania, e conduziria o indivíduo ao estado de 

escravidão.52 

Observou que a liberdade excessiva faz com que os indivíduos percam seus medos 

e tornem-se audaciosos e atrevidos. Passam a rebelar-se contra o seu estado de sujeição, voltam-

se contra os governantes, passam a desconsiderar as leis e perdem todo o respeito pelos 

compromissos.53 

Talvez por temor dos excessos é que Aristóteles, discípulo de Platão, tenha 

enxergado na Democracia uma forma degenerada do governo constitucional. Na sua visão a 

                                                           
51 MADUREIRA, Carlos. Advocacia Pública. Belo Horizonte: Editora Forum, 2015. p. 23. 
52 PLATÃO. A República. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001. p. 262. 
53 PLATÃO. As Leis. Livro III. Tradução de Edson Bini. 2. ed. Bauru: Edipro, 2010. p. 168-169. 
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democracia seria caracterizada pelo governo que teria em mira apenas o interesse da massa, 

sem pensar no interesse da sociedade54. 

Os antigos ocupavam-se com a dimensão política do ser humano e do uso que faz 

da sua liberdade, reflexo da concepção de cidadania, da natureza do homem como ser gregário 

e da sua participação na tomada de decisões em prol da coletividade. Porém a liberdade 

individual permanecia em segundo plano, principalmente quando o seu exercício viesse a se 

chocar com a vontade do poder absoluto do monarca. Era entendimento comum que os 

indivíduos deveriam estar submetidos à vontade do corpo coletivo, cujo querer, muitas vezes, 

estaria representado no querer do príncipe.  

A antiguidade foi um período de grande beligerância. As atenções do Estado 

estavam ordinariamente voltadas às guerras de conquista, largamente utilizadas para dar vazão 

ao ímpeto expansionista da ambição humana. 

Em decorrência, os indivíduos viam-se tolhidos na esfera de sua liberdade privada 

em prol do interesse do Estado. 

Por sua vez, os monarcas ostentavam um poder absoluto que não encontrava limites 

e tudo podiam, inclusive agir à margem da lei e interferir nas decisões judiciais55. 

A conquista do direito à liberdade da população foi resultante de um processo de 

teorização e assimilação histórica. 

No jusnaturalismo clássico, Aristóteles enxergava a liberdade como decorrente de 

fatores naturais56, e vislumbrava nela um fator íntimo entre possibilidades de escolha de fazer 

ou não fazer alguma coisa57.  

Ao final da idade antiga Santo Agostinho (séc. IV-V, d.c.), ensimesmado com os 

conflitos de sua alma58, toma a liberdade como atributo inerente ao indivíduo, exercida pela 

vontade e esclarecida pela razão. Considera como a primeira das liberdades aquela que consiste 

em poder buscar a verdade.  

É possível extrair da doutrina de Santo Agostinho a existência de duas liberdades: 

a interna, manifestada pelo livre pensar, amparada na vontade e na razão; e a externa, resistente 

à influência de uma força exterior, que seria a liberdade daqueles que se julgam livres por não 

estarem sujeitos a nenhum senhorio, ou a que é desejada por todos os que aspiram a ser 

                                                           
54 ARISTOTELES. Política. Tradução de Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 124-125. 
55 AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. Tradução de Aldo Vannuchi e outros. Volume IV, Seção I, Parte 

II, questão 96, art. 5. 2. ed. São Paulo: edições Loyola, 2005. p. 592. 
56 ARISTOTELES, op. cit., p. 60-62. 
57 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Os Pensadores: Aristóteles. Vol II. Tradução de Eudoro de Souza. São 

Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 55. 
58 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de Maria Jardim Amarante. 21. ed. São Paulo: Vozes, 2009. p. 220. 
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libertados de seus senhores59. Essa liberdade manifesta-se no poder agir como se quer, na 

capacidade de autodeterminação e na possibilidade de atuar como senhor de seus próprios 

atos.60 

Sob a inspiração aristotélica e agostiniana, Santo Tomás de Aquino (séc. XIII), 

durante a Idade Média, elabora a Suma Teológica e, nela, a doutrina da existência de direitos 

naturais inerentes ao homem, inalienáveis e decorrentes da própria personalidade humana.61   

O Direito Natural decorreria das leis divinas. As leis divinas seriam leis naturais 

por reportarem aos aspectos morais da vida em sociedade.  

Na idade média a metafísica impunha o seu padrão e influenciava as decisões ao 

estabelecer que nenhuma lei humana poderia contrariar um direito natural. 

O desenvolvimento da tese jusnaturalista ganha força e será adotada por teóricos 

liberais da idade moderna, contrários ao poder absoluto dos monarcas europeus e inspirados em 

um ideal de liberdade, de respeito à propriedade e de intervenção mínima do Estado na esfera 

privada.  

Na Inglaterra, Thomas Hobbes (séc. XVII) esclarecerá que o direito natural 

consistiria na liberdade que cada homem possui de utilizar seu poder como lhe aprouver, desde 

que suas ações não estejam proibidas nas leis dos homens.62 

John Locke (séc. XVII) dirá que a liberdade é concebida como um estado da 

natureza, mas submetida a um governo e às regras estabelecidas pelo Poder Legislativo, ao qual 

todos devem obedecer.63  

Para Montesquieu (séc. XVIII), na França, a liberdade só existe onde não houver 

abuso de poder64. É por esse motivo que irá conceber a divisão tripartite dos poderes ou funções 

estatais em legislativo, executivo e judiciário, para que haja a divisão e o controle recíproco da 

peculiar tendência humana de cometer abusos. 

Rousseau observou que a França vivia sob um poder monárquico absolutista, em 

que os servos, considerados homens livres, viviam subjugados sob o poder real absoluto e 

                                                           
59 AGOSTINHO, Santo. O livre-arbítrio. Tradução de Assis de Oliveira. São Paulo: Paulus, 1995. p. 28 e 65. 
60 OLIVEIRA, Nair de Assis. Prefácio. In: AGOSTINHO, Santo. O livre arbítrio. 2. ed. São Paulo: Paulus, 1995. 

p. 250. 
61 SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007. p. 46. 
62 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de Regina d’Angina. 2. ed. São Paulo: Editora Martin Claret, 2012. p. 

107 e 172. 
63 LOCKE, John. Clássicos do Pensamento Político: Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e outros 

escritos. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 95. 
64 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 

165-166. 
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despótico. Isso lhe levou a sintetizar a relação estabelecida entre o monarca e o seu povo: “não 

vejo nisto senão um senhor e escravos, e não um povo e seu chefe”.65   

Tais ideias fomentaram os ideais libertários dos revolucionários franceses66, que 

após a tomada da bastilha legaram à humanidade a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, inspirados sob os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. 

Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão o direito à liberdade é 

concebido como um direito natural e imprescritível, consistente em poder fazer tudo o que não 

prejudicasse o próximo, e seus limites estariam delimitados quando o exercício dessa liberdade 

passasse a interferir no direito que o outro possui ao gozo do mesmo direito67. 

Com o sucesso da Revolução Francesa o direito à liberdade tornou-se um direito 

formalmente garantido e fonte inspiradora para que fosse contemplado na constituição de 

diversas nações. 

Assim, os governos absolutistas que se sucederam ao longo da história 

demonstraram o equívoco da inicial percepção aristotélica sobre a democracia, enquanto o 

desenvolvimento da filosofia crítica contribuiu para o amadurecimento da noção democrática. 

Não é próprio da democracia a existência de uma liberdade desmedida, mas de encontrar a 

medida da liberdade possível ao convívio em sociedade sob o amparo da constituição e das leis. 

Desse modo desanuviou-se a visão para perceber as vantagens da democracia como o regime 

político mais liberal em que as pessoas possuem o direito a serem ouvidas e respeitadas em sua 

condição humana. Na Democracia é o povo quem detém o poder e por meio do voto direto, 

secreto e universal elege os representantes que guiarão o rumo das nações. 

O clássico discurso proferido por Abrahan Lincoln em novembro de 1865 no campo 

de Gettysburg, no Estado da Pennsylvania, em homenagem aos mortos daquela sangrenta 

batalha ocorrida durante a guerra civil americana, imortalizou a dimensão da Democracia como 

regime político do império da liberdade individual e do governo do povo, pelo povo e para o 

povo68. 

                                                           
65 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução de Rolando Roque da Silva. São 

Paulo: Editora Cultrix, 1995. p. 29. 
66 SILVA, Rolando Roque da. Jean-Jacques Rousseau, um Pensador Controvertido. In: ROUSSEAU, Jean-

Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução de Rolando Roque da Silva. São Paulo: Editora Cultrix, 

1995. p. 19. 
67 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – 1789, arts. 2º e 4º. 
68  LINCOLN, Abraham. The Gettysburg Adress. Disponível em: 

<https://ia802709.us.archive.org/zipview.php?zip=/31/items/olcovers659/olcovers659-L.zip&file=6598026-

L.jpg>. Acesso em: 29 maio. 2016. 
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No momento em que se levanta a questão sobre a esfera de liberdade que o 

Advogado Público necessita possuir para bem desempenhar o seu mister, importa indagar como 

seria essa liberdade e qual a expressão que melhor a representaria no contexto constitucional. 

Vê-se na Constituição Federal serem utilizadas expressões como soberania, 

autonomia e independência para expressar a ampliação da esfera de liberdade de atuação do 

Estado, dos Poderes, das Funções, dos órgãos, dos partidos políticos e de determinados agentes 

públicos. 

Como o Advogado Público é também um agente do Estado, suas atribuições devem 

estar bem delineadas no arcabouço jurídico para que sejam contidas quaisquer possibilidades 

de excesso, de abuso ou de desvio poder. 

Não existe na sociedade uma liberdade sem limites. Todos estão vinculados à lei e 

ao direito. 

Se para o particular o direito geral de liberdade garante uma esfera do possível para 

entabular comportamentos livres de coerção estatal, para o agente público a liberdade de sua 

atuação deve estar delineada nos estritos limites previstos no ordenamento jurídico. Essa 

contenção, no entanto, não implica a perda da liberdade, mas sim a possibilidade de exercício 

de uma liberdade contida e consentida pela ordem vigente. 

 

2.3.1 A soberania  

 

Nos dicionários da língua portuguesa as expressões “soberania”, “independência” 

e “autonomia” são muitas vezes tratadas como sinônimas ou com conteúdo análogo.  

Já a Constituição Federal o faz com alguns temperamentos. Utiliza, por exemplo, o 

termo soberania para se referir a um atributo da República Federativa do Brasil69, dos veredictos 

do júri70 e do poder popular71. 

Soberania, segundo Michaelis72, refere-se à “autoridade suprema”, à “qualidade do 

que não tem apelação ou recurso”. O Aurélio73 refere “à autoridade que tem um Estado de ser 

uma ordem suprema que não deve a sua validade a nenhuma outra ordem superior”. Por fim, 

                                                           
69 Constituição Federal, art. 1º, I.  
70 Op. cit., art. 5º, XXXVIII, c).  
71 Op. cit., art. 14.  
72 WEISZFLOG, Walter (Ed.). Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Coordenação editorial 

de Rosana Trevisan. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. Versão digital A&H Software Ltda. 2.1.1. 
73 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3. ed. Curitiba: 

Positivo, 2004. p. 1860. 
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Houaiss74 relaciona a expressão soberania à “propriedade ou qualidade que caracteriza o poder 

político supremo do Estado dentro do território nacional e em suas relações com outros 

Estados”. 

Vê-se, portanto, que conforme o dicionário a soberania está bastante atrelada à ideia 

de poder, de um poder supremo, que somente encontra limites quando se depara com outro 

igual ao seu. 

Em Hobbes a soberania era vista como um atributo do próprio monarca, que exercia 

seu poder de modo absoluto75. 

Mas esse poder absoluto foi quebrado com as ideias libertárias racionalistas (séc. 

XVII) e iluministas (séc. XVIII) e hoje o conceito de soberania está ligado a um atributo não 

do governante, mas do Estado e, em certa medida, do povo, de onde, segundo a constituição, se 

origina todo o poder. 

Bonavides ensina que a soberania exprime o mais alto poder do Estado, a qualidade 

de poder supremo (suprema potestas) com duas faces distintas: a externa e a interna76. 

A soberania externa seria a manifestação independente do poder do Estado perante 

outro Estado. De fato, no plano internacional a ideia de soberania está ligada à noção de 

independência nacional e à faculdade de autodeterminação e autolimitação do poder. Manifesta-

se predominantemente nas relações exteriores entabuladas com outros Estados dotados de igual 

característica. Pelo fato de o Estado se submeter a uma ordem jurídica internacional, a soberania 

não lhe confere poderes ilimitados, mas apenas a capacidade de autodeterminar-se de modo 

juridicamente autônomo77 na exata medida que confere iguais prerrogativas aos demais Estados 

com quem se relaciona.  

Já a soberania interna estaria ligada à noção de império que o Estado exerce sobre 

o território e a população, bem como na superioridade do poder político frente aos demais 

poderes sociais, que lhe ficam sujeitos, de forma mediata ou imediata78. 

Não existe no âmbito interno de um Estado nenhum outro poder que possa ser 

superior ao poder soberano. 

                                                           
74 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009. p. 1756. 
75 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de Rosina D’Angina. 2. ed.: São Paulo: Martin Claret, 2012. p. 150. 
76 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 119. 
77 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Traducción Fernando de Los Ríos. México: Fondo de Cultura 
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78 BONAVIDES, op. cit., p. 119. 
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É por isso que o conceito de soberania popular está centrado na ideia de que todo o 

poder emana do povo e em seu nome ele deve ser exercido. Quando o povo exerce esse poder 

diretamente durante o sufrágio universal, ou nos veredictos do tribunal do júri popular, emite 

uma decisão soberana, razão pela qual as decisões tomadas pelo povo em ambas as situações 

tornam-se definitivas e não podem ser alteradas sem motivo justo.  

No conceito de soberania se infere a autorização para agir no mais elevado grau de 

liberdade e nenhum agente público possui tamanha liberdade de ação, de modo que tal 

expressão não é adequada para exprimir a esfera de liberdade que se espera da atuação do 

Advogado Público. 

Cumpre então investigar o que se pode extrair das noções de autonomia ou 

independência.  

 

2.3.2 Autonomia como atributo da Advocacia Pública  

 

A constituição utiliza o termo “autonomia” para se referir a atributos de entes como 

a União, Estados, Distrito Federal e Municípios79, dos partidos políticos80, do gerenciamento 

dos órgãos da administração direta e indireta81, do Poder Judiciário82, do Ministério Público83, 

da Defensoria Pública84, das universidades85, de instituições da sociedade civil86 e de entidades 

desportivas87. 

Todas essas instituições estão submetidas a um regramento previamente traçado 

pelo ordenamento jurídico. Possuem autonomia, mas tal autonomia é limitada pela constituição 

e pelas leis. Percebe-se também que a constituição não utiliza essa expressão para mencionar 

algum atributo ou qualidade de uma pessoa física. A constituição relaciona a autonomia a uma 

característica institucional de que são dotados entes, órgãos e funções públicas, bem como 

algumas pessoas jurídicas de direito privado que o constituinte considerou relevante destacar.  

Reportando-se aos léxicos, verifica-se que no Michaelis a autonomia pode estar 

relacionada a um conceito biológico de “independência funcional de partes do organismo ou do 

                                                           
79 Constituição Federal, art. 18.  
80 Op. cit., art. 17, § 1º. 
81 Op. cit., art. 37, § 8º. 
82 Op. cit., art. 99.  
83 Op. cit., art. 127, § 2º. 
84 Op. cit., art. 134, §§ 2º e 3º.  
85 Op. cit., art. 207.  
86 Op. cit., art. 216-A, § 1º.  
87 Op. cit., art. 217. 
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organismo inteiro88”. No Aurélio o termo autonomia significa “faculdade de se governar por si 

mesmo. Direito ou faculdade de se reger (uma nação) por leis próprias. Liberdade ou 

independência moral ou intelectual89”. No Houaiss90 autonomia seria a “capacidade de 

governar-se pelos próprios meios; direito reconhecido a um país de se dirigir segundo as suas 

próprias leis; soberania; direito de um indivíduo tomar decisões livremente; independência 

moral ou intelectual”. 

Como se denota, são extremamente próximas as concepções ora tratadas de 

soberania, independência e autonomia, pois todas têm como objetivo delinear o exercício do 

direito de liberdade institucional ou individual. 

No caso, verificou-se acima que soberania não é termo adequado para a esfera de 

liberdade que se pretende investigar. 

Independência e autonomia são termos que melhor expressariam essa liberdade de 

atuação, por serem atributos restringíveis na ordem interna e apresentam, a rigor, conceitos 

muito próximos entre si. 

A constituição não dotou a Advocacia Pública de autonomia administrativa, 

orçamentária nem financeira. Sob esse aspecto, a mantém extremamente dependente do Poder 

Executivo e do tratamento político e orçamentário que os sucessivos governos lhe dispensam. 

No entanto, embora não detenha autonomia administrativa, orçamentária e financeira não 

significa que não possa deter autonomia funcional, máxime quando sem tal autonomia torna-se 

inexoravelmente comprometida sua relevante missão constitucional. 

O simples fato de a Advocacia Pública ser tratada destacadamente como uma 

Função Essencial à Justiça, torna ínsita a ideia de que necessita de uma esfera de liberdade de 

ação, pois do contrário não haveria razão para o destaque constitucional.  

 

2.3.3 Independência como atributo do Advogado Público 

 

A constituição utiliza o termo “independência” ao se referir ao Estado Brasileiro91 

e aos Estados estrangeiros92, aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário93, a princípios 
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institucionais do Ministério Público94 e da Defensoria Pública95, e à qualificação de inventores96 

e produtores culturais97. 

Em relação ao Ministério Público, o constituinte assim se referiu no art. 127, §§ 1º 

e 2º: “são princípios institucionais do Ministério Público [...] a independência funcional”; “ao 

Ministério Público é assegurada autonomia funcional...”. Já em relação à Defensoria Pública, 

assim dispôs o constituinte derivado nas novas redações aos §§ 2º e 3º do art. 134: “às 

Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional...”; “São princípios 

institucionais da Defensoria Pública a [...] independência funcional”. 

O constituinte não parece ter sido criterioso na utilização dos termos “autonomia” 

e “independência”, pois dá a entender que utilizou tais expressões indistintamente. Percebe-se, 

no entanto, que a única vez que o constituinte se valeu de uma expressão que sem sombra de 

dúvidas se referia a um aspecto da esfera de liberdade de uma pessoa física, o fez com a adoção 

do termo “independência”, o que fica bastante claro quando utiliza esse qualificativo em relação 

aos inventores de tecnologia (art. 219, parágrafo único). 

E no caso, como neste trabalho se procura enfatizar a esfera de liberdade de atuação 

individual do Advogado Público, pessoa física, e não da instituição que integra, 

“independência” é o termo que melhor qualificaria o tema que se está a desenvolver. Daí a 

inserção no título deste trabalho. 

No Michaelis98 independência significa “libertação, restituição ao estado livre; 

autonomia; caráter independente”. No Aurélio99 independência é tratada em significados 

equivalentes. Por fim, Houaiss100 diz que independência também pode significar o “caráter 

daquilo ou daquele que não se deixa influenciar, que é imparcial; imparcialidade” ou a 

“ausência de relação, de subordinação” e ainda “autonomia política; soberania nacional; 

libertação”.  

Para os fins ora propostos, procura-se uma terminologia que abranja a possibilidade 

de o Advogado Público poder exercer o seu papel sem se deixar influenciar por pressões 
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96 Op. cit., art. 219, par. Único.  
97 Op. cit., art. 221.  
98 WEISZFLOG, Walter (Ed.). Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Coordenação editorial 

de Rosana Trevisan. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. Versão digital A&H Software Ltda. 2.1.1. 
99 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3. ed. Curitiba: 

Positivo, 2004. p. 1094. 
100 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009. p. 1070. 
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externas. Um termo contrário a ideias de opressão, de tirania e despotismo e enaltecedor de seu 

compromisso com o direito e com a ordem constitucional e legal.  

Isto porque se verificará ao longo da dissertação a necessidade de o Advogado 

Público não estar subordinado a nenhum gestor público, pois a sua função será exercida com 

vista a contribuir para a realização da justiça diante de casos concretos. Embora o Advogado 

Público não seja imparcial, pois tem suas atribuições voltadas para a defesa do interesse do 

Estado, deve agir com impessoalidade e atento para o fato de ser também interesse do Estado o 

respeito aos direitos dos cidadãos. Essa perspectiva deverá ser sempre sopesada na análise dos 

fatos em discussão. Essa concepção ratifica o termo “independência” como a expressão mais 

adequada ao objeto do presente trabalho. 

Assim, pode-se compreender a autonomia funcional como um atributo do órgão, e 

este, como se revelará, não pode estar subordinado nem vinculado a nenhum outro; e 

independência como uma prerrogativa inerente ao agir de cada membro da Advocacia Pública, 

tal como estipulado expressamente na constituição em relação ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública; e no Estatuto da OAB em relação aos Advogados em geral. 

O exercício das atribuições de forma independente é imperioso para a consagração 

das diretrizes constitucionais no objetivo de procurar-se buscar a concretização da justiça 

mediante a prevenção e a rápida solução dos litígios. 

No âmbito legal existem estímulos legislativos à conciliação por parte do poder 

público federal desde a Lei 10259/2001, a denominada Lei dos Juizados Especiais Federais. 

Esta lei disponibiliza meios alternativos para resolução dos conflitos em causas de valor inferior 

a 60 salários mínimos.  

A tendência à conciliação ganhará maturidade com a entrada em vigor do atual 

Código de Processo Civil. O Código em vigor introduz no cenário jurídico a concepção de um 

sistema comparticipativo101 de resolução de conflitos. Doravante todos os atores processuais, 

sejam eles Advogados Públicos ou Privados, Defensores Públicos, Ministério Público e Juízes, 

são chamados a cooperar de forma mais efetiva para a solução dos conflitos. 

A própria Lei nº 13140, de 26 de junho de 2015, ao dispor sobre a autocomposição 

de conflitos no âmbito da administração pública, redimensiona o papel conciliador da 

Advocacia Pública. 

Conforme o art. 32 da Lei 13140/2015, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no 

                                                           
101 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; e PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. p. 2015. p. 20.  
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âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para 

dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública; avaliar a admissibilidade 

dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre 

particular e pessoa jurídica de direito público; promover, quando couber, a celebração de termo 

de ajustamento de conduta.  

Já nos casos de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou 

entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral 

da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos 

previstos em ato do Advogado-Geral da União (art. 36). Trata-se de uma autocomposição 

compulsória e tais controvérsias não podem mais ser levadas ao Poder Judiciário, salvo 

mediante autorização expressa do Advogado-Geral da União (art. 39). 

Desse modo, as resoluções dos conflitos envolvendo órgãos da administração 

pública sequer precisariam passar pelo Poder Judiciário. A aplicação dessa Lei pode representar 

uma nova dimensão na forma de atuação dos advogados públicos a exigir-lhes condutas coesas 

com a neutralidade e independência funcional. 

Com efeito, Fabiano André de Souza Mendonça assinala não ser atribuição 

exclusiva do Poder Judiciário a tarefa de gerenciamento e proteção dos direitos. Essa tarefa 

necessita ser assumida por toda a administração pública. 

Em 2014 o autor já alertava para a necessidade de se superar a deficiência da 

legislação do processo administrativo pois a legislação existente não exaltava suficientemente 

a exclusividade de atribuições para os membros das carreiras que integram a Advocacia Pública. 

A nova lei de arbitragem rompe, de certa forma, com o hiato normativo. A atividade jurídica 

praticada pelo corpo jurídico estatal muitas vezes parece estar, segundo o autor, em 

descompasso com o interesse público, esbarrando na fragilidade de posicionamentos jurídicos 

ante a submissão da atividade técnica à política de Governo. A sujeição demasiada da 

Advocacia Pública de Estado aos interesses momentâneos dos governos afeta a autonomia e a 

autoridade da posição jurídica. A ausência de um Código de Procedimento Administrativo com 

aparato normativo suficiente a assegurar medidas jurídicas e procedimentais para a solução de 

diversas situações presentes na gestão dos interesses dos cidadãos fragilizam os governos 

republicanamente responsáveis pela adequação do ato administrativo à lei. 

Por esses motivos, o autor enxerga no modelo da Advocacia Pública atual a carência 

de transparência, por falta de visibilidade do processo de tomada de decisões jurídicas; a 

ausência de participação ante a falta de mecanismos eficientes para manifestação contínua dos 

cidadãos perante o órgão jurídico da administração pública sobre a violação de seus direitos; e 
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a necessidade de maior colaboração para implementar mecanismos de resolução conjunta dos 

conflitos102. 

A Lei da Mediação demonstra ser possível avançar. Mas afora a instalação de 

Câmaras de Conciliação para a resolução de situações conflitivas envolvendo órgãos da 

administração pública federal, experiência anterior à própria confecção legislativa, ainda pouco 

se avançou quanto a possibilidade de Advocacia-Geral da União assumir para si o papel de 

apaziguador dos conflitos, muitos dos quais poderiam ser resolvidos na esfera administrativa 

sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.  

Urge seja assimilado o papel de uma Advocacia Pública defensora dos interesses 

do Estado, porém conectada com o respeito aos direitos dos cidadãos, pois não pode haver 

interesse do Estado Republicano no aviltamento de direitos. 

A experiência dos Juizados Especiais Federais apresenta-se exitosa em relação à 

possibilidade de multiplicação de acordos judiciais envolvendo órgãos da administração 

pública, e partir dela a cultura de uma Advocacia Pública pouco transigente pode ser aos poucos 

superada com o auxílio dos novos mecanismos jurídicos trazidos pelo Código de Processo Civil 

e pela autocomposição dos conflitos no âmbito da administração pública. 

Mas a tarefa de superação de um peso cultural afivelado ao longo de décadas não 

será fácil.  

Esbarra na dúvida quanto a ausência de independência funcional dos advogados 

públicos e na consequente possibilidade de responsabilização por atos praticados no exercício 

da função.  

Demandas judiciais também podem ser utilizadas de forma inescrupulosa e vez por 

outra, aqui e acolá, surgem ocorrências negativas a revelar que a verdade dos autos nem sempre 

é a verdade revelada no mundo, e esta dúvida poderá permear a consciência do advogado no 

momento em que, com base nos fatos conhecidos, firma entendimento pelo reconhecimento, ou 

não, de um direito da parte contrária ou pela realização, ou não, de uma transação judicial. 

O Direito não é uma ciência exata. As regras jurídicas são passíveis de interpretação 

multiforme e desse modo a possibilidade de o Advogado Público ser questionado por esta ou 

aquela postura adotada é inevitável.  

Por isso se faz necessário analisar com ponderação a formatação da Advocacia 

Pública na Constituição Federal de 1988, não sem antes verificar os Princípios Fundamentais 

                                                           
102 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Gobierno Abierto e Administración justa de los derechos. 

Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/MENDON%C3%87A%20-%20gobierno%20abierto.pdf>. 

Acesso em: 05 ago. 2016. p. 5-6. 
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estruturantes do Estado brasileiro para posteriormente aferir se a independência funcional do 

Advogado Público estaria de acordo com os postulados angulares da ordem jurídica nacional. 

 

 

2.4 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: O ALICERCE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988  

 

A constituição é una. Não pode ser lida em tiras ou em partes isoladas sem 

considerar como as diversas diretrizes nela presentes se entrelaçam e formam a sua unidade103. 

Do mesmo modo, o sentido jurídico da constituição não poderá ser obtido se suas 

normas forem estudadas desgarradas da totalidade da vida social, sem conexão com o conjunto 

da comunidade por ela organizada104. 

Por isso a atuação da Advocacia Pública Federal necessita estar entrelaçada com a 

análise sistêmica da constituição, da investigação de seu sentido axiológico, de seus valores, da 

perseguição dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, da necessidade de 

concretização dos interesses públicos primários da sociedade, do respeito aos direitos 

fundamentais dos cidadãos, da busca pela segurança jurídica a todos os administrados. 

Ao realizar a conexão das diretrizes constitucionais com a realidade social, o 

Advogado Público poderá despertar para a necessidade de observar a vida, e o bem da vida, sob 

outras formas; a enxergar o direito vindicado administrativamente, ou em juízo, por prismas até 

então não vislumbrados; a ter presente que a análise jurídica da situação processual posta não 

pode ser realizada em torno de um direito em abstrato, mas sobre um caso concreto; a perceber 

o desenvolvimento de sua tarefa para além do processo de papel ou da tela de um computador, 

para atentar a uma vida pulsante do outro lado da demanda, a se lhe antepor na dialética 

processual, mas a sobressair em sua essência humana; a auscultar os clamores, os padecimentos 

e os sofrimentos das vítimas de uma atuação estatal que eventualmente possa, de fato, ter 

infringido direitos e garantias caros ao Estado de Direito; a observar que ao cumprir o papel 

constitucional de exame da juridicidade dos atos administrativos suas palavras devem constituir 

orientação firme e serena ante a convicção jurídica firmada em torno do direito em discussão; 

a assimilar que suas teses serão redigidas não para a satisfação de um orgulho ou vaidade 

pessoal de que os argumentos ventilados no processo possam vir a ser acolhidos pelo 

                                                           
103 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 

179. 
104 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 43. 
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administrador ou pelo juízo, mas pelo humílimo sentimento constitucional de contribuir para a 

descoberta da verdade e concretização da justiça; a ponderar que, por vezes, o Estado, por 

intermédio de seus agentes, erra sim, e que o Advogado Público, por atuar tanto na fase 

extrajudicial quanto na judicial pode colaborar para o rápido restabelecimento da ordem tão-

logo tome conhecimento e confirme a ilicitude do ato lesivo praticado. 

O desenvolvimento de uma consciência crítica e autocrítica em relação aos próprios 

atos é essencial tanto para o aperfeiçoamento do ser humano no exercício de uma função pública 

de extrema importância para a nação, quanto para a reformulação do papel institucional da 

Advocacia Pública e dos entes públicos representados. 

Na Constituição Federal estão delineadas as diretrizes e os objetivos a serem 

respeitados e perseguidos por todos os atores responsáveis pela concretização dos valores 

constitucionais. 

Verifica-se no Título I da Constituição Federal a existência de diversos princípios 

“Fundamentais”. Tais princípios formam a base de todo o arcabouço constitucional. 

Princípio, como o seu próprio nome diz, é o que está na origem, na gênese, no início, 

ou seja, seria o germe, a base estruturante do ordenamento jurídico105. E “fundamental” é aquilo 

que serve de fundamento, de alicerce, que dá início, real ou simbolicamente, a um projeto, a 

uma construção, a uma obra106. Os Princípios Fundamentais da Constituição possuem então 

esse caráter essencial, determinante, de apresentar a base indispensável ao projeto de construção 

da obra constitucional. 

Ao estipular no Título I, arts. 1º a 4º, os Princípios (Constitucionais) Fundamentais, 

o constituinte originário demonstra quais seriam os princípios fundantes da República 

Federativa do Brasil a representarem compromissos assumidos pelo Estado e a orientarem o 

seu comportamento nas relações internas e internacionais.  

Nessa toada, os Princípios Fundamentais têm o condão de sistematizar as diretrizes 

e os valores básicos da ordem constitucional estabelecida. 

Tais Princípios Fundamentais influenciarão o intérprete em sua análise 

compreensiva da constituição, pois os Princípios Fundamentais são os princípios estruturantes 

da atual ordem constitucional. É a partir dos Princípios Constitucionais Fundamentais que será 

erguido e sustentado todo o edifício normativo da Constituição. Até mesmo os direitos e 
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Positivo, 2004. p. 1631. 
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garantias fundamentais dos cidadãos são erguidos a partir desse alicerce fundante do 

compromisso da República Federativa do Brasil em respeitar o ser humano em sua essência 

integral. A construção de uma nação efetivamente republicana e democrática se faz com o 

respeito à dignidade da pessoa humana107, à cidadania108 e à necessidade de promoção do bem 

comum109. Tais proposições estão longe de ser simples enunciados formais de mera retórica 

legislativa. São princípios dotados de carga axiológica suficiente para deles se extrair a devida 

força normativa. 

Nesse diapasão, todas as normas constitucionais, sejam elas regras ou princípios, 

são passíveis de aplicabilidade imediata. E os Princípios Fundamentais, por serem o 

sustentáculo da constituição, influenciarão o processo hermenêutico de todo o sistema 

constitucional. Em suma, nenhuma interpretação normativa poderá violentar essas diretrizes 

básicas sustentadoras do sistema jurídico nacional110. 

Canotilho define os princípios jurídicos fundamentais como “os princípios 

historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que 

encontram uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional111”. 

São esses princípios que irão apresentar a organização lógica da disciplina 

constitucional112 e que sustentarão os fatores genuínos de formação do sistema113. A partir deles 

sistematizar-se-á todo o arcabouço normativo da constituição bem como se dará a conhecer os 

valores regentes da ordem constitucional.  

Nesse quadrante, o sistema constitucional firma-se sob bases republicanas e 

democráticas, e fundamenta-se no respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, nos 

valores sociais do trabalho e na livre iniciativa. O povo detém a titularidade do poder a ser 

exercido de forma direta ou por meio de representantes eleitos114. Elenca-se quais são os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e aponta-se para o norte a ser seguido 

pelas ações estatais, as quais devem estar vinculadas e atentas a tais fins. Desse modo, o Estado 

deve estar comprometido com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com vistas 

à garantia do desenvolvimento nacional, para erradicação da pobreza e da marginalização e para 

                                                           
107 Constituição Federal, art. 1º, III. 
108 Op. cit., art. 1º, II. 
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113 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José de Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997. p. 232.  
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a redução das desigualdades sociais e regionais, na promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação115.  

O sistema constitucional também apresenta os diversos princípios regentes das 

relações internacionais, dentre os quais se destacam a prevalência dos direitos humanos, a 

autodeterminação dos povos, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e a cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade.116 Verifica-se, portanto, um viés bastante 

humanista na Constituição Federal e mesmo em relação aos princípios a serem observados nas 

relações internacionais, sobretudo os ora destacados, há de se atentar para o fato de antes de 

serem aplicados nas relações externas hão também de ser perseguidos na ordem interna, pois 

não é crível tenha o constituinte originário pensado em Princípios Fundamentais de valores 

sublimes a serem destinados apenas para as relações entabuladas com outros povos, sem que 

tratamento em igual medida fosse dispensado ao povo brasileiro. 

O sistema jurídico necessita de princípios e dos valores, por representarem 

exigências de otimização abertas a várias concordâncias, ponderações, compromissos e 

conflitos. Possuem eles uma função normogenética ou sistêmica, por representarem o 

fundamento de regras jurídicas e têm uma idoneidade irradiante para ligar ou cimentar 

objetivamente todo o sistema constitucional117. 

Destaca-se então a existência de um sistema constitucional tendencialmente 

principialista com a particular importância não só de fornecer suportes rigorosos para solucionar 

certos problemas metódicos, como a colisão entre direitos fundamentais, mas também porque 

permite respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio sistema. O sistema consagra valores 

particulares como a liberdade, a democracia, a dignidade, sendo que a Constituição é concebida 

para reger não só a vida presente mas também para vigorar no porvir. Logo, a existência de 

princípios abertos permite a oxigenação dos valores constitucionais sem obliterar a 

possibilidade de novos valores virem a ser incorporados à medida que outros sentidos 

axiológicos, descortinados pela historicidade, possam ser descobertos e agregados ao matiz 

principiológico. 

Assim a constituição se consagra como um sistema interno de regras e princípios118. 

 

                                                           
115 Constituição Federal, art. 3º.  
116 Op. cit., art. 4º.  
117 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 1163. 
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2.4.1 A Independência do Advogado Público no sistema constitucional 

 

Para Karl Larenz onde houver uma verdadeira ordem jurídica será imprescindível 

conceber a ideia de sistema. E esse sistema será desenvolvido continuamente pela ciência a 

partir do conjunto do Direito, das suas conexões de sentido imanentes, para tornar esse todo 

transparente e compreensível a partir de uma conexão de sentido. Assim, a unidade interna de 

uma ordem jurídica positiva não é apenas o resultado da atividade de sistematização científica, 

mas também é predeterminada pelas relações normativas e teleológicas previamente dadas pela 

ordem jurídica119.  

Nesse diapasão, a ordem jurídica brasileira está assentada “em um sistema de 

normas que tem a Constituição como fundamento último de validade semântica”. Se o 

ordenamento jurídico brasileiro forma um sistema, seria a Constituição um subsistema deste 

ordenamento e ocuparia posição cumeeira, ante a sua hierarquia superior, em cujo texto vêm 

inseridas as diretrizes substanciais regentes da totalidade do sistema jurídico nacional120.  

A Advocacia Pública brasileira está inserida no ambiente de um Estado 

Democrático de Direito. A ela, diferentemente do que ocorreu com o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, o constituinte não mencionou expressamente serem seus membros 

portadores de independência funcional para o desempenho de suas atribuições. Assim, se faz 

necessário verificar se sob a perspectiva do sistema constitucional não estaria salvaguardada 

uma esfera de liberdade para que o Advogado Público pudesse exercer suas atribuições com 

independência e, exercendo-as, ser mais um instrumento a implementar no mundo dos fatos os 

princípios constitucionais do respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, do acesso à 

justiça, da razoável duração do processo e da promoção do bem comum.  

Parte-se do pressuposto que o exercício de qualquer atividade jurídica é uma 

atividade eminentemente intelectiva e que a concretização do Direito detém muita proximidade 

com a noção de efetivação da justiça. Negar liberdade técnica a Advogados Públicos ou 

considerá-los como se fossem meros autômatos ou meros reprodutores de dispositivos literais 

de lei, negando-lhes autonomia jurídica ou independência funcional para interpretação do 

direito em discussão poderá conduzir a situações de desconexão com o sistema jurídico-

constitucional vigente e a um estado de insensibilidade para com as agruras por que padece o 
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cidadão. Não se pode olvidar ser o Direito gestado pelo próprio Estado, e o Estado deve 

encontrar-se em constante interação com quem lhe dá sustentáculo, ou seja, com o seu povo. 

Os Advogados Públicos, por decorrência do exercício profissional, podem estar muito próximos 

das aflições que vergastam a vida daqueles que padecem por alguma injustiça praticada pelo 

próprio Estado. Necessitam, por isso, estar aptos a captar o sentimento constitucional de 

pacificação dos conflitos e a posicionar-se de acordo com a juridicidade que o caso requer.  

Se o sistema constitucional negar a prerrogativa de independência funcional ao 

Advogado Público para reconhecer um equívoco cometido pela administração estará 

dificultando o acesso à justiça, um princípio constitucional fundamental, na exata medida em 

que o art. 3, I, da Constituição Federal propugna ao Estado a busca pela construção de uma 

sociedade justa. O acesso à justiça é também um direito fundamental do cidadão. Tal direito vai 

além do mero acesso formal aos órgãos judiciários para transformar-se em um acesso 

qualificado a propiciar aos indivíduos o acesso à ordem jurídica justa, no sentido de que cabe a 

todos que tenham qualquer problema jurídico uma atenção especial por parte do Poder 

Público121. E, por fim, ao negar independência ao Advogado Público, além de haver a colocação 

de mais uma dificuldade ao acesso à justiça estar-se-ia postergando insensivelmente a solução 

do conflito. Tal insensibilidade não se manifestará apenas como uma insensibilidade do 

Advogado Público para com o administrado, mas mais do que isso, como uma insensibilidade 

do Estado para com o cidadão; ou o que é pior, uma insensibilidade do próprio sistema 

constitucional para com o povo brasileiro. 

Nesse diapasão, Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis destacam existir um dever 

fundamental do Estado quanto a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, quer 

abstendo-se da prática de condutas que inviabilizem o respectivo direito, quer adotando 

condutas positivas para viabilizar o exercício de direitos fundamentais do cidadão. 

A teoria do dever fundamental do Estado nada mais seria então do que a imagem 

da teoria dos direitos fundamentais refletida em um espelho122. A cada direito haveria um dever 

imposto ao Estado para garanti-lo e implementá-lo no mundo dos fatos. Haveria, assim, um 

dever de proteção do Estado para que os direitos fundamentais não sofram ameaças de agressão. 

                                                           
121 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 

conflitos de interesses. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-

conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf>. Acesso em: 

22.jan.2016. 
122 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. p. 60-67. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf
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O Estado necessita proteger o indivíduo tanto das agressões proveniente de particulares quanto, 

e principalmente, de agressões infundadas praticadas pelos próprios agentes estatais. 

Assim, sob a nomenclatura de um “dever estatal de tutela” os autores consideram 

existir um dever do Estado em promover a prevenção de riscos, de fomentar a segurança e de 

se abster de condutas inviabilizadores da concretização de determinado direito fundamental. 

Martins e Dimoulis consideram que a garantia de um direito fundamental depende 

do reconhecimento de um respectivo dever para a outra parte. Assim existiriam tantos deveres 

implícitos quantos direitos explicitamente proclamados pela Constituição. O direito de uma 

pessoa pressuporia o respectivo dever das autoridades do Estado e dos particulares em praticar 

uma ação ou omissão esperada para viabilizar a concretização de um determinado direito 

fundamental. 

A tese quanto a existência de direitos e deveres fundamentais recíprocos pode até 

ser questionada em relação aos particulares que se encontram em uma relação de equilíbrio, 

para que seja reconhecida uma certa assimetria entre direitos e deveres fundamentais. No 

entanto, o mesmo não se diz em relação aos deveres fundamentais do Estado, pois é dever deste 

implementar, respeitar ou fornecer as condições propícias ao exercício dos direitos123. 

Com efeito, o Estado possui o dever fundamental de fidelidade à Constituição e de 

cumprimento das leis vigentes no país e, por corolário, possui o dever de implementar e 

assegurar a concretização de todos os direitos fundamentais previstos constitucionalmente.  

O Advogado Público, por suas manifestações jurídicas, é um dos elementos 

concretizadores de tais deveres no âmbito interno da administração pública. E para cumprir com 

esse dever necessita deter liberdade de pensamento e consciência para uma atuação 

independente sob as balizas normativas constantes do ordenamento jurídico.  

A atividade jurídica é uma atividade eminentemente interpretativa. 

Quando se aventa, como neste trabalho, haver a possibilidade de o Advogado 

Público possuir independência a ponto de conduzir até ao reconhecimento de direitos da parte 

contrária postulados frente ao Estado sempre que a pretensão do administrado se mostrar lídima 

frente ao ordenamento jurídico, tem-se que a liberdade de atuação do advogado necessita estar 

prestigiada normativamente.  

E esse prestígio é inerente não só a sua investidura constitucional, mas a todas as 

demais normas que afetam diretamente o seu dever funcional, como a necessidade de respeito 

                                                           
123 No mesmo sentido: CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 533.  
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aos princípios inerentes à administração pública (art. 37), aos Princípios Fundamentais da 

República e a todos os direitos fundamentais dos cidadãos.  

 

2.4.2 Distinção entre normas e regras 

 

Desde quando o Estado tomou para si a responsabilidade de manutenção da ordem 

interna erigiu as normas jurídicas a uma posição de relevo em relação às demais normas de 

conduta (normas morais, sociais, costumeiras, religiosas...) logrando conferir-lhes destacado 

papel na estruturação do ordenamento jurídico.  

Kelsen define as normas jurídicas como o sentido de um ato pelo qual uma conduta 

é prescrita, permitida ou, especialmente, facultada, na medida em que também estabelecem 

atribuições de poder e competência124.   

Bobbio as define pela execução garantida por uma sanção externa e 

institucionalizada125.   

As normas jurídicas compõem-se de dois elementos: um preceito e uma sanção. O 

preceito encerra a regra de conduta a ser observada por seus destinatários, instituindo comandos 

(obrigações e proibições), permissões (autorizações) ou faculdades (estabelecimento de 

competências; atribuição de um poder para realizar algo). Diz-se também ser o preceito o 

pressuposto fático, constituindo uma antecipação hipotética de possível ou provável realidade 

futura. Já a sanção, ou o preceito secundário, seria a consequência jurídica, a reação da lei em 

resposta à violação normativa. Os preceitos normativos apresentam-se como um dever ser, 

emitindo comandos que podem vir a ser observados, ou não. Localizam-se, portanto, no plano 

hipotético, muito embora tenham como objetivo influir no comportamento humano126.   

Ao homem, portador do livre arbítrio e no exercício da autonomia de sua vontade, 

é-lhe facultado aderir ao comando normativo mediante a realização da conduta sugerida, mas 

não há como garantir que realmente o faça. Por isso norma e conduta distinguem-se exatamente 

por pertencerem a universos diferentes, pois enquanto aquela se encontra no plano hipotético, 

abstrato, esta – a conduta - se desenvolve no mundo dos fatos, de forma concreta e real. Uma e 

outra se conformam numa relação de coordenação e subordinação, daquela para esta, do dever 

ser ao ser, na justa medida em que a norma estabelece um preceito e espera que a conduta fática 

                                                           
124 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Batista Machado. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. p. 6 e 150. 
125 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução Tércio Sampaio Ferraz Júnior. 4. ed. 

Brasília: Edunb, 1994. p. 27. 
126 KELSEN, op. cit., p. 6 
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realizada pelo indivíduo observe seus termos. Se o agir humano concretizar-se nos moldes pré-

estabelecidos pelo comando normativo, terá a norma cumprido o seu papel, atingindo a 

finalidade condicionante para a qual fora concebida. Do contrário, caso isso não se verifique, 

se a ação prevista não corresponder à ação real, ter-se-á violada a norma, momento em que a 

conduta passaria a estar sujeita a uma sanção.  

Sob esse aspecto, Bobbio chama atenção para a possibilidade da existência no 

ordenamento jurídico de normas sem sanção. Na verdade, quando se fala da sanção como 

elemento constitutivo do Direito a referência é feita não às normas em particular, mas ao 

ordenamento normativo tomado em seu conjunto127.  

Importa registrar que do mesmo modo que nem todas as normas de conduta estão 

consubstanciadas em normas jurídicas, nem todas as normas jurídicas configuram normas de 

conduta. As normas jurídicas também podem se apresentar como normas de estrutura quando 

sem prescrever a conduta que se deve ter ou não ter, disciplinam condições e procedimentos a 

partir dos quais emanarão normas de conduta válidas, como as normas que prescrevem 

autorização para duas pessoas regularem seus interesses por normas vinculantes e coativas128. 

Sejam as normas jurídicas normas de conduta ou normas de estrutura, elas 

necessitam ser introduzidas no meio jurídico por um veículo próprio. Este veículo formará a 

moldura de onde se extrairá a norma jurídica a reger determinada situação concreta129.  

O Direito Positivo se apresenta como um amálgama de diplomas legais que trazem 

em seu bojo enunciados por intermédio dos quais provêm proposições regentes do 

comportamento humano130.  

Ao voltar-se o pensamento para as regras jurídicas verificar-se-á nestas um conjunto 

de signos justapostos em um período linguístico, cuja sequência lógica formará um texto ou 

enunciado escrito. Até aqui, as regras nada dizem, nada revelam. O significado será extraído 

pela leitura e consequente interpretação de seu conteúdo. Trata-se de um processo racional e 

individualizado a exigir do intérprete o mergulho no sentido dos signos formadores de cada 

oração dos períodos, mediante análise da estrutura, do conteúdo literal e semântico do texto. 

Apenas após esse processo será possível extrair do enunciado um conteúdo finalístico, um 

sentido sobreposto, enfim, uma proposição. Pode-se descobrir nesse processo mais de uma 

                                                           
127 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução Tércio Sampaio Ferraz Júnior. 4. ed. 

Brasília: Edunb, 1994. p. 29. 
128 Ibid., p. 27 
129 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 36. 
130 BOBBIO, op. cit., p. 73.  
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proposição, das quais somente uma será aplicada ao caso concreto. A norma jurídica constitui-

se então na proposição preponderante, no sentido expressado pelo texto, algo novo, distinto do 

próprio texto, ou seja, é o resultado de sua interpretação131.   

As normas jurídicas não se confundem com as Leis, pois estas – as Leis - são apenas 

o contexto, o continente, o instrumento pelo qual se introduz no seio jurídico as regras 

destinadas a reger a vida em sociedade. O conteúdo imediato das Leis são as regras jurídicas; 

as normas são seu conteúdo mediato.  

As normas também não podem ser confundidas com as regras jurídicas, pois estas, 

tomadas por si só, nada revelam, reduzindo-se aos textos, aos enunciados hipotéticos dispostos 

em artigos, incisos ou alíneas.132   

A regra jurídica é a forma, a estrutura a ser interpretada; já a norma é a matéria, o 

conteúdo da interpretação. 

Somente após interpretadas será possível extrair das regras jurídicas um conteúdo 

finalístico, um sentido normativo. Fica evidenciado, portanto, que as regras são o principal – 

mas não único133 - veículo de introdução das normas no mundo jurídico, pelo que se pode chegar 

à lógica conclusão de que as normas jurídicas são um subproduto das regras jurídicas e um 

produto direto da interpretação dos textos legais. 

Humberto Àvila também chama a atenção para não se fazer confusão entre as 

normas e os textos, pois aquelas consistem nos sentidos construídos a partir da interpretação 

sistemática de textos normativos, de modo que os dispositivos textuais constituem o objeto da 

interpretação e as normas o seu resultado134. 

Assim, pode-se dizer que a norma preexiste apenas parcialmente no enunciado do 

texto, de forma latente, potencial, cabendo ao intérprete delimitar o seu alcance.  

O Código Penal, por exemplo, contém uma gama de regras jurídicas (tipos penais) 

descrevendo comportamentos humanos.  

Alguém poderia aventar que ao realizar conduta idêntica à descrita no preceito 

primário do tipo penal, o autor estaria, em verdade, atuando em conformidade com o comando 

de Direito e por isso sua ação não poderia ser reputada como antijurídica.  

                                                           
131 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 84-86. 
132 Ibid., p. 84-86. 
133 Ver-se-á mais adiante que os princípios de direito também servem como veículo de introdução das normas na 

realidade jurídica. 
134 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 10. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 30. No mesmo sentido: GRAU, op. cit., p. 86. 
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Ocorre que a regra jurídica não se confunde com a norma jurídica. No caso do 

Direito Penal verifica-se que a lei contém regras jurídicas que não estão dispostas na ordem 

direta - como comumente acontece em outros diplomas legais. O legislador preferiu valer-se da 

técnica da vedação indireta da conduta: descrição de um comportamento - que se pretende não 

seja realizado - e uma consequência jurídica, ou seja, uma sanção para a hipótese de alguém 

realizar a conduta descrita no tipo penal incriminador.  

A norma jurídica é extraída quando o intérprete toma a consciência que o Código 

Penal contém regras que devam ser evitadas por todos aqueles que estão sujeitos ao seu império, 

a bem da manutenção da ordem e da segurança públicas. Disso resulta que da regra descrita no 

art. 121 do Código Penal - “matar alguém” - para a qual é cominada uma sanção – reclusão de 

6 a 20 anos -, extrai-se a seguinte norma: “não matarás”135. 

Esse exemplo apodítico demonstra como é nítida a separação entre regras e normas 

jurídicas, apresentando-se as regras como Direito posto e as normas como o Direito pós-posto. 

No entanto, ambas estão umbilicalmente atadas numa relação de antecedente e consequente, 

continente e conteúdo, comprometidas que são com o papel modulador da vida social.  

Vê-se, desse modo, o quanto é importante o papel desempenhado pelo legislador na 

confecção do enunciado em que é escrita a regra jurídica, pois de um único enunciado podem 

surgir variadas interpretações e por consequência serem dele extraídas normas jurídicas por 

vezes não visadas ou até mesmo não queridas, dependendo das palavras e da ordem como são 

dispostas no texto.  

Faz-se imperiosa a atenção não só com a adoção de uma linguagem escorreita, mas, 

sobretudo, com a própria formulação do enunciado legal em si, com a colocação das palavras 

certas no lugar certo, pois o trabalho legislativo é o antecedente lógico do processo 

interpretativo e este deve ser facilitado ao máximo com a clareza e a precisão de linguagem 

para que a interpretação – e por corolário a norma jurídica - não destoe dos objetivos 

perseguidos pelo legislador. 

Para o positivismo jurídico, portanto, a norma seria essencialmente a regra jurídica 

interpretada. 

O positivismo jurídico está assentado sob as raízes do purismo normativo legado 

por Kelsen, que concebia o direito apartado de quaisquer dispositivos valorativos, dentre os 

quais a moral, a ética e a justiça. 

                                                           
135 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. p. 22. 
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Essa separação decorre do fato de que para Kelsen o direito é a regra interpretada. 

Os valores somente podem ser aceitos pelo direito se estiverem plasmados em um texto legal 

de onde possa ser extraído um conteúdo normativo.  

A moral possui um valor relativo e não absoluto, que pode variar conforme o tempo, 

o lugar e as pessoas. Por esse motivo, na visão kelseniana, a moral não pode ser o padrão ou a 

medida do direito, mas apenas o direito (a norma) pode ser o padrão ou a medida de uma moral 

reinante em determinado sistema jurídico. Se o sistema jurídico é regido por normas, e estas 

são regras interpretadas, o enunciado normativo necessita conter os valores concebidos em cada 

ordenamento136. 

Hans Kelsen imaginou um modelo jurídico-científico estruturado em bases lógicas 

e racionais, infenso a toda ideologia política e a todos os elementos de direito natural.  

Opunha-se Kelsen ao acolhimento pelo Direito de todas as teses jusnaturalistas não 

positivadas em enunciados normativos escritos.  

Havia uma forte preocupação do autor com a preservação da pureza do método de 

investigação, razão pela qual procura destacar a ciência jurídica das demais disciplinas sociais, 

como a sociologia, a psicologia, a filosofia, a ética e a teoria política, e assim retira do estudo 

do direito tudo o que no seu entender não seria jurídico, para melhor observá-lo. 

No entanto, não se pode perder de vista que o Direito permeia boa parte das relações 

sociais, nas mais variadas situações. A interdisciplinaridade e a interação do Direito com outras 

áreas do conhecimento são benéficas para a oxigenação do pensamento jurídico com novas 

ideias e novas visões. Nada pode ser desprezado de plano, nem o direito pode se transformar 

em uma disciplina hermeticamente fechada, alheia aos valores, fatos e acontecimentos. O 

Direito está nas ruas e seu intérprete deve estar atento para satisfazer aos anseios de justiça 

daqueles que o invocam. 

A interpretação do direito é tarefa antecedente à sua aplicação e a tarefa 

interpretativa é uma tarefa individual, subjetiva por natureza. O intérprete jamais conseguirá se 

desvencilhar totalmente dos seus juízos e pré-juízos, conceitos e pré-conceitos adquiridos de 

suas próprias experiências.  

Como todo intérprete, nem o juiz conseguirá retirar essa carga subjetiva de suas 

decisões e no momento em que é prolatada uma sentença todos os seus valores vêm à tona. Só 

que tanto o juiz, como os demais agentes do Estado, inclusive os Advogados Públicos, devem 

                                                           
136 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. edição. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. p. 47-48. 
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procurar ao máximo manter a equidistância dos fatos para que possam melhor analisá-los. O 

princípio da impessoalidade assim o determina. 

Além de agir com impessoalidade, jamais pode ser olvidado que o Estado também 

tem o dever de agir com respeito à legalidade e à moralidade, requisitos essenciais para a 

construção de uma sociedade justa.  

Ao contribuir para a construção de uma sociedade justa, o órgão do Estado 

responsável pela aplicação do direito deve colher da Constituição os elementos normativo-

valorativos que fundamentarão a estipulação de uma norma de decisão.  

Luís Roberto Barroso apregoa que não existe compromisso com o outro sem a lei. 

“A liberdade de que o pensamento intelectual desfruta hoje impõe compromissos tanto com a 

legalidade democrática como com a conscientização e a emancipação”137. 

Se o intérprete necessita retirar do enunciado normativo a proposição 

constitucionalmente mais adequada a regular o caso concreto, e se um enunciado admite várias 

proposições, o processo de criação da norma de decisão é um processo de escolha, de escolha 

da norma constitucionalmente mais adequada a regular determinada conduta. 

No entanto, não se pode admitir que no exame de constitucionalidade a regra seja 

simplesmente desprezada, pois desse modo haveria arbitrariedade e não discricionariedade. A 

arbitrariedade é um abuso da discricionariedade. Já a discricionariedade é imanente ao processo 

de identificação normativa e de aplicação do direito. 

Assim, para afastar determinada norma deve o aplicador do direito demonstrar os 

motivos pelos quais o está fazendo, seja por haver contradição com outra norma em sentido 

oposto e que seja prevalecente segundo os critérios de temporariedade, de especialidade ou de 

hierarquia, seja pela adoção do método da ponderação do princípio constitucional 

preponderante a incidir sobre determinado caso concreto. 

O positivismo dos tempos atuais não é mais um positivismo estritamente civilista, 

mas sim um positivismo constitucional, com respeito a regras, a princípios, a valores, enfim, ao 

sentimento constitucional.  

 

 

 

 

                                                           
137 BARROSO, Luís Roberto. Intepretação e Aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 319. 
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2.4.3 Normas e princípios 

 

O direito é norma. Mas a norma não se resume à regra. A norma também é princípio.  

Tal como as regras, os princípios de Direito também são dotados de carga de 

normatividade suficiente para deles se extrair normas jurídicas reguladoras do comportamento 

humano138. 

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que a violação de um princípio jurídico 

consiste na mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade que se poderia cometer 

contra o ordenamento jurídico, pois representa uma insurgência contra todo o sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, constituindo afronta imperdoável contra o seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra139. 

A principal diferença entre regras e princípios está no fato que a convivência entre 

os princípios é conflituosa e entre as regras é antinômica, ou seja, os princípios em direções 

opostas não se excluem. Continuam existindo. Já as regras antinômicas excluem-se umas às 

outras. Os princípios permitem o balanceamento de valores e interesses, enquanto as regras 

reagem pela lógica do tudo ou nada140. 

Eventualmente pode-se até conceber a aplicação direta de um princípio 

constitucional a incidir sobre determinado caso concreto. Afinal, princípios são normas. 

Kelsen, em sua Teoria Pura, admite a existência de princípios jurídicos, tais como 

princípio retributivo, princípio da autodefesa, princípio da não-contradição, princípio da 

causalidade, princípio da imputação141, mas não esclarece o que pretende designar pela 

expressão “princípio”. 

Hart também reconhece a existência dos princípios, mas não lhes dá a atenção 

devida, tanto que ante as críticas recebidas de Dworkin, Hart inseriu um pós-escrito no seu 

Conceito de Direito e admitiu que em seu livro a questão relativa aos princípios é abordada 

apenas de passagem.  

Em Hart também não aparece nítida a separação entre normas e regras, sendo 

provável que o autor as entenda como expressões sinônimas, distintas dos princípios, pois ao 

                                                           
138 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 49. 
139 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004 . 

p. 842. 
140 PEREIRA, Erick Wilson. Direito Eleitoral: interpretação e aplicação de normas constitucionais-eleitorais. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 76. 
141 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. p. 26, 40, 84, 85 e 95. 
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adotar a expressão “princípio” no sentido limitado de padrões de conduta verifica a existência 

de várias formas diferentes de distinguir entre as normas e os princípios. Esclarecerá que a 

diferença entre norma e princípio é, sobretudo, uma diferença de grau, pois em relação às 

normas, os princípios apresentam-se amplos, gerais, ou inespecíficos, no sentido de que uma 

série de normas poderia ser apontada como manifestações ou exemplos de um único princípio. 

Há também uma diferença de justificação, pois no seu entender os princípios não apenas 

oferecem uma razão para as normas que exemplificam como também contribuem para justificá-

las142. Assim, em Hart norma é regra e princípio não é norma. 

Karl Larenz também entende que os princípios não seriam normas jurídicas e por 

isso não seriam suscetíveis de aplicação imediata. Na visão do autor os princípios se apresentam 

como uma pauta aberta que necessita ser concretizada, e por corolário o sistema somente se 

tornará apreensível quando observado em suas concretizações e essa concretização se daria 

eminentemente por força da criação das regras143. 

Dworkin, por sua vez, realiza forte crítica ao positivismo. Na sua concepção os 

princípios seriam um padrão que necessita ser observado pelo juiz como exigência de justiça 

ou equidade ou por alguma dimensão de moralidade. O autor irá distinguir os princípios das 

regras jurídicas. Para ele as regras são aplicadas na maneira do tudo-ou-nada, ou seja, ou a 

norma incide sobre determinados fatos que estipula, e nesse caso é válida e deve ser aceita, ou 

não é válida e neste caso em nada contribui para a tomada de decisão. Na contradição entre 

regras apenas uma poderia prevalecer e incidir sobre determinada situação fática. Já os 

princípios teriam uma dimensão que as regras não possuem, qual seja, a dimensão do peso e da 

importância. No conflito entre princípios se faz necessária a ponderação por parte do aplicador 

do direito, de modo que um princípio possa prevalecer sobre outro sem que se excluam da 

ordem jurídica. Para Dworkin, portanto, o direito é composto por regras e princípios.144 Note-

se que Kelsen, Hart e Larenz não rejeitam a ideia de que os princípios estariam presentes no 

direito. Mas não os inserem no campo normativo. Em Dworkin, apesar de o autor não dizer 

expressamente que princípios sejam normas, resta evidente que possuem força normativa ante 

a possibilidade de sua aplicabilidade imediata pelo julgador. 
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A teoria dos princípios de Dworkin como detentores de força normativa seria mais 

tarde aperfeiçoada por Alexy145 quando este reúne as regras e os princípios sob o conceito de 

norma, pois ambos dizem o que deve ser, e podem ser formulados por meio das expressões 

deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. 

Alexy, portanto, aceita o conceito normativo Kelseniano segundo o qual norma 

seria o sentido de um ato através do qual uma conduta pode ser prescrita, permitida, ou 

especialmente facultada, no sentido de adjudicada à competência de alguém146.  

Embora Alexy reconheça que princípios e regras sejam juízo concretos de dever-

ser e, portanto, sejam duas espécies normativas, fixará como ponto de distinção entre ambos o 

fato de os princípios se constituírem verdadeiros mandados de otimização, ou seja, os princípios 

seriam normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades fáticas e jurídicas existentes, enquanto as regras seriam normas que prescrevem 

imperativamente uma exigência mais específica e menos abrangente. As regras estabelecem 

determinações no âmbito daquilo que pode ser antevisto pelo legislador como fática e 

juridicamente possível. Por corolário, conclui Alexy, a distinção entre regras e princípios é uma 

distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma ou é uma regra, ou é um 

princípio147. 

Canotilho segue a trilha de Alexy, mas adverte para a complexidade de distinguir 

as regras dos princípios, no âmbito do superconceito de norma. Relata a existência de vários 

critérios: a) grau de abstração: os princípios jurídicos são normas com um grau de abstração 

mais elevado do que as regras jurídicas; b) grau de determinabilidade na aplicação do caso 

concreto: os princípios, por apresentarem linguagem vaga e indeterminada, necessitam ser 

concretizados por um médium (legislador, juiz), enquanto as regras são suscetíveis de aplicação 

direta; c) caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são 

normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido 

à sua posição hierárquica no sistema das fontes (e.g. os princípios constitucionais) ou à sua 

importância estruturante dentro do sistema jurídico (e.g. o princípio do Estado de Direito); d) 

proximidade da ideia de direito: os princípios são standards juridicamente vinculantes, 

radicados nas exigências de justiça (Dworkin) ou na ideia de direito (Larenz), enquanto as 
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regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional; e) natureza 

normogenética: os princípios são fundamentos de regras, isto é, são normas que estão na base 

ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética 

fundamentante148. 

Os princípios possuem homogeneidade no plano constitucional, pois todos derivam 

da mesma fonte – a Constituição – e possuem como ponto comum a matéria a lhes dar conteúdo. 

Por isso, a relação entre os princípios constitucionais é de coordenação horizontal, pois não há 

um princípio de antemão prevalente sobre os demais. Todos estariam situados no mesmo plano 

de hierarquia149. 

Essa relação de coordenação se mostrará vívida nas situações de incidência de mais 

de um princípio regulando o mesmo fato jurídico. Se ambos os princípios forem compatíveis 

entre si, a situação não gerará maiores problemas. Mas se forem antagônicos, necessário se fará 

a adoção do método de ponderação ou de balanceamento entre os princípios para a identificação 

do princípio preponderante. Este, quando identificado, regulará a situação posta, mas não 

derrogará o princípio de menor peso. O princípio não adotado não será excluído do sistema. 

Permanecerá vigente e poderá ser aplicado em outra situação mais adequada. 

Na prática, a descoberta do princípio preponderante poderá ensejar grandes debates 

e nem sempre se conseguirá alcançar um consenso, sendo em regra o órgão aplicador do direito 

o responsável pela adoção do método da ponderação. Se a aplicação se der ainda na fase 

administrativa, o ato poderá sofrer questionamento que inexoravelmente será resolvido em 

última instância pelo Poder Judiciário, ante o seu papel de guardião da ordem jurídica. 

 

2.4.4 Experiência jurídica e ética 

 

Não raro a atividade legislativa se desenvolve somente após os acontecimentos se 

concretizarem no mundo real. E por vezes as soluções para preenchimento das lacunas jurídicas, 

por intermédio da analogia e costumes são insuficientes para alcançar a solução justa. Os 

princípios jurídicos auxiliam no preenchimento dessa lacuna. 

A aceitação da moral pelo direito deve refletir efetivamente o sentimento 

constitucional fortalecido pelo constitucionalismo histórico, como fenômeno cultural de 
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respeito à vida, ao pluralismo, à dignidade humana, ao Estado Democrático de Direito, aos 

Direitos Fundamentais do cidadão e a tantos outros valores substanciosos expressados na 

Constituição Federal. 

Há, de certo modo, uma reaproximação do direito com as concepções 

jusnaturalistas trazidas por Santo Tomás de Aquino, para quem as leis seriam justas ou injustas. 

“Se são justas, têm força de obrigar no foro da consciência da lei eterna”. Já as leis injustas 

seriam mais violências do que leis e por isso não obrigariam no foro das consciências e assim 

não necessitariam ser observadas150.  

Thoreau, na sua Desobediência Civil, expressa que as leis jamais tornaram os 

homens mais justos e muitas vezes foi respeitando a lei que os mais bem intencionados 

transformaram-se em agentes de injustiça151.  

O apego rigoroso à legalidade estrita, abstraída das concepções de justiça, pode 

acabar por entorpecer a consciência do operador do direito e transformá-lo em um autômato 

insensível aos reclamos sociais, alienado a valores essenciais inerentes ao ser humano, em total 

menosprezo às necessidades individuais e coletivas.  

Durante o julgamento de Nuremberg, uma das alegações dos acusados do 

holocausto foi justamente a de que estariam agindo em conformidade com a lei alemã. Uma 

observação fria, obviamente, destituída de valores morais e de sentimento amplo de justiça. 

Não se pode desconsiderar, no entanto, que a interiorização mental da necessidade 

de obedecer as leis fixa o imperativo do dever. Pensar em desobedecer um dever pode gerar 

(auto)culpa e angústia152 (na relação do indivíduo de si para consigo mesmo). Conciliar, então, 

a necessidade do dever de respeitar as leis com a possibilidade de não se submeter a uma lei 

injusta, requer ponderação.  

Admite-se não deva o direito, de fato, tolerar leis injustas, mas a injustiça da lei 

deve ser sempre sopesada em parâmetros jurídicos objetivos, representativo dos valores 

vigentes em uma determinada sociedade. Existem valores com elevada carga axiológica 

passíveis de dispensar até a sua descrição em um texto normativo para serem considerados pelo 

direito. Pode-se citar como exemplo o princípio da dignidade da pessoa humana, por representar 

uma diretriz ética a elevar o ser humano como o ponto central para quem o direito é dirigido.  
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Miguel Reale, adepto à corrente jusnaturalista, discorda da bifurcação da Ética em 

dois ramos – a Moral e o Direito – mas concorda com a visão da experiência jurídica como um 

momento da vida Ética. Segundo o autor, o Direito, como experiência humana, “situa-se no 

plano da Ética, referindo-se a toda a problemática da conduta humana subordinada a normas de 

caráter obrigatório153”. 

No entanto, deve-se ter cuidado com a aproximação do direito com as ideias 

jusnaturalistas, pois o passado demonstrou que a aproximação excessiva com a metafísica gerou 

deturpações de conduta154 e a existência de uma zona de tensão entre concepções religiosas e o 

direito legislado são uma constante. 

A ponderação entre princípios e a descoberta de valores incidentes sobre um caso 

concreto deve ser realizada em um procedimento argumentativo controlável pelas partes. 

A visão tomista de simplesmente deixar de observar uma lei por motivo de 

consciência poderia conduzir ao caos. Considerada a realidade sistêmica do ordenamento 

jurídico da atualidade e a necessidade de entabular relações sustentadas na segurança jurídica, 

não se pode simplesmente deixar de se observar uma lei tão somente por um senso subjetivo de 

injustiça. Se a lei for injusta deverá passar pelo crivo de sustentabilidade no arcabouço 

principiológico presente no ordenamento jurídico. Os critérios de justiça e injustiça não podem 

ser tratados como critérios pessoais do aplicador do direito, mas como dimensões aferíveis no 

direito no momento de sua aplicação. O respeito à legalidade é essencial em um país e uma lei 

não pode simplesmente deixar de ser aplicada, se ela rege determinada situação prática.  

Para a lei não ser aplicada deverá passar pelos procedimentos previstos pelo 

ordenamento jurídico, ponderada com outras leis, segundo critérios temporal, hierárquico e da 

especialidade. Tais critérios, na maioria das vezes, são suficientes para solucionar o conflito 

entre regras no ordenamento jurídico na forma do tudo ou nada. Por outro lado, se houver a 

violação a um princípio constitucional a lei deixaria de ser aplicada não por ser injusta, mas por 

não ter passado pelo crivo de constitucionalidade segundo os métodos de controle previstos 

pelo Direito.  

Assim, em um sistema de intepretação constitucional aberta155, a valoração da 

justiça e injustiça de uma lei será feita sempre pelo Direito e jamais fora do Direito, mediante 

argumentação controlável pela sociedade, pelas partes e sobretudo pelos operadores jurídicos. 
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A incidência da moral deve estar plasmada em um veículo aceito pelo Direito como 

representativo da juridicidade do cânone ético ou moral. E esse veículo tanto pode ser uma 

regra, quanto um princípio. Desse modo, a eticização do Direito não dispensa a adição de 

conteúdos às formas jurídicas para a atuação segundo uma ética na lei e jamais acima da lei. 

Para Eros Grau essa ética é a ética dos princípios jurídicos156. 

Então quando se acena para uma reaproximação do Direito com a ética, com a moral 

e com o próprio jusnaturalismo, a introdução desses valores no meio jurídico somente pode ser 

permitida pelos instrumentos constantes do próprio direito positivo, pois se o Direito tem o seu 

fundamento na ética, o seu uso deve operar-se nos estritos limites de uma estrutura racional157. 

 

2.4.5 A independência funcional do Advogado Público como princípio constitucional não 

escrito. 

 

Segundo Canotilho tornou-se ultrapassada a teoria da existência de normas 

constitucionais meramente programáticas. Tais normas seriam caracterizadas como mera 

diretriz jurídica, sem aplicabilidade prática158. A Constituição possui força normativa, como diz 

Hesse159, e desfruta de força suficiente para incidir diretamente sobre o caso concreto. 

Portanto, todos os princípios e regras constitucionais possuem eficácia normativa 

imediata.  

A realidade demonstra ser inviável e absolutamente impossível ao legislador 

estabelecer previamente regras reguladoras de todos os acontecimentos sociais.  

Quando a lei for omissa deverá o intérprete socorrer-se diretamente das regras e 

princípios insculpidos na constituição. 

Hart destaca existir em todo sistema jurídico um campo de abertura vasto para os 

aplicadores do direito valerem-se de sua discricionariedade no sentido de tornar mais precisos 

os padrões inicialmente vagos, dirimir incertezas contidas nas leis ou ainda ampliar ou restringir 

a aplicação de normas transmitidas pelos precedentes autorizados160. 
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No âmbito do direito administrativo permanece a percepção de permitir aos 

particulares realizar todas as condutas não vedadas em lei, enquanto a administração pública 

somente estaria autorizada a atuar onde houvesse expressa autorização legal. Como se viu, para 

aferir a existência ou não de autorização na lei, a lei necessita ser interpretada. 

O ato de interpretar não é exclusividade de um grupo ou classe de pessoas, nem 

deste ou daquele órgão estatal, pois todos aqueles que de uma forma ou de outra entram em 

contato com a proposição normativa, e dela extraem um significado, realizam interpretação.  

Peter Häberle, sob a perspectiva de um conceito republicano de interpretação 

constitucional aberta, foi um dos responsáveis pela difusão dessa lição, para quem o destinatário 

da norma é um participante ativo do processo hermenêutico. Sua lição está baseada na 

constatação de não serem os operadores do Direito os únicos a vivenciarem a norma e por isso 

não podem eles deter o monopólio da interpretação constitucional. Desse modo, todos se tornam 

intérpretes da constituição, dela participando potencialmente todas as forças da comunidade 

política, a começar pelo cidadão161. 

A Advocacia Pública participa do processo de interpretação do direito em relação à 

realidade fática que permeia as relações estatais. 

Na salvaguarda dos interesses do Estado, deve estar atenta para a correta 

interpretação das regras e princípios, mas não pode estar alheia ao fato de que um dos objetivos 

fundamentais da República é a construção de uma sociedade justa. Se assim o é, ao mesmo 

tempo em que exerce o papel de defesa dos interesses estatais deve também fomentar a 

construção de uma justiça constitucional no âmbito administrativo realizando a ponte entre os 

objetivos do Estado e as pretensões legítimas dos administrados. 

Por ser a interpretação do direito uma atividade individual a ser realizada diante de 

casos concretos, nenhuma autoridade pode ser capaz de retirar do Advogado Público a esfera 

da liberdade de atuação individual, de poder analisar os fatos livre de pressões e de manifestar 

o posicionamento jurídico mais adequado à situação posta. 

Mesmo diante de orientações ou de súmulas administrativas ou judiciais a pré-

estabelecerem o entendimento consolidado no âmbito administrativo ou jurisdicional, tais 

orientações e súmulas necessitam ser interpretadas diante do caso concreto até mesmo para 

verificar se a situação posta se enquadra na moldura trazida pela orientação administrativa ou 

jurisprudencial. 
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Os princípios jurídicos não são resgatados fora do ordenamento jurídico, mas 

descobertos em seu interior, ou seja, no direito pressuposto vigente em uma determinada 

sociedade, sendo de lá resgatados tão logo se constate a sua existência162. 

Cada sociedade produz o seu ordenamento jurídico e nele subjazem determinados 

princípios. Estes, embora não enunciados em texto escrito podem estar contemplados no 

ordenamento em forma latente. Tais princípios não são objetos de criação humana. Ou eles 

existem ou não existem. Caso existam e forem descobertos, devem ser adotados de forma 

decisiva para a definição de determinada solução normativa. Assim, mesmo os princípios não 

escritos integram, ao lado dos princípios jurídicos explícitos, o direito positivo163. 

 Na sociedade brasileira o sistema constitucional vigente consagra uma República 

Federativa comprometida com preceitos Democráticos em constante busca pela Justiça social. 

Estes valores foram sopesados quando concebeu a existência de Funções estatais Essenciais à 

administração da Justiça, elencando-as em capítulo próprio da Organização dos Poderes. 

Tais Funções Estatais estão organizadas em carreira para atender aos fins propostos. 

No entanto, diferentemente do que ocorreu com o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, a Advocacia Pública não foi dotada de nenhum princípio constitucional explícito. 

Todavia, nenhuma instituição estatal considerada Essencial a uma finalidade pode ser 

concebida sem princípios institucionais a ela inerentes, pois são os princípios a base de toda 

organização jurídica. A Advocacia Pública institucionalizada deve estar erguida sobre bases 

sólidas pois dela depende a solidez das políticas públicas, da defesa do Estado e do respeito aos 

direitos dos cidadãos. Necessário então resgatar do ambiente do sistema constitucional os 

princípios institucionais não escritos sobre os quais foram erguidos o edifício institucional. 

Não existe atividade jurídica que possa ser realizada de forma robotizada, sem o 

elemento humano. 

Por sua vez, o Estado brasileiro está comprometido com os preceitos da legalidade, 

da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Tais princípios necessitam ser observados no 

âmbito interno da administração pública, sem os quais não se pode considerar esteja o Estado 

agindo consoante os ditames da Justiça Constitucional. O Advogado Público é profissional 

investido por concurso público para assessorar o Poder Executivo e representar a União judicial 

e extrajudicialmente. Na sua tarefa deve estar comprometido com os princípios inerentes à 

administração pública e numa visão ampla deve conformar suas manifestações com os 
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Princípios Fundamentais da Constituição e com os Direitos Fundamentais dos cidadãos por ela 

consagrados. Se cumpre ao Estado construir uma sociedade justa, não pode o Estado agir com 

injustiça.  

Embora todos possam ser intérpretes da Constituição e das Leis, cumpre ao 

profissional do Direito chancelar a interpretação da constituição preponderante ou mais 

adequada à administração pública.  

Portanto, torna-se imperioso reconhecer a existência do princípio da independência 

funcional do órgão jurídico que presta assessoria e consultoria jurídica ao Poder Executivo e 

representa a União judicial e extrajudicialmente. Trata-se, evidentemente, de um princípio 

constitucional implícito.  

Isso porque é o Advogado Público quem possui melhores condições de orientar a 

que a administração se comporte como deseja o ordenamento jurídico, em respeito à 

Constituição, às leis e à interpretação consolidada das decisões prolatadas no âmbito dos 

tribunais, em especial, àquelas emanadas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, por serem tribunais de estabilização de 

demandas164. 

Assim, a independência funcional do Advogado Público consiste em um verdadeiro 

princípio constitucional não escrito descortinado no âmbito do sistema constitucional. 

Eros Roberto Grau ensina que o fundamento de todo o direito posto encontra-se na 

sociedade que historicamente o pressupõe e é no direito pressuposto dessa dada sociedade que 

existirão os princípios jurídicos regentes do direito em vigor. O direito posto é produzido a 

partir de múltiplas interrelações, em um processo dinâmico, em movimento, no ambiente de um 

direito em constante modificação, formação, destruição e reformulação. O direito pressuposto 

brota espontaneamente na sociedade, condiciona a elaboração do direito posto e este, uma vez 

positivado, pode influenciar a modificação do direito pressuposto. É notório, portanto, a 

existência de um processo interativo de influenciação circular entre o direito posto e o direito 

pressuposto. O direito pressuposto é, assim, em verdade, um produto cultural que se estabelece 

e se enraíza na influenciação de posturas e condutas165. 

Se por uma análise sistêmica da constituição chega-se à constatação de que o 

sistema constitucional vigente careceria de concretude sem a existência da independência 

                                                           
164 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 955831/SP. 2ª Turma. Relator Ministro Teori Albino Zavascki. 

Julgamento: 28 ago. 2007. Publicação: 10 set. 2007.  
165 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 42, 43 

e 64. 
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técnica do Advogado Público no cumprimento de seu mister constitucional, somente por uma 

questão cultural pode-se conceber a postura acrítica ainda existente na Advocacia Pública 

quanto à negativa de reconhecimento da sua independência funcional e ao aviltamento a que 

seus membros são submetidos mediante normatizações reiteradas violadoras desse 

importantíssimo princípio constitucional. A independência funcional do Advogado Público 

necessita ser respeitada e não pode ser combalida nem deteriorada por práticas 

institucionalmente condenáveis. 

É preciso considerar que o Estado não está apenas dentro da sociedade166. Mais do 

que isso. Está o seu serviço. 

Desse modo, a independência funcional do Advogado Público é essencial para uma 

advocacia atenta à necessidade de prevenção do litígio e da superação da crise de credibilidade 

de um Estado ineficiente e ainda distante da busca dos seus objetivos fundamentais.  

 

 

2.5 OS FINS DO ESTADO COMO DECORRÊNCIA DE SEU PROCESSO DE FORMAÇÃO 

HISTÓRICA 

 

O exercício da Advocacia Pública, nos termos ora propostos, é analisado no âmbito 

de um Estado Republicano e Democrático de Direito. 

Definir o que seria Estado não é uma tarefa fácil167, mas para fins didáticos168 

importa conhecer seus elementos constitutivos tal como concebidos pela teoria clássica. São 

eles o povo, o território e o poder soberano, ou seja, a existência do Estado reclama a presença 

dos elementos humano, espacial e político. Desses elementos, o mais importante é o elemento 

humano, pois em períodos críticos, anárquicos ou transitórios por vezes pode até faltar o 

elemento político ou territorial, porém o Estado jamais se sustentará sem a existência de um 

povo a conferir raízes e vínculos jurídicos169 e afetivos de forma ininterrupta. É o povo o 

elemento responsável pela continuidade do Estado170.  

Verdú e Cueva atribuem a Maquiavel o grande mérito de designar o Estado como 

estrutura de convivência política ocidental ao relatar o seu funcionamento mediante um 

                                                           
166 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 69. 
167 BASTIAT, Fréderic. Ensaios. Tradução de Ronaldo Legey. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1989. p. 49. 
168 VERDÚ, Lucas Pablo; e CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 125 e 129. 
169 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo, Martins 

Fontes, 2005. p. 334. 
170 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 161. 
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conhecimento empírico e histórico171. Segundo Maquiavel “todos os Estados, todos os governos 

que tiveram e têm autoridade sobre os homens, foram ou são repúblicas ou principados172”. 

Apesar de Maquiavel não ter apresentado uma definição de Estado, constatou sua existência 

como realidade fática em sua dinamicidade política na busca perene pela manutenção do poder. 

O Estado então foi aparecendo como resultado de uma estrutura histórica de 

convivência política e social173. 

A necessidade de convivência, de aproximação entre os homens para entabularem 

relações recíprocas foi analisada por teóricos naturalistas e contratualistas sob dois pontos de 

vista distintos. Para os primeiros toda associação humana é produto de um instinto natural do 

homem, decorrente das leis divinas. O instinto de aproximação o conduz a viver em sociedade. 

Para a corrente contratualista essa aproximação ocorre não por instinto, mas pela razão, ou seja, 

pela vontade livre e deliberada de cada indivíduo. 

Traços dessas correntes vêm desde a antiguidade. 

Aristóteles via no processo de formação das cidades a existência de um instinto 

natural do homem. Concebia o homem como um animal político por natureza174. Entre os 

romanos Cipião enxergava o povo como uma associação baseada no consenso de direito e na 

comunidade de interesse175. Em seu diálogo na Republica de Cicero considera haver um instinto 

de sociabilidade a todos inato. Esse instinto é o responsável pela agregação entre os homens e 

os conduziria a procurar o apoio comum176.  

A concepção do homem como um ser gregário por natureza firmou-se no 

pensamento filosófico e ao final da idade média o pensamento naturalista se consolidou sob 

forte influência religiosa, legada principalmente pela doutrina tomista (séc. XIII). Assim, seria 

o instinto natural do homem concedido por dádiva divina o móvel a impulsionar a vida em 

sociedade177. 

                                                           
171 No mesmo sentido: BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política. 

Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2014. p. 65. 
172 MAQUIAVELLI, Niccolo. O Príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 21. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1998. p. 5. 
173 VERDÚ, Lucas Pablo; e CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 21 e 42. 
174 ARISTOTELES. Política. Tradução de Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 56. 
175 AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus. Parte I. Tradução de Oscar Paes Leme. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 

107. 
176 CICERO, Marcus Tullius. Da República. Tradução de Nelson Jahr Garcia. Livro I, cap. XXV e XVI. Versão 

Domínio Público para e.book: Amazon, baixado em 14/10/2015, posição 242. 
177 AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. Tradução de Aldo Vannuchi e outros. Volume II, questões 91, 

art. 2; e 96, art. 5. 2. ed. São Paulo: edições Loyola, 2005. p. 592. 
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A partir do século XVII, com os racionalistas clássicos, surge a corrente 

contratualista. Esta corrente procura justificar a existência do Estado não por obra do instinto 

concedido por graça divina, mas por obra da razão humana.  

Hobbes (séc. XVII) sustenta que o estado de natureza iguala os homens e essa 

igualdade os faz querer desfrutar dos mesmos bens que os seus iguais desfrutam. Na sua visão 

o homem possui uma maldade natural e difunde a expressão de Plauto178, para quem o homem 

é o lobo do homem179. Sendo o homem mau por natureza, a condição humana é a da guerra de 

uns contra os outros, com cada qual governado por sua própria razão. Mas nesse estado de 

guerra permanente ninguém se sentiria seguro. Por isso a própria razão faz o homem procurar 

a paz. É a necessidade então a fonte da unidade real. A necessidade faz os homens se reunirem 

em torno de uma autoridade, mediante um pacto de cada homem com todos os homens, os quais 

anuem com a submissão de todos a essa autoridade. Eis a origem ao Estado, segundo Hobbes. 

O detentor da autoridade se chamaria soberano e a ele se confere um poder ilimitado. Todos os 

restantes seriam súditos. Hobbes rompe com o pensamento escolástico e vincula-se ao Estado 

absolutista ao atribuir ao soberano o poder de manter a paz entre os homens, sem que ele próprio 

estivesse submetido a qualquer outro poder maior que o seu. Os fins justificariam os meios a 

serem empregados pelo soberano para a manutenção da paz180.  

O contrato social em Hobbes, no entanto, é um contrato anômalo porque o 

governante só possui direitos, mas não deveres. Os súditos são dominados pelo medo e não têm 

contra o rei qualquer direito. A Teoria de Hobbes foi concebida no Século XVII, um período 

conturbado na Inglaterra, marcado pelo conflito entre a Coroa e os súditos por questões sobre 

as doutrinas relativas à origem e natureza da autoridade real e sua submissão à lei. Doutrinas 

inconciliáveis sobre a fonte e os limites do poder real sob o primado do direito levaram à 

contenda entre o Rei e o parlamento, culminando na revolução gloriosa e ascensão de 

Guilherme de Orange ao poder181.  

Naquele ambiente tomou força o pensamento de John Locke (séc. XVII), que irá se 

posicionar contra a liberdade sem limites do poder soberano. Para Locke tanto a liberdade 

                                                           
178 “lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit.” PLAUTUS. Asinaria. Act II, Scene IV. With 

English Translation. Translator: Paul Nixon. Ebook: Project Gutemberg, 2005. Disponível em: 

<http://www.gutenberg.org/files/16564/16564-h/16564-h.htm#Asinaria>. Acesso em: 04 nov.2015. Tradução 

Livre: “este homem é o lobo do homem, e não um homem, quando ele não sabe o que é”. 
179 HOBBES, Thomas. Do cidadão. Tradução de Renato Janine Ribeiro. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

p. 3. 
180 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de Rosina D’Angina. 2. ed.: São Paulo: Martin Claret, 2012. p. 3, 101, 

108, 140 e 144. 
181 KELLY, John M. Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental. Tradução de Marylene Pinto Michael. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 269, 270 e 279. 

http://www.gutenberg.org/files/16564/16564-h/16564-h.htm#Asinaria
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quanto a igualdade são concebidas como um estado da natureza e neste estado todos devem 

respeitar a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade uns dos outros. Além do mais, todos 

deveriam se submeter a um governo e às regras estabelecidas pelo Poder Legislativo, ao qual 

todos devem obedecer, inclusive o monarca, não se admitindo a sujeição do indivíduo à vontade 

inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem182. Locke se voltava contra a 

monarquia absoluta, por entendê-la incompatível com a sociedade civil. Ninguém poderia ser 

submetido a poder político de outrem sem consentimento. O único modo legítimo de alguém 

abrir mão de sua liberdade natural para viver em sociedade poderia se dar mediante um acordo 

das pessoas entre si para viver em comunidade com segurança, conforto e paz umas com as 

outras. Em Locke, o principal objetivo dos homens se reunirem em comunidades, além da busca 

pela segurança, conforto e paz, aceitando um governo comum, é a preservação da propriedade, 

entendida esta em um conceito amplo, abrangendo o direito não só às posses, mas também à 

vida e à liberdade183. 

As ideias de Locke influenciaram a chamada Revolução Gloriosa, uma revolução 

sem armas e sem violência física, consistente em um Golpe do parlamento inglês, em razão da 

dificuldade e da insensibilidade de Jaime II em lidar com seus súditos protestantes. 

O período turbulento do século XVII na Inglaterra deixou como legado documentos 

legislativos importantes ao povo Inglês, como o Petition of Right, de 1627, o Habeas Corpus 

Act de 1679, e Bill of Right de 1689. Juntamente com a Magna Charta Libertatum, de 1215, de 

João sem Terra, tais documentos asseguravam direitos basilares mínimos aos cidadãos, como o 

direito de liberdade, de propriedade e de petição.  

Tais legados filosóficos e jurídicos foram muito importantes para o 

desenvolvimento do constitucionalismo moderno. Enquanto na Inglaterra as ideias trazidas pela 

Revolução Gloriosa (final do séc. XVII) passariam a ser assimiladas durante o séc. XVIII, na 

Europa continental florescia o iluminismo (séc. XVIII), principalmente na França, sob a 

influência da agitação inglesa do século anterior e com o recrudescimento de teorias 

antiabsolutistas184.  

Tais ideias causavam alvoroço e singravam os mares. 

                                                           
182 LOCKE, John. Clássicos do Pensamento Político: Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e outros escritos. 

Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 95. 
183 Ibid., p. 15, 16, 20, 68, 84 e 115. 
184 KELLY, John M. Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental. Tradução de Marylene Pinto Michael. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 269, 270 e 321. 
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Na América do Norte também florescia os anseios de liberdade. A colonização 

americana, a partir do século XVII, foi realizada por pessoas descontentes com a monarquia 

inglesa ante a ausência de liberdade de culto e de opinião185.  

A corrente antiabsolutista via no homem um ser bom por natureza, mas corrompido 

pela sociedade. Os iluministas se voltavam ao pensamento cristão original tanto para 

demonstrar o quanto a igreja havia se afastado de seus ideais primitivos para se associar ao 

poder absoluto dos monarcas186, quanto para demonstrar que essa sociedade articulada em torno 

da união entre o clero, a nobreza e a monarquia estava completamente corrompida e corrompia 

todas as tendências boas e naturais do homem.  

Tais ideias alcançaram o ápice teórico em Rousseau. No seu entender as pessoas 

haviam se tornado submissas ao Estado absolutista. Seria necessário o respeito à liberdade 

individual e à igualdade entre os homens. Em seu contrato social cada um dos indivíduos 

depositaria em comum sua pessoa e toda a sua autoridade, sob o supremo comando da vontade 

geral, e receberia em conjunto cada membro como parte indivisível do todo187. 

O contrato social não estaria estabelecido em um documento, mas na vontade dos 

homens na formatação de um novo modelo de Estado, bastante diverso do paradigma 

absolutista então vigente. No seu entender essa associação entre os homens em torno de um 

objetivo comum seria formada pela soma das vontades individuais e criaria um corpo moral ou 

coletivo. Estabelecer-se-ia, desse modo, uma unidade integrada pelo somatório da vontade de 

todos. A pessoa pública formada por essa união receberia o nome de República, e o homem 

seria livre, pois a sua liberdade teria sido alienada para si próprio, e também seria detentor de 

uma fração ideal do todo coletivo. 

Desse modo, o pacto social estabeleceria a igualdade de condições e de direitos 

entre os cidadãos. E mais. O Estado formado a partir do contrato social teria a obrigação de 

promover o bem de todos, pois no Estado estaria concentrado o comando da vontade geral. 

Cumpriria ao Estado a incumbência de devolver ao povo a sua parte, em direitos e liberdades.  

Foge aos fins ora propostos realçar as incongruências verificadas posteriormente 

sobre as teorias contratualistas, como as objeções formuladas por Benjamin Constant188, 

                                                           
185 DOUGLAS, William O. Uma Carta Viva de Direitos. Tradução de Wilson Rocha. São Paulo: IBRASA, 1963. 

p. 5. No mesmo sentido: JELLINEK, Georg. La Declaración de los Derechos del Hombre e del Ciudadano. 

Traducción Adolfo Posada. Granada: Editorial Comares, 2009. p. 77 e ss. 
186 VOLTAIRE, François Marie. Tratado sobre a Tolerância. Tradução de Antônio Geraldo da Silva. São Paulo: 

Escala Educacional, 2006. p. 52. 
187 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução de Rolando Roque da Silva. São 

Paulo: Editora Cultrix, 1995. p. 21, 25, 29 e 31. 
188 CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Tradução de Loura Silveira. 

Traduzido da edição dos textos escolhidos de Benjamin Constant, organizada por Marcel Gauchet, intitulada 
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Maurice Hauriou189, André Hauriou190 dentre outros. Por ora importa realçar a importância das 

teorias contratualistas em seu conteúdo histórico. Tais teorias influenciaram os ideais 

revolucionários, alteraram paradigmas, e forneceram um profícuo legado para a democracia, 

para o constitucionalismo e para importantes dispositivos constitucionais191. 

As ideias iluministas, assim, não ficaram apenas descritas em livros nas bibliotecas. 

Foram levadas aos espíritos de cada indivíduo, e dos espíritos desceram à vida. Locke, Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau e tantos outros, malhavam a tradição, o antigo regime, o despotismo, 

sem alterarem a vida; mas alteravam o interior de cada ser humano e assim abriam o caminho 

à Revolução, pois as ideias vêm e os fatos as acompanham192. 

Todo esse contexto em ebulição incendiou primeiramente o movimento de 

independência dos Estados Unidos, e a partir da independência americana fortaleceu o 

sentimento de serem normatizadas declarações de direitos dos cidadãos em diversos Estados.  

A Declaração dos Direitos do Homem, proclamada pela Convenção da Virgínia, 

em 1776, foi o primeiro documento escrito consagrando a existência de direitos naturais 

inerentes ao homem. Estabeleceu estar no homem a origem de todo poder. Os homens deveriam 

ser livres e independentes e dispor de meios para possuir a propriedade e buscar e alcançar a 

felicidade e segurança. O governo é instituído para a proveito comum, e tem o dever de 

promover proteção e segurança a seu povo193. 

Sucederam à Declaração de Virgínia, ainda em 1776, as da Pennsylvania, Maryland 

e Carolina do Norte; Vermont em 1777, Massachusetts em 1780 e Nuevo Hampshire em 1783. 

Todas essas declarações de direitos do homem são anteriores à declaração francesa e foram 

muito divulgadas na França194.  

                                                           
De la Liberté cliez les Modernes. Le Livre de Poche, Collection Pluriel. Paris, 1980. p. 9-10. Disponível em: 

< http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/Constant_liberdade.pdf>. Acesso em: 29 fev. 2016). 
189 HAURIOU, Maurice. A Teoria da Instituição e da Fundação: ensaio do vitalismo social. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2009. p. 12. 
190 HAURIOU, André. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Tradución castellana José Antônio 

González Casanova. Barcelona: Ediciones Ariel, 1971. p. 153-154). 
191 SILVA, Rolando Roque da. Jean-Jacques Rousseau, um Pensador Controvertido. In: ROUSSEAU, Jean-

Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução de Rolando Roque da Silva. São Paulo: Editora 

Cultrix, 1995. p. 19-20. 
192 MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade, Igualdade. Campinas: Bookseller, 2002. p. 33-34. 
193 BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS. USP. Declaração de direitos do bom povo de 

Virgínia – 1776. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-

%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html>. Acesso em: 04 dez.2014. 
194 JELLINEK, Georg. La Declaración de los Derechos del Hombre e del Ciudadano. Traducción Adolfo 

Posada. Granada: Editorial Comares, 2009. p. 51. 
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As ideias iluministas juntamente com as declarações americanas, fomentaram os 

ideais libertários dos revolucionários franceses195 e legaram à humanidade a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, inspiradas sob os princípios da liberdade, igualdade e 

fraternidade. 

Embora a declaração francesa não possua nenhum direito especial de liberdade 

diferente do estipulado nas declarações americanas196, foi um acontecimento histórico197 que 

chamou a atenção de toda a Europa e teve o condão de influenciar a legislação de diversas 

nações mundiais sobre a necessidade de respeitar os direitos de seus cidadãos: “a sociedade em 

que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não 

tem Constituição”, dizia o art. 16º do documento francês198.  

Os modelos americanos e o revolucionário francês legaram as bases do Estado 

Republicano e Democrático de Direito. Esse Estado é resultado da associação humana com o 

objetivo de delegar a um ente moral o exercício do poder afeto a cada componente da sociedade. 

Cumpre ao Estado unificar o comando da vontade geral por intermédio dos representantes 

populares e organizar uma sociedade em que direitos e liberdades individuais e coletivas sejam 

declarados, garantidos, respeitados e não mais aviltados.  

Eis a origem histórica de importantes dispositivos da Constituição Federal e, em 

especial, para os fins deste trabalho, o que estipula que no Estado Republicano e Democrático 

de Direito todo poder emana do povo e para ele deve ser exercido. Exatamente por isso o Estado 

deve estar atento para os objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária com vistas à promoção do bem de todos199. 

Na esteira de Canotilho, tem-se então que o Estado necessita estruturar-se como um 

Estado de Direito Democrático, em que a ordem de domínio estaria legitimada pelo povo. 

Assim, a articulação entre o direito e o poder no Estado constitucional necessita de organização 

e exercício em termos democráticos, tendo no princípio da soberania popular uma das travas 

mestras do Estado constitucional, pois o poder político deriva do poder dos cidadãos, sendo que 
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196 JELLINEK, Georg. La Declaración de los Derechos del Hombre e del Ciudadano. Traducción Adolfo 

Posada. Granada: Editorial Comares, 2009. p. 68. 
197 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 562. 
198 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – 1789. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-

da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-

cidadao-1789.html> Acesso em: 15 dez.2015. 
199 Constituição Federal, art. 3º, I a IV.  



87 
 

o elemento democrático existe não apenas para travar o poder (o que é realizado pelo direito), 

mas também para legitimá-lo200. 

Ocorre que essa legitimidade permaneceria apenas no campo das ideias se o 

ordenamento jurídico não oferecesse mecanismos e instrumentos de concretização da vontade 

externada pela soberania popular e pelos limites de exercício do poder.   

A Advocacia Pública é uma das funções de Estado por excelência encarregada de 

realizar a vontade majoritária democraticamente estabelecida, adequando-a aos marcos do 

ordenamento jurídico. 

Gustavo Binenbojm procura explicar essa relação de imbricação lógica da 

Advocacia Pública com o Estado Democrático de Direito por uma vinculação das suas funções 

institucionais aos dois valores fundamentais de qualquer democracia constitucional: 

legitimidade democrática e governabilidade; e controle de legalidade ou de juridicidade201. 

Por mais que discorde da execução das políticas públicas, estas são definidas pelo 

governo da ocasião. Não são, portanto, as convicções pessoais do Advogado Público que 

nortearão sua atuação, pois este possui o dever de pavimentar o caminho jurídico para a 

sustentação perene das políticas públicas em conformidade com o ordenamento jurídico, para 

evitar questionamentos futuros. 

Assim ao mesmo tempo em que a Advocacia Pública confere mecanismos jurídicos 

adequados à correta execução das políticas públicas, imprescindíveis à sustentação de qualquer 

governo, em evidente vertente de participação democrática, existe também um viés de atuação 

republicana de respeito pela coisa pública na preservação dos interesses primários da sociedade 

e na observância dos direitos incorporados ao patrimônio jurídico dos cidadãos. 

 

 

2.6 O RESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

No tópico anterior procurou-se demonstrar o grande mérito das declarações de 

direitos americanas e francesa em ter possibilitado a mudança de perspectiva teórica e 

legislativa sobre a legitimidade dos poderes instituídos. 

                                                           
200 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 97-100. 
201 BINENBOJM, Gustavo. Advocacia Pública e Estado Democrático de Direito. Disponível em: 

<http://www.apesp.org.br/noticias_conselho/images/advocacia_publica_estado_democratico_direito_gustavo

_binenbojm.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
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Até o início da idade moderna a tradição jurídico-literária contemplava a relação 

entre Estado e cidadãos como uma relação entabulada entre dois sujeitos, um governante e um 

governado, dos quais um teria o direito de ordenar e comandar e o outro o dever de obedecer. 

Por ordinário, a literatura redigia teses sob o ponto de vista dos governantes, enaltecendo temas 

como a arte do bem governar, as virtudes exigidas dos bons governantes, as formas de governo, 

a distinção entre o bom e o mau governo, a tirania, os direitos, deveres e prerrogativas dos 

governantes, as diversas funções do Estado e os poderes necessários para cumpri-las 

adequadamente202. Havia a percepção das relações políticas concebidas como decorrência de 

relações verticais, de cima para baixo, da existência de um superior e um inferior, de um 

comandante e um comandado, da contemplação de um plenipotenciário, sujeito ativo da 

relação, enquanto o governado era tratado sob o ponto de vista inferior, na condição de mero 

sujeito passivo, com dever de obediência e subserviência às ordens do governante.  

Mesmo na escolástica esta perspectiva estava assente, pois segundo aquela doutrina 

Deus seria o governante supremo do universo e por decorrência todos os demais teriam dever 

de obediência às leis divinas. Até quando parece sugerir a existência de um direito à resistência 

civil dos súditos contra a lei injusta203, Santo Tomás o faz não sob o ponto de vista do 

governado, mas sob o ponto de vista do governante supremo, a quem todos, inclusive o 

monarca, teriam o dever de obedecer às diretivas das leis pois todos aqueles que estabelecem 

uma lei para os outros têm o dever de observá-las também para si204.  

Havia nas lições de Tomás de Aquino um germe a ser desenvolvido, pois se o 

príncipe que estabelecia as leis para os súditos deveria observar as mesmas leis para si, essa 

concepção seria válida também para o Estado, pois sendo o Estado a principal fonte geradora 

do direito, deve estar comprometido com princípios republicanos e submeter-se e comportar-se 

de acordo com o direito por ele próprio instituído. 

A percepção tomista sobre a existência de direitos naturais205 inerentes à condição 

humana inspirou, fomentou debates e possibilitou o surgimento de ideias desenvolvidas mais 

tarde por Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, dentre outros. Desde que se tornou assente 

a existência de direitos naturais inerentes aos indivíduos anteriores à formação da própria 

                                                           
202 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução de Marco 

Aurélio Nogueira. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2014. p. 63. No mesmo sentido: JELLINEK, Georg. 

La Declaración de los Derechos del Hombre e del Ciudadano. Traducción Adolfo Posada. Granada: 

Editorial Comares, 2009. p. 67-68. 
203 AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. Tradução de Aldo Vannuchi e outros. Volume IV, questão 96, 

arts. 4 e 6. 2. ed. São Paulo: edições Loyola, 2010. p. 590 e 594. 
204 Ibid., Volume II, questão 96, art. 5. 2. p. 592. 
205 Ibid., Volume IV, questões 94, arts. 1º, 2 e 4; e 95, art. 2. p. 560-563; 566-567 e 576. 
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sociedade política e, portanto, de toda a estrutura de poder que a caracteriza206, o Estado passou 

a ser entendido como um produto da vontade dos indivíduos. Estes deliberam e consentem viver 

em sociedade, unidos em um território, sob o comando de um governo representativo de seus 

interesses. Desse modo o eixo do poder é deslocado do governante para o povo. Este delega 

atribuições ao governante e, portanto, é o povo quem indica ou consente sobre quem irá exercer 

o poder na condição de representante da nação. 

No entanto, uma coisa são as bases teórico-filosóficas que surgem no mundo das 

ideias. Outra bem distinta é o acolhimento de tais ideias no mundo dos fatos207. Para a 

incorporação real se faz necessário que os debates saiam das academias, tomem as ruas, 

ingressem no campo político e se estabeleçam no direito positivo. 

Enquanto expostas apenas nos compêndios jus-filosóficos as teorias permanecem 

nas concepções de um mundo ideal. Quando começam a tomar contornos normativos, com a 

positivação em documentos legislativos, ganham contornos jurídicos para a sua concretização 

erga omnes. 

A documentalização das declarações dos direitos naturais do homem em 

instrumentos solenes teve a pretensão de estabelecer uma linha de separação permanente entre 

o Estado e o indivíduo, a ser divisada pelo legislador, pelo governante e pelo juiz. Estabeleceu-

se um patamar de respeito a todos os direitos do homem reconhecidos como naturais e 

inalienáveis208. Uma vez positivados, tais direitos deixam de ter uma carga meramente 

filosófica e passam a ter contornos normativos.  

O esclarecimento e a conscientização necessários para angariar apoio sobre novas 

correntes de pensamento costuma ocorrer de forma lenta e gradual. Tal apoio necessita transitar 

pelo campo tenso e arenoso da política e possuir força eloquente para angariar adesões à ideia 

humanista. Não raro o jogo político é permeado de interesses difíceis de avaliar, nem sempre 

sensíveis ao desenvolvimento linear de novas ideias, mesmo diante da solidez teórica. O 

convencimento e amadurecimento sobre a amplitude dos pensamentos transformadores é 

gradual e enquanto não ocorre o tempo se arrasta sob o influxo de correntes procrastinadoras 

do progresso humano, social, econômico, jurídico e administrativo da sociedade.  

                                                           
206 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução de Marco 

Aurélio Nogueira. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2014. p. 63.  
207 JELLINEK, Georg. La Declaración de los Derechos del Hombre e del Ciudadano. Traducción Adolfo 

Posada. Granada: Editorial Comares, 2009. p. 108. 
208 Ibid., p. 67-68. 
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Por motivos difíceis de explicar, vê-se, por exemplo, a França pós-Revolucionária 

destituir a monarquia, mas na década seguinte permitir a instalação de um império ditatorial 

conduzido por Napoleão Bonaparte.  

Na América, não obstante os ideais libertários tenham tido um desenvolvimento 

exponencial na região industrial e liberal dos Estados do Norte, sua implementação ocorreu 

com menos vigor no sul agrário e escravocrata.  

Apesar de Virgínia ter legado a primeira declaração dos direitos do homem em 

1776, ao reconhecer que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, 

permaneceu permitindo a escravidão até a segunda metade do século XIX. 

Nos Estados Unidos, de onde brotaram as primeiras declarações, mesmo após o fim 

da escravatura perdurou a segregação racial até o final da década de 1960. Os negros, apesar de 

libertos, não podiam estudar nas mesmas escolas que os brancos, nem dividir os mesmos 

assentos nos ônibus. Eram impedidos de frequentar determinados lugares, de morar em 

determinados bairros. Tal realidade começou a ser alterada apenas por volta da década de 1960, 

mas até hoje pululam noticiários sobre práticas supostamente racistas ou preconceituosas 

praticadas por agentes estatais. 

Assim, a busca pela concretização de direitos não cessa jamais e somente o tempo 

permitirá sua apreensão e assimilação pela consciência coletiva. 

Não obstante as primeiras declarações de direito terem surgido há mais de 200 anos, 

não impediram o cometimento de atrocidades das mais bárbaras em períodos posteriores. 

Conflitos, invasões, guerras, levantes e duas guerras mundiais se sucederam. 

Regimes nazistas e fascistas foram edificados sob a ideologia da superioridade da raça e da cor 

e conseguiram adesão popular para se firmarem em sociedades supostamente esclarecidas. 

Após a segunda guerra mundial e após as atrocidades cometidas pelo nazismo com 

o holocausto praticado contra negros, homossexuais e o povo judeu, elaborou-se a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na 

forma de um tratado internacional. Seus dispositivos inspiraram constituições e legislações a 

internalizarem seus termos209. Além de tal declaração, outras vieram lhe complementar e 

ampliar o conteúdo e o sentido, mas nenhuma delas impediu a continuidade da inobservância 

de direitos comezinhos básicos dos cidadãos, até hoje desrespeitados, não só em regimes 

populistas, totalitários, fanático-religiosos, como também em nações republicanas e 

democráticas. 

                                                           
209 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Disponível em: <http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Acesso em: 05 jan.2016. 

http://www.dudh.org.br/declaracao/
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Até hoje idosos, mulheres, negros, homossexuais, pessoas portadoras de 

necessidades especiais, trabalhadores, consumidores e hipossuficientes em geral lutam pelo 

respeito a seus direitos e pela igualdade de fato nas relações entabuladas em diversos países. 

Todas as declarações de direitos humanos e tratados internacionais subscritos após 

a segunda guerra guardam proeminência como documentos de proteção universal, embora o 

processo de concretização jurídica a ser assimilado por cada nação necessite ainda de tempo 

para testemunhar sua implementação fática no mais elevado grau. 

No caso específico do Brasil, todas as constituições do país independente tiveram 

um rol de direitos fundamentais mínimos210. Mas esse rol não impediu a alternância de períodos 

democráticos e ditatoriais. Das 8 Constituições do Brasil independente, 04 foram outorgadas 

por regimes totalitários (1822, 1937 e 1967 e 1969) e quatro foram promulgadas em regimes 

democráticos (1891, 1934, 1946, 1988). Nenhum governo ditatorial brasileiro aboliu ou retirou 

da Constituição a declaração de direitos, embora elas vigessem nesses períodos apenas como 

uma mera declaração formal, sem grandes possibilidades de concretização jurídica. 

Durante períodos ditatoriais a constituição e as leis são comumente desprezadas, 

mas durante períodos de estabilidade institucional espera-se o respeito à ordem jurídica, 

principalmente pelas autoridades administrativas e políticas. 

A Constituição Federal de 1988 foi concebida sob uma intensa atividade política 

para a reconstrução de uma sociedade Democrática após um tenebroso período de penumbra 

ditatorial.  

As novas bases constitucionais são inéditas quando comparadas às Cartas 

anteriores. O ineditismo emerge não só da literalidade de seus dispositivos como também da 

própria disposição topográfica dos enunciados. 

Nas constituições brasileiras anteriores não se dava tanta ênfase aos direitos 

fundamentais como foi dado na Constituição Federal de 1988. A constituição do Estado Novo 

(1937) restringiu os direitos fundamentais a apenas 17 incisos, enquanto as demais constituições 

os regularam entre 34 e 38 dispositivos211. Em todas as constituições, fossem elas promulgadas 

                                                           
210 Constituição Federal de 1824, art. 179, I a XXXV; Constituição Federal de 1891, art. 72, §§ 1º a 34; 

Constituição Federal de 1934, art. 113, I a XXXVIII; Constituição Federal de 1937, art. 122, 1º a 17; 

Constituição Federal de 1946, art. 141, §§ 1º a 38; Constituição Federal de 1967, art. 150, § 1º a 35; 

Constituição Federal de 1969, art. 153, §§ 1º a 36; Constituição Federal de 1988, art. 5º, I a LXXVIII (c/ 

EC45). (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituições. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acesso em: 05 jan.2016). 
211 Constituição Federal de 1824, art. 179, I a XXXV, tendo 179 arts; Constituição Federal de 1891, art. 72, §§ 1º 

a 34, tendo 91 arts.; Constituição Federal de 1934, art. 113, I a XXXVIII, tendo 187 arts.; Constituição Federal 

de 1937, art. 122, 1º a 17, tendo 187 arts.; Constituição Federal de 1946, art. 141, §§ 1º a 38, tendo 222 arts.; 

Constituição Federal de 1967, art. 150, § 1º a 35, tendo 189 arts.; Constituição Federal de 1969, art. 153, §§ 1º 

a 36, tendo 217 arts.; Constituição Federal de 1988, art. 5º, I a LXXVIII (c/ EC45), tendo 250 arts. 
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ou outorgadas, os direitos fundamentais estavam dispostos no terço final dos respectivos textos 

constitucionais, colocados muito após os capítulos relativos à Organização do Estado e à 

Separação dos Poderes, como a demonstrar a ausência de prioridade dos direitos dos cidadãos. 

Tais direitos eram elencados como se fossem mera concessão do Estado, apenas para cumprir 

formalmente o requisito do art. 16º da Declaração de Direitos francesa212. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 foi superlativa na previsão de 

dispositivos preceptores dos direitos e garantias fundamentais, elencados nos 78 incisos do 

artigo 5º, dispostos na abertura do texto constitucional. Foram estabelecidos topograficamente 

logo no artigo 5º, como a fixar um frontispício em sua porta de entrada e assim demonstrar ao 

leitor ou ao estudioso do texto constitucional que os demais enunciados só poderiam ser 

visitados após o conhecimento sobre quais seriam os princípios fundantes da ordem 

constitucional e qual o rol dos direitos fundamentais outorgados aos seus cidadãos. Lança-se, 

dessa forma, luzes ao intérprete sobre uma nova era de direitos. A constituição é construída a 

partir dos direitos dos cidadãos e por corolário deve ser interpretada a partir de tais direitos. 

Nessa nova era o Estado Brasileiro é organizado não a partir da consideração de um poder 

concentrado, cujo detentor, por dádiva, resolve conceder determinadas liberdades, 

determinados direitos ou determinadas garantias a seus cidadãos, mas são estes, os cidadãos os 

detentores do poder213. Por meio dos representantes diretamente eleitos214, reunidos em 

assembleia constituinte215, dizem de plano, logo nos primeiros dispositivos constitucionais, que 

a Constituição Federal está centrada em princípios humanistas. Agora o povo e o cidadão 

ocupam papel central e são dotados de Direitos e Garantias Fundamentais superlativos, os quais 

não podem ser olvidados, embora possam eventualmente ser restringidos a bem do corpo 

coletivo, respeitado o núcleo mínimo essencial. Ratifica-se, desse, modo, o desejo de viver em 

uma Democracia Republicana216 e nessa Democracia são eles, os cidadãos, os formadores e 

                                                           
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituições. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/principal.htm>. Acesso em: 12 jan.2016). 
212 “Art. 16º. a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição” (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – 1789). 
213 Constituição Federal, art. 1º, par. Único.  
214 BRASIL. TSE. Eleições anteriores. Cronologia das Eleições. 1986. Disponível em 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores>. Acesso em: 12 jan.2016. 
215 BRASIL. Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-85.htm>. Acesso 

em: 29 abr. 2016. A eleição direta dos deputados e senadores constituintes ocorreu no ano de 1986. 
216 GUIMARÃES, Ulysses. Câmara dos Deputados. Discurso proferido pelo Senador Ulysses Guimarães 

quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, em 05.10.1988. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277--INTEGRA-

DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULISSES-

GUIMARAES-%2810-23%29.html> Acesso em: 12.jan.2016). 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277--INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULISSES-GUIMARAES-%2810-23%29.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277--INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULISSES-GUIMARAES-%2810-23%29.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277--INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULISSES-GUIMARAES-%2810-23%29.html
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organizadores do Estado Brasileiro. O Estado existe para os cidadãos e para eles devem estar 

voltadas as políticas e atividades públicas.  

Assim, tal como nos Bill of Rights americanos, os Direitos Fundamentais ocupam 

a primeira parte da Constituição Federal de 1988. Estão eles dispostos em conformidade com a 

lição de Jellinek: “Primeiramente se determina el derecho del creador del Estado, del individuo, 

que goza en el origen de una libertad ilimitada; luego se determina el derecho de lo que los 

indivíduos han creado, la comunidad217.” 

Essa concepção sociocrática do constituinte fica bastante clara quando se realiza 

uma visão panorâmica do texto constitucional. Fundamentos como o respeito à dignidade da 

pessoa humana e à cidadania são elencados já a partir do art. 1º da Constituição. No artigo 2º 

declara-se estar no povo a fonte de todo o poder. Em seguida, no art. 3º estabeleceram-se os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, com o indivíduo ocupando a posição 

central. Essa é a base principiológica da estrutura a da organização do Estado Brasileiro. Em 

seguida são elencados, no art. 5º o rol de direitos fundamentais; nos arts. 6º, 7º e 8º, os direitos 

sociais; no art. 12 os direitos à nacionalidade; e no 14 os direitos político-democráticos. 

Portanto, após os princípios estruturantes o constituinte estabeleceu uma extensa lista de 

garantias e direitos fundamentais a serem observados pelo Estado. A constituição irá começar 

a tratar da organização do Estado apenas a partir do artigo 18, quando a planificação fundante 

do modelo constitucional já se encontra consolidada sob sólidos alicerces e os principais 

direitos de interesse dos cidadãos já foram declarados, esmiuçados e garantidos. 

Infelizmente essa vontade constitucional ainda está longe de ser vivenciada na 

realidade empírica. O povo detém o poder, mas seus representantes os relegam a reles 

instrumento de projetos individuais apartados de todos os fins sociais. Instituições públicas 

parecem estar imobilizadas em posições (auto ou ego)cêntricas, na prevalência do “eu” em 

detrimento do “nós”. Serviços públicos de baixíssima qualidade continuam a ser prestados 

como se os idealizadores os concebessem de costas para quem deles necessita. Interesses 

pessoais ou de partidos sobrepõem-se aos interesses coletivos. Cargos públicos são criados, 

loteados, ocupados e exercidos desvinculados do fim maior da concretização dos deveres para 

os quais deveriam ser concebidos.  

                                                           
217 Tradução livre: “[...]Primeiramente se estabelece o direito do criador do Estado, do indivíduo, que goza em sua 

origem de uma liberdade ilimitada; após se determina o direito do que os indivíduos criaram, a comunidade.” 

(JELLINEK, Georg. La Declaración de los Derechos del Hombre e del Ciudadano. Traducción Adolfo 

Posada. Granada: Editorial Comares, 2009. p. 95).  
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O Estado não é um fim em si mesmo. Somente existe em razão do cidadão e para o 

cidadão suas atividades devem estar direcionadas.  

Os interesses coletivos não se resumem à soma dos interesses individuais ou 

particulares. Vão para além deles, tornam-se difusos, e aderem-se aos interesses da sociedade 

como tal, da sua sobrevivência, ou, em outros termos, voltam-se para o bem comum. Para 

cumprir com tal objetivo o Estado necessita de instituições fortes, comprometidas com o 

espírito republicano, de zelo e respeito pela coisa pública. 

A ideia de república está centrada na existência de uma comunidade política 

autodeterminada através da criação e manutenção de instituições políticas próprias assentes na 

decisão e participação dos cidadãos para o seu próprio autogoverno. Somente haverá república 

soberana quando esta for autodeterminada e autogovernada218. 

A república brasileira é legitimada não só pelo fato de o constituinte informar que 

todo o poder emana do povo e em nome dele deva ser exercido, mas também por conformar 

instrumentos à realização desse poder mediante procedimentos legitimadores da soberania 

popular. 

O Estado republicano não consegue se afastar totalmente da ideia de dominação, 

mas esse domínio deve estar sujeito à deliberação política de cidadãos livres e iguais. Por isso, 

a forma republicana de governo está associada à ideia de democracia deliberativa. A democracia 

deliberativa possui como característica a existência de uma ordem política na qual os cidadãos 

se comprometem 1) a resolver coletivamente os problemas colocados pelas suas escolhas 

coletivas por intermédio da discussão no espaço público; 2) e a aceitar como legítimas as 

instituições políticas de base pelo fato de estas existirem por uma deliberação pública tomada 

com toda a liberdade.  

Todavia, mesmo a República sendo afetada pela ideia de domínio do homem pelo 

homem ela deve estar assentada no princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a 

estabelecer o sentido de a República constituir uma organização política concebida para servir 

ao homem e não para o homem servir-se dos aparelhos político-organizatórios a seu próprio 

benefício219.  

No republicanismo não existe uma liberdade, mas liberdades republicanas, tais 

como a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, dos mercados competitivos, da 

propriedade privada dos meios de produção, da família monogâmica. Todas essas liberdades 

                                                           
218 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 224. 
219 Ibid., p. 225. 
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consubstanciariam instituições definidoras de direitos e deveres das pessoas com repercussão 

direta em seus projetos de vida, no que podem esperar vir a ser e no grau de bem-estar a que 

podem almejar220. 

Portanto, as liberdades republicanas apontam para uma ordem constitucional livre 

baseada em direitos e liberdades de natureza pessoal típica do Estado liberal, e em direitos e 

liberdades de participação política fundamentalmente constitutivos da ordem democrática. Há, 

assim, uma liberdade de participação política conjuntamente com a liberdade de defesa frente 

ao poder221. 

Tal como a república portuguesa, a república brasileira também assume um papel 

de sociabilidade e embora comprometida com o direito de propriedade privada e da livre-

iniciativa, assume também um papel de regulação orientada para a prossecução do bem comum 

e para a solução de assimetrias sociais em uma ordem marcada pela justiça, pela igualdade e 

pela solidariedade. 

Firma-se o objeto principal da justiça na estrutura social e o Estado deve estar atento 

para o modo como as instituições sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e 

determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação social222. 

Assim também a república brasileira incorpora o princípio republicano por 

excelência consoante o qual a concepção das funções públicas e dos cargos públicos devem 

estar estritamente vinculados à prossecução dos interesses públicos e do bem comum (res 

publica) e radicalmente distantes dos assuntos ou negócios privados dos titulares dos órgãos, 

funcionários ou agentes dos poderes públicos223. 

Não foi, portanto, obra do acaso ou mera escolha semântica a abolição da 

qualificação do funcionário público pela Constituição Federal de 1988. O funcionário foi 

substituído pelo servidor224. Os Servidores Públicos passam a ser assim designados para 

demonstrar que não estão ocupando um cargo ou uma função para satisfazer suas necessidades 

prementes e imediatas decorrentes de um emprego que lhes remunera nem para atender a 

interesses outros, senão o de realização da finalidade pública para o qual o cargo ou a função 

foram criados. E foram criados justamente para servir. Para servir ao público, para servir aos 

cidadãos, para servir a todos os administrados que necessitem dos serviços estatais.  

                                                           
220 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 8. 
221 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 225. 
222 RAWLS, op. cit., p. 8. 
223 CANOTILHO, op. cit., p. 226-227. 
224 Constituição Federal, art. 37, V.  
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O constituinte fez alusão ampla sobre quem seria considerado servidor público, e 

até mesmo ao tratar sobre aspectos remuneratórios menciona na Seção relativa aos Servidores 

Públicos, sob tal nomenclatura, “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 

Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais225”, de modo que mesmo que 

existam carreiras tratadas com especial destaque pelo constituinte em capítulos específicos do 

texto constitucional, não existe ocupante de cargo ou função pública que não seja considerado 

servidor público lato sensu. E nesse mister, tais servidores e as instituições que integram 

necessitam servir com eficiência226 e celeridade227, pois esta é a vontade constitucional. Este é 

o sentimento que brota da constituição. 

Desse modo, a Advocacia Pública necessita estar aberta para captar esse sentimento 

constitucional. Seus membros devem estar investidos do propósito de não permitir que 

interesses não revelados a tornem uma instituição fechada, como se estivessem todos a serviço 

dos governantes e não do Estado-cidadão.   

                                                           
225 Constituição Federal, art. 39, § 4º.  
226 Op. cit., art. 5º, LXXVIII.   
227 Op. cit., art. 37.  
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3 ADVOCACIA PÚBLICA NO SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

 

A visão democrática de Lincoln parece ainda distante da precária democracia 

brasileira, em sua insuperável crise de representatividade. A crise de representatividade é 

reflexo de uma crise de valores a abnuviar a vista dos responsáveis pela orientação dos rumos 

da nação. Existe ainda um longo caminho a ser percorrido para a democracia brasileira se 

alinhar com satisfação às expectativas populares por intermédio de um governo efetivamente 

republicano. 

Governos se sucedem e não se consegue estreitar o abismo existente entre as 

práticas governamentais e os anseios populares. Infelizmente, no caso brasileiro, ainda 

persistem aquelas mesmas anomalias constatadas por Aristóteles há mais de 2300 anos na 

realidade Grega, sobre as vantagens perseguidas durante o exercício de cargos públicos. Desde 

a antiguidade já se notara o uso do poder com a perspectiva de manutenção no poder, ou de 

aproveitar ao máximo os benefícios inerentes à posição de superioridade228. 

Contribuir para a República brasileira encontrar o eixo seguro jamais trilhado não 

é tarefa fácil e requer vontade para a estruturação de mudanças no cenário jurídico-político.  

Na República Democrática os governos são efêmeros, mas as instituições são 

duradouras.  

Por se tratar de instituição permanente, detém a Advocacia Pública a memória 

jurídica da administração pública e o conhecimento necessário ao agir administrativo com 

correção em respeito às leis e à constituição. Mesmo diante das alternâncias do poder e das 

alterações programáticas dos planos de governo em conformidade com o planejamento dos 

novos executores das políticas públicas, a Advocacia Pública permanecerá orientando 

juridicamente os governantes, seja qual for o partido político da vez.  

O constituinte pensou em uma Advocacia Pública como instituição de Estado, de 

caráter suprapartidário, capaz de auxiliar o Poder Executivo a melhor dimensionar a justiça de 

suas decisões sob a ótica da juridicidade. A Advocacia Pública institucionalizada possui 

condições de aproximar a manifestação democrática das urnas com práticas republicanas da 

gestão pública, mediante o controle preventivo de atos desviantes e de fornecimento de suporte 

jurídico aos administradores para a execução de políticas públicas à luz do direito e da razão. 

Desse modo, convém dimensionar como a Advocacia Pública deve estar inserida 

no ambiente de um Estado Democrático de Direito.  

                                                           
228 ARISTOTELES. Política. Tradução de Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 123-124. 
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3.1 AS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, ou 

diretamente, nos termos da Constituição (CF, art. 1º, par. único). Eis a essência da origem do 

poder no modelo republicano e democrático brasileiro. Existem, no entanto, atores que, embora 

não tenham sido eleitos, desempenham importante função na organização política dos poderes 

constitucionais.  

São eles o Ministério Público, na salvaguarda dos interesses difusos e coletivos; a 

Defensoria Pública, na salvaguarda dos interesses dos menos favorecidos; a Advocacia Pública, 

na salvaguarda dos interesses do Estado enquanto aglutinador das políticas públicas necessárias 

à promoção do bem comum; a Advocacia Liberal, na salvaguarda dos interesses de seus 

constituintes; e a Magistratura a quem cumpre o papel da distribuição da Justiça, após a oitiva 

de todas essas forças que se antagonizam no âmbito de um processo judicial.  

Nenhum desses atores possui legitimidade de atuação conferida pelo voto universal, 

mas possuem legitimidade de atuação concedida por uma constituição redigida por 

representantes democraticamente eleitos a quem foi delegado o compromisso fundante de 

estatuir uma nova ordem jurídica. A própria força normativa da constituição229 investe os 

membros dessas instituições em verdadeiros agentes políticos a desempenhar importante múnus 

público nos limites de suas atribuições, instrumentalizando-os com poderes definidos para o 

cumprimento de um dever essencial à república com vistas à regulação do convívio coletivo. 

Então tais agentes não exercem apenas uma atividade típica de Estado. Suas atribuições vão 

além. Exercitam uma atividade política essencial à organização e à preservação do Estado com 

vistas a viabilizar a concretização dos objetivos fundamentais discriminados no art. 3º da 

Constituição Federal. 

A Constituição Federal ao Organizar os Poderes estatais em 04 Funções definidas, 

estabeleceu a organização política da sociedade. Definiu também quais agentes seriam dotados 

de status político com papel central de protagonizar a organização do Estado brasileiro. Desse 

modo, reconheceu a existência de um poder de fato aos agentes que participam diretamente do 

processo da organização dos poderes. A estes agentes, a Constituição Federal conferiu um 

tratamento constitucional diferenciado no Título IV. Todos os agentes elencados nesse título 

influenciam politicamente a elaboração, execução e efetivação dos direitos e liberdades 

públicas. 

                                                           
229 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 9, 19 e 20. 
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Não se deve olvidar da tradicional divisão tripartite dos poderes estatais legada pelo 

pensamento de Montesquieu230. Até hoje seu pensamento exerce grande influência nos países 

ocidentais. 

O Estado, uma vez constituído, realiza seus fins através dessas três funções ou 

atividades básicas: legislação, administração e jurisdição. A função legislativa ligar-se-ia aos 

fenômenos de formação do direito, enquanto as outras duas, administrativa e jurisdicional, se 

prenderiam à fase de sua realização ou execução. Legislar (editar o direito positivo), administrar 

(aplicar a lei de ofício) e julgar (aplicar a lei contenciosamente) seriam as três fases 

complementares da atividade estatal231.  

Essa classificação trinária está prevista na base principiológica da Constituição 

Federal de 1988. O art. 2º diz serem poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  

Todavia, Celso Antônio Bandeira de Mello232 não considera tal classificação uma 

verdade absoluta, uma essência nem algo inexorável proveniente da natureza das coisas. Trata-

se de uma opção política com notável consagração jurídica ante a constatação fática da 

existência de três grandes funções estatais233, justamente as que dão nome aos poderes, quais 

sejam, a Executiva, a Legislativa e a Judiciária.  

E justamente por não se tratar de uma verdade, mas de uma opção consagrada na 

cultura de diversos países, torna-se possível realizar outras subdivisões. 

Antes de Montesquieu, Locke previra a existência dos poderes legislativo, 

executivo e federativo. No Segundo Tratado sobre o Governo não há referência a um judiciário 

independente. Além dos poderes mencionados, destacava ainda a possibilidade da existência 

de uma faculdade do príncipe denominada por Locke de “prerrogativa”234. A “prerrogativa” 

seria um poder discricionário facultado ao Chefe do Executivo a favor do bem público, podendo 

dele se valer sem a presença da lei ou até mesmo contra ela. Locke pressupunha o exercício 

desse poder ou faculdade em benefício da comunidade, mas reconhecia a dificuldade de conter 

                                                           
230 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 

168-169. 
231 FAGUNDES, Seabra Miguel. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1967. p. 16-17. 
232 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 29. 
233 FAGUNDES, op. cit., p. 16. 
234 Considera-se aqui a prerrogativa um quarto poder ante a experiência brasileira em relação ao Poder Moderador 

em tudo semelhante à prerrogativa. Mas em sentido contrário, Verdú e Cueva entendem que Locke não incluiu 

a prerrogativa na sua divisão de poderes, sendo apenas um conjunto de faculdades atribuídas ao rei. (VERDÚ, 

Lucas Pablo; CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: Introducción y 

Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005). 
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os excessos. Se o rei extrapolasse aos limites do bem comum não haveria juiz sobre a terra para 

julgar o abuso. Restaria à parte somente a possibilidade de apelar ao céu235. 

Poder semelhante ao da “prerrogativa” existiu no Brasil Império com a divisão 

quatripartite do Poder Político ante a existência do Poder Moderador, preponderante sobre os 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Dizia o art. 98 da Constituição Federal de 1824 ser 

o Poder Moderador a chave de toda a organização política, e por isso seria delegado 

privativamente ao Imperador para, na condição de Chefe Supremo e Primeiro Representante da 

Nação, velar incessantemente sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos 

demais Poderes Políticos.  

Observa-se então assumirem a Prerrogativa e o Poder Moderador um papel 

centralizador, absoluto e pouco democrático. Outorgava-se ao monarca a prerrogativa de agir 

até mesmo em contrariedade à lei. Seriam então poderes sem limites e poderes ilimitados não 

se enquadram na lógica republicana contemporânea. 

Não se há de fechar os olhos, porém, para a existência de uma crise na teoria da 

repartição dos poderes tradicionais, ante o surgimento de novos poderes e novas forças atuantes 

a demonstrarem a irrealidade da teoria tripartite em espelhar o real estado de coisas236. 

Seguindo a linha sociológica da existência dos fatores reais de poder traçada por 

Lassale237, há de se atentar para a existência do poder politizado das categorias intermediárias. 

Estas categorias logo se convertem em grupos de pressão a revelar a existência de um poder 

militar, de um poder burocrático ou de um poder das elites científicas238, por exemplo. 

De fato, o princípio da separação tripartite dos poderes estatais torna-se 

inconsistente para exprimir todas as forças existentes no âmbito de um Estado, por não 

considerar a existência de outras forças transcendentes a agir no âmbito estatal com poderes de 

fiscalizar, controlar e infuenciar atos emanados pelo poder público239. 

Assim, não há de se conceber uma separação rígida das diversas funções estatais. 

Deve-se ponderar sobre a necessidade da existência de outros organismos autônomos ou 

independentes necessários a uma série de controles e interações recíprocas operantes em 

benefício dos cidadãos e da sociedade como um todo. A diluição da concentração do poder 

                                                           
235 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 

2011. p. 99, 109 e 112. 
236 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 155. 
237 LASSALE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Tradutor desconhecido. São Paulo: Editora Lumen Juris, 

2013. p. 10. 
238 BONAVIDES, op. cit., p. 155. 
239 VERDÚ, Lucas Pablo; CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 181. 
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impede a sua manutenção nas mãos de poucos e o aproxima de minorias populares segmentadas 

à margem das esferas decisórias. O poder diluído facilita o controle dos diversos fatos jurídico-

administrativos e contribui para a verdadeira democratização do controle dos atos estatais.  

Torna-se notório observar a complexidade da vida atual e a crescente assunção de 

competências econômico-sociais por parte do Estado. A administração pública hoje assume 

proporções inimagináveis para os pensadores de outrora. Nas últimas décadas houve um 

agigantamento da administração pública como efeito imediato dos cada vez mais numerosos 

serviços públicos e das prestações sociais asseguradas pelo Estado. Esse crescimento trouxe 

consequências diretas para uma nova forma de organização dos poderes. 

A realidade demonstra a importância imprescindível das instituições com 

competência para desenvolver o papel de fiscalização e controle dos atos estatais. Por 

intermédio de ações fiscalizatórias pode-se assegurar a preservação da legalidade da atuação 

administrativa, da prevenção de condutas desviantes e do prestígio a direitos e liberdades dos 

cidadãos. Esse novo dimensionamento implica uma necessária reorganização dos poderes para 

contemplar a existência de instituições com atribuições específicas à garantia da prevalência da 

justiça constitucional. E não se fala aqui apenas da necessidade de fortalecimento da justiça 

judiciária, como bem observam Verdú e Cueva240, mas mais do que isso, tornou-se necessária 

a contemplação de mecanismos extrajudiciais institucionalizados para a conquista de uma 

ordem jurídica efetivamente justa. Para tanto, tornou-se imperativo um rearranjo da vetusta 

concepção da divisão tripartite dos poderes do Estado. 

O constituinte de 1988, por exemplo, percebeu a necessidade de fortalecimento de 

instituições públicas já existentes, como o Ministério Público e a Advocacia, além de conceber 

outras novidades na ordem constitucional brasileira, como a institucionalização da Advocacia 

Pública Federal e Estadual e a criação das Defensorias Públicas Federal e Estaduais. O 

constituinte, então, trouxe essas quatro instituições para o centro do circuito das decisões 

políticas fundamentais da nação. Tais instituições, à medida que têm o poder de controlar, 

provocar e recomendar novas posturas às instâncias decisórias passaram a compartilhar o papel 

de protagonistas políticos, cuja atividade é considerada essencial para a democratização, a 

administração e a distribuição da justiça no território nacional. 

 

 

                                                           
240 VERDÚ, Lucas Pablo; CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 184-185. 
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3.1.1 O Poder Potencial das Funções Essenciais à Justiça  

 

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha plasmado em seu art. 2º a tradicional 

divisão tripartite dos poderes, realizou, em seu Título IV, uma Organização quatripartite dos 

Poderes do Estado para integrar entre as forças políticas tradicionalmente conhecidas, aquelas 

Funções consideradas Essenciais à Justiça. 

O Título IV da Constituição Federal é denominado “Organização dos Poderes” e 

está dividido em 4 capítulos simétricos, cada qual representativo de uma função estatal 

específica: Capítulo I - Do Poder Legislativo; Capítulo II - Do Poder Executivo; Capítulo III - 

Do Poder Judiciário e Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça.  

Maria Sylvia Zanella de Pietro não considera as Funções Essenciais à Justiça um 

quarto poder. Seriam elas atividades típicas do Estado com tratamento constitucional 

diferenciado. Conforme a autora, embora a Constituição adote o princípio da separação de 

Poderes no art. 2º, prevê no Título IV, denominado de “Organização dos Poderes”, quatro e não 

três capítulos. Isso, no entanto, não implica a existência de um quarto poder, mas sim que as 

funções ali referidas são do mesmo nível de importância que as desempenhadas pelos três 

Poderes e desenvolvem atividades típicas do Estado241.  

Ao analisar a disposição constitucional, Marcelo Terto, em sentido contrário, 

considera que a tripartição clássica dos poderes tornou-se arcaica e incapaz de atender às 

demandas complexas da sociedade, e por isso foi superada pela institucionalização do que o 

constituinte denominou de Funções Essenciais à Justiça, inseridas no Título relativo à 

Organização dos Poderes242. 

Da divergência de pensamentos é possível inferir um ponto comum: ambos os 

autores não inserem o Ministério Público, a Advocacia Pública ou a Defensoria Pública na 

órbita do Poder Executivo. 

De fato, observa-se que o constituinte originário inseriu as Funções Essenciais à 

Justiça dentro da Organização dos Poderes, mas fora da estrutura organizacional dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso porque tais funções foram idealizadas para 

desempenhar autonomamente atividades específicas diversas daquelas desempenhadas pelos 

três poderes.  

                                                           
241 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Parecer. Disponível em: <http://mariasylvi.sslblindado.com/inicio/wp-

content/uploads/2013/12/Parecer-AGU-carreiras-de-Estado.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2016. p. 6. 
242 SILVA, Marcelo Terto e. Apresentação. In: MADUREIRA, Carlos. Advocacia Pública. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2015. p. 23. 
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No contexto da Organização dos Poderes previsto na Constituição Federal de 1988 

foi proposta a criação de uma quarta função ou uma quarta atividade estatal, com características 

integrativas, fiscalizatórias e postulatórias, independentes e autônomas em relação aos Poderes 

da República, de suma importância para a concretização da vontade legislativa na realidade 

empírica.  

A quarta Função, denominada Essencial à Justiça, teria a incumbência de provocar 

a materialização das diretrizes constitucionais. Por intermédio dos órgãos elencados fortaleceu-

se a tarefa de controle de juridicidade dos atos públicos e privados dotando o Ministério Público, 

a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Liberal de poderes de instar as 

instâncias decisórias, mormente a administrativa e a judicial, com vistas a que o próprio Estado 

(Estado-gestor ou Estado-juiz) restabelecesse a ordem e a justiça, sempre que necessário243.  

Portanto, as formulações de Locke e Montesquieu guardam alguma distância da 

Organização dos Poderes do Estado concebido pelo Constituinte Originário, mesmo porque 

quando concebida a teoria clássica da separação dos poderes as instituições de significativa 

dimensão constitucional não existiam na forma como são concebidas na atualidade. Tendo 

presente as transformações políticas e sociais experimentadas pelas diversas nações, o princípio 

da separação tripartite dos poderes cedeu sua importância para o princípio da limitação do 

poder, com a criação de novos mecanismos que cumprem o papel de salvaguarda das liberdades 

públicas e desvelo pelo cumprimento dos fins do Estado244. 

Esses novos poderes ou funções são desempenhados por entes orgânicos dotados 

de competência própria para o bom cumprimento do múnus público outorgado por disposição 

constitucional. É inerente à forma republicana o arranjo das competências e funções dos órgãos 

políticos em termos de balanceamento, de freios e contrapesos (check and balances), em um 

esquema organizatório de controle - e autocontrole - do poder245. 

Em seu significado mais simples o Poder pode ser compreendido como a 

capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Bobbio, Matteucci e Pasquino 

classificam esse Poder de dois modos: Poder Atual e Poder Potencial. O Poder Potencial se 

                                                           
243 Em sentido contrário: Ricardo Antônio Lucas Camargo entende que a o termo “função”, nesse caso, está a 

enfatizar um aspecto instrumental. “É nesse sentido, e não no que normalmente se emprega no Direito 

Administrativo, o de atribuições inerentes a um cargo, que se deve tomar, no caso, o vocábulo ‘função’, já que 

destinado a qualificar – repete-se mais uma vez – a todas as atividades consideradas essenciais à Justiça” 

(CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Advocacia Pública: Mito e realidade. São Paulo: Memória Jurídica, 

2005. p. 106). 
244 VERDÚ, Lucas Pablo; CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 185. 
245 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 229. 
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refere à capacidade de determinar, ou influenciar, o comportamento do outro. É um poder-

possibilidade. Já o Poder Atual se refere à capacidade de determinar o comportamento 

exteriorizada em ato concreto, ou seja, não se trata de uma simples possibilidade (Poder 

Potencial), mas de um Poder efetivamente exercido (Poder Atual)246.  

Pode-se dizer que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no exercício de 

suas funções finalísticas exercem diretamente um Poder Atual, mediante atos concretos que 

interferem diretamente na vida dos cidadãos. Já as Funções Essenciais à Justiça exercem um 

Poder Potencial, pois seus atos não são dotados de poder de coerção ou exequibilidade direta. 

Sua capacidade de determinar ou influenciar o comportamento necessita da adesão, da anuência 

ou de autorização de alguém para a concretização do comportamento esperado.  

Um termo de ajustamento de conduta, um parecer administrativo, uma delação 

premiada ou o ajuizamento de uma ação dependem da adesão voluntária do cidadão para a 

concretização imediata do comportamento esperado. A não adesão implica a necessidade de 

intervenção do Estado-juiz para este exarar um ato com força coercitiva. Mas esse ato (Poder 

Atual) somente será proferido após a provocação (Poder Potencial) de alguma das Funções 

Essenciais à Justiça, respeitado o devido processo legal e mediante comprovação dos fatos 

narrados na petição inicial.  

Segundo Bonavides, o Estado moderno passou por um processo de 

despersonalização do poder. O poder do príncipe ou monarca foi limitado pelo poder popular 

ou do Estado. Houve, assim, “a passagem de um poder de pessoa a um poder de instituições, 

de poder imposto pela força a um poder fundado na aprovação do grupo, de um poder de fato a 

um poder de direito247”. 

Esse entendimento também foi externado por Maurice Hauriou, para quem as 

instituições são fundadas graças ao poder, que cede lugar a uma forma de consentimento. Se a 

pressão que ele exerce não gerar violência haverá o assentimento popular248. 

Por corolário, quando o poder aufere o consentimento, tácito ou expresso, dos 

governados, haverá autoridade. Para Bonavides, “quanto mais consentimento mais legitimidade 

e quanto mais legitimidade mais autoridade” e o “poder com autoridade é o poder em toda sua 

plenitude, apto a dar soluções aos problemas sociais”. Ainda segundo o autor, quanto menor for 
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a contestação e quanto maior for a base do consentimento, mais estável se apresentará o 

ordenamento estatal, unindo a força ao poder e o poder à autoridade249. 

É próprio do poder do Estado a busca pelo consentimento e, mais, a busca pela 

estabilidade da paz social, reduzindo-se ao máximo as situações de conflito.  

No papel desempenhado pelas instituições em conformidade com a ordem estatuída 

brota a confiança do administrado nos atos estatais.  

Há de se considerar que o elemento mais importante de toda instituição, conforme 

afirma Maurice Hauriou, é justamente a ideia da obra a realizar. Todo corpo é constituído para 

realização de uma obra ou de uma empresa que, no caso das instituições públicas, deve estar a 

serviço do agrupamento social ou ter suas atividades desempenhadas em proveito desse 

agrupamento250. 

E foi justamente com esse objetivo que o Poder Constituinte promoveu a 

Organização dos Poderes dotando de destacado Poder Potencial instituições expressamente 

designadas para fazer prevalecer a força do Direito na ordem jurídica nacional.  

 

3.1.2 Cláusulas Pétreas e Funções Essenciais à Justiça 

 

Quando as instituições públicas agem, o fazem por intermédio de seres humanos 

imbuídos da finalidade de desempenhar determinada função.  

Celso Antônio Bandeira de Mello concebe a existência de função quando alguém 

está investido do dever de satisfação de determinadas finalidades em prol do interesse de outrem 

com a necessidade de manejar poderes para cumprir com o mister251. Tais poderes seriam 

instrumentos necessários ao alcance da finalidade administrativa, sem os quais o sujeito 

investido na função não teria como desincumbir-se do dever posto a seu encargo. 

A concretização dos preceitos constitucionais também configura objetivo 

fundamental da República. Um objetivo não escrito, é verdade, mas pressuposto pelo direito, 

inerente à força normativa da constituição, força operosa a incidir imediatamente sobre o 

ordenamento jurídico. A constituição expressamente concebe as instituições a quem confere a 

incumbência de provocar o Estado-juiz para a concretização das diretrizes constitucionais. 

Essas instituições podem instar o Estado a agir onde se omitiu; a se manter inerte onde sua 
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intervenção se mostra ilegítima; a provocar o restabelecimento da ordem na desordem; a acionar 

o Estado-juiz para a prevalência do respeito à constituição e às leis onde a infração e o conflito 

se fizeram presentes. 

Os membros das instituições consideradas Funções Essenciais à Justiça detêm então 

o poder de provocação. Mesmo não integrando nenhum dos chamados Poderes de Estado, resta 

clara a força imanente a todas as Funções Essenciais. Todas essas Funções exercem importante 

parcela de poder, no sentido de poder fazer com que o Estado faça o que deva ser feito. 

Celso Antônio Bandeira de Mello considera que todo poder deve estar assujeitado 

a uma finalidade instituída no interesse de todos, e não ao interesse pessoal do agente público. 

Logo, as prerrogativas da administração não deveriam ser vistas apenas como “poderes” ou 

como “poderes-deveres”, sendo melhor qualificadas como “deveres-poderes”, para ressaltar sua 

índole própria e atrair atenção para o aspecto subordinado do poder em relação ao dever. 

Assim, a tônica de todos os poderes estatais ou de todas as funções exercidas pelas 

instituições públicas reside na esfera do dever e não na manifestação de um poder de fato, ou 

da força. Trata-se de um dever-poder-fazer, ou seja, um instrumento que torna possível realizar 

o dever de agir em vista de alcançar certa finalidade. 

A Advocacia Pública desempenha o dever de assessorar o Poder Executivo bem 

como de representar os entes estatais em juízo. Exerce, portanto, função. E onde há função, 

segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, não há autonomia da vontade, nem  liberdade sem 

limites, nem autodeterminação da finalidade a ser buscada, nem procura de interesses próprios 

ou pessoais252.  

No contexto de suas atribuições o Advogado Público, como qualquer outro agente 

público, não desfruta de autonomia plena da vontade, pois não é a sua vontade a ser buscada, e 

sim a vontade do ordenamento jurídico. Por isso não detém autonomia da vontade, mas 

autonomia ou independência funcional, pois a esfera de liberdade de atuação estaria centrada 

no mandamento constitucional do exercício da função. Da função decorre a finalidade precípua 

de poder promover a concretização do direito nos limites de suas atribuições. Sem a autonomia 

funcional manifestada na ideia do dever-poder decorrente da função exercida estaria fragilizado 

o alcance da finalidade pública para qual a atribuição foi concebida, a tomada de decisão sobre 

a melhor interpretação jurídica dos fatos postos sob sua análise tornar-se-ia coxa e a 

envergadura constitucional de tão relevante função perderia tessitura. 
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Desse modo, a independência funcional do Advogado Público atende aos ditames 

de uma Função Essencial à Justiça e é condizente com a lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello. A independência funcional, por manter-se atrelada ao exercício da função, implica a 

“submissão da vontade ao escopo pré-traçado na Constituição e na lei” e ao “dever de bem curar 

um interesse alheio”. Onde há função, diz o autor, há adscrição a uma finalidade previamente 

estabelecida e o dever de curar o interesse público da comunidade como um todo e não da 

entidade governamental considerada em si mesma253. 

A Advocacia Pública vela pelo interesse público ao influenciar a conduta estatal 

por suas manifestações. Realiza função constitucional ao examinar a juridicidade dos atos 

estatais para colocá-los em conformação com as regras e princípios vigentes no ordenamento 

jurídico. Tais funções são essenciais ao Estado Brasileiro. Assim, a Advocacia Pública, na 

condição de Função Essencial à Justiça, é dotada do atributo da essencialidade. 

Segundo o Michaelis, “essencial” é aquilo que é necessário ou indispensável254, ou 

seja, algo que não pode faltar. A utilização de tal expressão para designar as instituições 

auxiliares à administração da Justiça revela a intenção de o constituinte originário plasmar na 

Lei Maior a impossibilidade de haver Justiça sem a existência de qualquer das Funções 

Essenciais. 

Implica dizer que a República Federativa do Brasil não poderá se desenvolver 

enquanto nação justa sem a presença de instituições fortes a fomentarem o debate jurídico e a 

exercerem o dever-poder de influenciar dialeticamente os Poderes constituídos com vistas à 

melhor interpretação e aplicação do direito.  

A inserção como quarta função estatal coloca as Funções Essenciais à Justiça ao 

lado das funções Executiva, Legislativa e Judiciária e a disposição topográfica no Título IV da 

Constituição, que trata da Organização dos Poderes, é reveladora de um status constitucional 

específico. A condição de essencialidade, a revelar a indispensabilidade e a 

imprescindibilidade, implica na impossibilidade de supressão da Constituição de quaisquer 

dessas funções. O que é essencial, indispensável ou imprescindível não pode ser dispensado, 

abolido nem suprimido. Resta verificar, então, como o atributo da essencialidade possui força 

suficiente para considerar as Funções Essenciais cláusulas pétreas da Constituição Federal. 

A Constituição Federal, em seu art. 60, § 4º, dispõe sobre a impossibilidade de ser 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o 
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voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias 

individuais. 

O Brasil constitui uma República Federativa. Em uma federação repousa a 

sobreposição do pacto federativo a pairar acima dos poderes políticos dos Estados federados, 

de modo que o grau de integração dos Estados componentes e a complexidade jurídica da 

organização são bastante acentuados. Há forte interpenetração do poder central a consolidar e 

harmonizar o Direito interno e a identidade do sistema político255.  

Na federação os cidadãos estão sujeitos a duas Constituições, uma Federal e outra 

Estadual e essa dupla estrutura de sobreposição somente pode sobreviver com a integração 

política e jurídica, cujo papel incumbe à Constituição Federal. É a Constituição Federal que 

contém o fundamento de validade e eficácia do ordenamento jurídico federativo, na qual são 

definidas as competências das competências256. 

A pluralidade de centros de decisão política propicia ou favorece o acesso ao poder 

de diversas forças políticas que convivendo e concorrendo umas com as outras impedem o 

monolitismo. Por causa dessa divisão de poder e da complexidade dos ordenamentos jurídicos 

federais, estaduais e municipais tornam-se então necessários e delicados os mecanismos de 

fiscalização da constitucionalidade das leis257. 

As Funções Essenciais à Justiça são forças operantes na fiscalização constitucional, 

seja de forma difusa ou concentrada. 

Especificamente em relação à Advocacia-Pública, incumbe-lhe exercer o controle 

jurídico dos atos administrativos para conformá-los de acordo com os preceitos constitucionais 

e legais. 

A Organização dos Poderes pensada pelo Poder Constituinte Originário é a 

dimensão da organização política da nação concebida por quem estatuiu o pacto federativo. 

Nesse pacto, cumpre à Advocacia Pública desempenhar as tarefas que lhe foram 

designadas no art. 131 e 132 da Constituição Federal, de forma difusa, bem como a defesa 

concentrada da ordem normativa a ser realizada pelo seu representante maior. Sobre esse último 

aspecto, o complexo sistema de freios e contrapesos concebido e organizado pelo Constituinte 

Originário incluiu a necessidade de prévia oitiva do Advogado-Geral da União quando da 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal de questões envolvendo a inconstitucionalidade, em 
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tese, de norma legal ou ato normativo. Nessas situações, cumprirá ao Advogado-Geral da União 

a atribuição de defesa do ato ou do texto impugnado. 

Por sua vez, cumpre aos advogados públicos de forma difusa realizar o exame de 

juridicidade em relação aos atos estatais, seja no âmbito interno da administração pública, seja 

em âmbito judicial. 

Assim, a supressão da Advocacia-Geral da União implicaria quebra do pacto 

federativo. 

O raciocínio ora empregado está de acordo com o entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 2024/DF. 

Em referida ADI, o Supremo Tribunal Federal assentou que ao conceito de 

Federação corresponde, dentre outros que elencou, a discriminação constitucional das esferas 

de competência da ordem central e das ordens descentralizadas, a rigidez da Constituição 

Federal total e a garantia de sua efetividade por um mecanismo eficaz, universal, de caráter 

jurisdicional dedicado ao controle da constitucionalidade perante ela, das normas do 

ordenamento central e dos ordenamentos territorialmente descentralizados. 

Destacou o Supremo Tribunal Federal que a exemplo do que ocorre com o princípio 

da separação dos poderes, a multifacetada característica da Federação verificada no direito 

comparado não permite a conceituação do que seria “Forma Federativa de Estado”. Não se pode 

então partir de um modelo ideal e apriorístico, mas sim, do exame do modelo que o constituinte 

originário concretamente adotou e, como o adotou. Concebida a forma como foi procedida a 

Organização dos Poderes, característica da organização política da nação, torna-se inevitável 

inferir o limite material imposto às futuras emendas à Constituição. 

Assim, “não são tipos ideais de princípios e instituições que é lícito supor tenha a 

Constituição tido a pretensão de tornar imutáveis, mas sim as decisões políticas fundamentais, 

frequentemente compromissórias, que se materializam no seu texto positivo”258. 

Por tal motivo, qualquer reforma tendente a abolir quaisquer das Funções 

consideradas essenciais à Justiça seria inconstitucional por ofensa ao pacto federativo.  

Para além disso, verificar-se-á que a supressão das Funções Essenciais à Justiça 

implicaria a própria inviabilização da atividade do Poder Judiciário e por arrastamento incidiria 

também em ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 60, § 4º, III, da 

Constituição Federal. 
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Todas as Funções Essenciais à Justiça fazem parte do contexto republicano e 

democrático, e exercem papel imprescindível para salvaguardar o patrimônio público, zelar 

pelo respeito à constituição e às leis e facilitar o acesso do cidadão às instâncias decisórias da 

nação. 

Pelo atributo da essencialidade, não poderá haver a realização da Justiça sem a 

presença do Ministério Público, enquanto instituição responsável pela tutela dos interesses 

difusos e coletivos; não poderá haver Justiça sem a existência da Advocacia Pública enquanto 

instituição que assessora e realiza a defesa dos interesses do Estado; não poderá haver Justiça 

sem a existência da advocacia liberal a representar a maioria dos cidadãos em juízo; e não 

poderá haver Justiça sem a presença da Defensoria Pública na defesa da população carente por 

ela assistida.  

A Justiça considerada como Justiça Judiciária, é um Poder inerte. Somente pode 

agir quando provocada. A supressão das instituições responsáveis por acionar o Poder 

Judiciário tornaria a Justiça uma Justiça inócua, uma Justiça imóvel, uma Justiça sem função. 

Conforme Maria Sylvia Zanella di Pietro, a estipulação de um capítulo próprio para 

as quatro carreiras denominadas de “funções essenciais à Justiça”, no âmbito da Organização 

dos Poderes, ressaltou a importância de todas elas na busca da Justiça, entendida no duplo 

sentido: a) Justiça como instituição, como sinônimo de Poder Judiciário, pois este não possui 

legitimidade para, sem provocação, dar início às ações judiciais. Somente pode decidir os 

conflitos que são postos e nos limites postos pelo advogado, pelo promotor de Justiça, pelo 

Advogado Público e pelo defensor público. Sem esses profissionais, a Justiça não é acionada; 

ela não existe; b) Justiça como valor, tal como destacada no preâmbulo da Constituição entre 

os valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos, e que consiste na 

vontade constante de dar a cada um o que é seu259. 

É no primeiro sentido de força auxiliar, essencial e imprescindível à administração 

da Justiça que se insere o caráter permanente e irrefreável das Funções Essenciais, sem as quais 

o Poder Judiciário não poderia existir nem desempenhar sua missão finalística. 

Com efeito, o Poder Judiciário somente exerce a sua função precípua ante a 

existência das Funções Essenciais. Estas funções possuem a incumbência de acionar a alavanca 

imprescindível ao movimento do mecanismo judiciário. Por intermédio de tais funções se 
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concretiza o direito de ação. A supressão de qualquer das Funções Essenciais implicaria a 

supressão da Justiça Judiciária, abalaria o princípio da separação dos poderes e por isso não são 

passíveis de serem abolidas sob pena de ofender também ao art. 60, § 4º, III, da Constituição 

Federal. 

O constituinte originário considerou ser impossível a construção de uma sociedade 

justa (art. 3º, I, da Constituição Federal) se faltar qualquer dessas funções essenciais. Por tal 

razão não é possível a supressão por emenda constitucional de nenhuma das instituições que o 

constituinte originário afirmou serem fundamentais e essenciais para que a justiça se concretize 

em um Estado Republicano. 

 

3.1.3 Paridade de Armas entre as Funções Essenciais à Justiça  

 

Segundo Montesquieu a experiência demonstra que todo homem que tem poder 

possui a tendência a dele abusar. Enquanto não houver resistência ele avança continuamente 

até encontrar limites. Justamente para coibir essa tendência ao abuso é que o poder necessita 

ser detido por ele próprio260. As instituições nomeadas no Título IV da Constituição Federal são 

novas forças de contenção do poder a interagir reciprocamente entre si e entre os denominados 

Poderes da República.  

Por isso as funções executiva, legislativa, judiciária e as essenciais à justiça se 

encontram organizadas em posições justapostas no mesmo patamar de horizontalidade. Não há 

hierarquia entre elas, não podem ser suprimidas por emenda constitucional e devem todas 

conviver em equilíbrio e harmonia. 

O mesmo ocorre na atuação processual. Dada a ausência de hierarquia, todos os 

atores processuais devem possuir igualdade de chances e paridade de armas para o exercício do 

múnus processual. 

Note-se que o preâmbulo constitucional destaca que o Estado Brasileiro foi pensado 

pelo Poder Constituinte Originário como destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade que deve estar constantemente em busca da solução 

pacífica das controvérsias. 
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A hipertrofia de qualquer das instituições Essenciais à Justiça pode conduzir ao 

abuso e a prevalência de uma visão unilateral sobre a realidade das coisas e a supressão fática 

do balanceamento das forças democráticas. 

A sociedade é heterogênea, formada por indivíduos com pensamentos os mais 

variados, interesses os mais diversos em uma pluralidade de consciências que não podem ser 

vilipendiadas. Todos os cidadãos necessitam ter direito à voz, serem ouvidos e manifestarem 

suas pretensões e irresignações perante os diversos órgãos competentes. Essa é a essência da 

Democracia participativa. 

Desse modo, o sistema de freios e contrapesos se mostra presente também no 

processo judicial, e em decorrência os advogados liberais não podem ter sua atividade obstruída 

por excesso de poderes conferidos às demais funções essenciais estatizadas, da mesma forma 

que as instituições estatizadas necessitam possuir igual tratamento pelo Estado que as mantém 

e organiza. 

A Advocacia-Geral da União possui um quadro de 7868 cargos a serem exercidos 

por Advogados Públicos Federais.261 Número considerável desses cargos não está preenchido 

em razão da crise vivenciada em âmbito institucional de uma Advocacia de Governo ainda 

pouco atrativa quando comparada com a envergadura institucional já alcançada por outras 

carreiras jurídicas de mesmo patamar constitucional.  

Somente em 2014 foram acompanhados cerca de 13,5 milhões de processos pela 

Advocacia-Geral da União262. Para auxiliar nessa estrutura, seus membros contam com o apoio 

de apenas 4067 servidores administrativos, dentre concursados efetivos e cedidos por outros 

órgãos, distribuídos nas mais diversas funções burocráticas263. Existe, portanto, na estrutura 

aproximadamente 0,5 servidor para cada cargo de Advogado Público, quadro considerado 

insuficiente para atender às necessidades de manutenção, gerenciamento, recursos humanos, 

atendimento ao público, dentre outras. Em 2014 essa proporção no Ministério Público Federal 

era de 7,39 servidores para cada membro; e na Defensoria Pública Federal de 17,05. Não existe 

no quadro organizacional atual a presença de servidores para auxiliar Advogados Públicos na 

construção da defesa do ente público representado. Tarefas administrativas que passam ao largo 
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atividade jurídica ficam a cargo do advogado, cujo labor jurídico se perde em lides burocráticas, 

em um trabalho hercúleo, cuja demanda se torna impossível de vencer. 

Material divulgado pelo Grupo de Ação Institucional – GAI - indicado pelo então 

Advogado-Geral da União Luís Inácio Adams para tratar de assuntos de interesse da AGU 

perante o parlamento e o Ministério do Planejamento, revela as dificuldades orçamentárias 

enfrentadas pela instituição. 

Segundo dados levantados pelo GAI perante o Ministério do Planejamento, há um 

desequilíbrio enorme no tratamento orçamentário conferido entre as Funções Essenciais à 

Justiça.264 A Advocacia Pública Federal entre os anos de 2010 e 2015 contou com um 

incremento orçamentário de apenas 21%, muito abaixo do verificado no âmbito do Ministério 

Público Federal (99%) e da Defensoria Pública da União (486%).  

Se o orçamento do ano de 2015 fosse dividido por membro de cada instituição, 

haveria um orçamento de R$65.636,74 por Advogado Público Federal, enquanto no Ministério 

Público Federal esse montante seria de R$727.705,19 por membro e na Defensoria Pública da 

União R$430.864,35 por Defensor Público.  

Em que pese toda a falta de estrutura, segundo dados revelados pela AGU, entre 

2010 e 2014 foram arrecadados e economizados aos cofres públicos pela atuação dos órgãos 

integrantes da Advocacia Pública Federal, cerca de R$3,07 trilhões de reais265. 

Somente no ano de 2014 a economia e a arrecadação aos cofres públicos foi de R$ 

625,84 bilhões de reais266.  

Nota-se que mesmo com todas as deficiências estruturais os resultados 

institucionais ainda são bastante significativos dado o comprometimento daqueles que se 

identificam na labuta da defesa dos entes federais. 

Houvesse melhor estrutura os resultados certamente seriam muito melhores. 

Já se viu anteriormente que a Advocacia-Geral da União não é nem poderia ser 

órgão ligado ao Poder Executivo, tendo sido disciplinada em capítulo próprio na Constituição 

Federal, ao lado de todos os Poderes e das demais Funções Essenciais à Justiça, sendo a 

Advocacia Pública a única Função Essencial à Justiça mantida pelo Estado sem previsão de 

                                                           
264 ANAFE. Pec 82 e 443 Carreiras Jurídicas da AGU. Disponível em: <http://unafe.org.br/wp-

content/plugins/downloads-manager/upload/Informativo%20PEC%20443%20-DEFINITIVO.pdf>. Acesso 

em: 31 ago. 2015. 
265 PANORAMA AGU 2010-2014: AGU Cidadã. Direito de todos. Dever do Estado! Periodicidade 

anual. Brasília: Imprensa Nacional, 2015 . p. 7. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/217496>. Acesso em: 31 ago. 2015 
266 Ibid., p. 7.  



114 
 

autonomia administrativa, financeira e orçamentária267. A própria autonomia funcional do 

Advogado Público permanece sob suspense, e isso lhe retira a possibilidade de litigar com 

paridade de armas contra as outras Funções Essenciais igualmente mantidas pela União. 

Inacreditavelmente há uma subvalorização da única instituição concebida para defender os 

interesses da União, suas autarquias e fundações públicas federais.  

Em razão dessa subvalorização, segundo levantamento realizado pela própria 

instituição, considerando dados de 2005 a 2014, a AGU conta com uma evasão média de cerca 

de 40% dos cargos268, por não haver estímulo à permanência na instituição. Tal evasão chega a 

53% no âmbito da Procuradoria-Geral do Banco Central, conforme o mesmo levantamento. 

A evasão só aumenta a responsabilidade daqueles que ainda se mantêm nas fileiras 

das carreiras que integram a AGU e revela a total ausência de paridade de armas para estruturar 

a defesa dos órgãos públicos em juízo. Em um Estado Republicano é essencial a aplicação do 

princípio da igualdade também em âmbito processual. Sem uma estrutura de suporte perde-se 

força na tarefa de defesa e manifestação jurídica para fazer frente às instituições e aos 

profissionais que litigam contra a União, autarquias e fundações públicas federais. 

 

3.1.4 O Princípio da Transversalidade das atribuições da Advocacia-Geral da União 

 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a trazer um conteúdo específico a 

respeito da Advocacia Pública. As funções hoje exercidas no processo judicial são as mesmas 

que um dia já foram exercidas pelo Ministério Público. Assim, ambas as instituições provêm 

de um tronco comum, bifurcado pela nova ordem constitucional, pois a partir da Constituição 

Federal de 1988 houve uma cisão nas atribuições. O constituinte originário concentrou no 

Ministério Público a persecução criminal e a defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, 

e centralizou na Advocacia-Geral da União a defesa judicial do Estado, em relação aos atos 

emanados dos três Poderes da República, bem como a consultoria jurídica específica do Poder 

Executivo.  

Importante reafirmar também que por disposição constitucional a Advocacia-Geral 

da União e as Procuradorias dos Estados não integram a estrutura administrativa do Poder 

Executivo.  

                                                           
267 Constituição Federal, art. 127, § 2º.  
268 BRASIL. AGU. PEC 443 fortalece a instituição e diminui evasão de advogados. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/344178>. Acesso em: 30 ago. 2015. 
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Enquanto o Poder Executivo está situado no Capítulo I da Organização dos Poderes, 

a Advocacia Pública está situada no Capítulo 4, como uma função distinta para melhor exercer 

a representação judicial de toda a União e a consultoria jurídica do Poder Executivo. 

A organização da Advocacia Pública em ambiente distinto do Poder Executivo não 

foi obra do acaso, mas imperiosa à sua atuação republicana, em que necessita dispor de 

autonomia funcional para manter o regular distanciamento dos detentores do poder e assim 

melhor representar os interesses do Estado e não apenas do Governo do momento. 

O Estado, por sua vez, deve representar os interesses da sociedade por intermédio 

da concretização das diretrizes constitucionais mediante a realização de políticas públicas. Por 

políticas públicas pode-se compreender o conjunto de ações estatais ordenada em normas e atos 

concretos conjugados para a realização de um determinado objetivo269. Seriam ações 

direcionadas a uma finalidade pública em proveito coletivo. 

Toda política pública, toda compra de insumos, toda prestação de serviços, todo 

regime jurídico da administração, necessita estar em conformidade com a sistematização do 

ordenamento jurídico. A complexidade das atribuições da Advocacia Pública revela-se presente 

em cada obra pública, em cada construção de prédio, em cada pavimentação de rodovia, em 

cada prestação de serviço público, que só puderam se tornar visíveis no mundo dos fatos porque 

um dia foram antecedidos por um parecer exarado por um membro da Advocacia Pública que 

atestou a sua viabilidade jurídica e acompanhou o procedimento licitatório. 

Por isso, as atividades de consultoria e de defesa judicial não podem ser exercidas 

sob pressão, nem ceder a influências intimidatórias. 

O exame jurídico que o Advogado Público realiza no exercício de suas atribuições 

exige grande responsabilidade e acuidade para conferir juridicidade e avaliar a compatibilidade 

constitucional do ato administrativo em relação à legislação aplicável e ao sistema de hierarquia 

de normas vigente no ordenamento pátrio. 

Enquanto a atividade de consultoria jurídica restringe-se à orientação do Poder 

Executivo, a atividade de representação é mais ampla, pois abrange a defesa dos atos emanados 

de toda a União. E tal representação é exercida não apenas em âmbito nacional, mas também 

internacional270. 

                                                           
269 MURDA, Paula Fernanda Vasconcelos Navarro. Políticas Públicas: o controle judicial e o papel das funções 

essenciais à justiça. Curitiba: Editora Prismas, 2015. p. 50-54. 
270 AGU. Conheça a DPI. Disponível em <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/113488>. 

Acesso em: 10 jan. 2016. 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/113488
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A atuação da Advocacia-Geral da União perpassa pela defesa de todos os órgãos 

públicos federais da administração direta, das autarquias e fundações públicas, bem como pela 

defesa dos atos administrativos emanados da atividade-meio dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e das denominadas funções autônomas, como o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.  

Importante ressaltar também sua atuação na defesa da população indígena por 

intermédio da FUNAI, órgão incumbido de realizar a defesa do índio na forma regulamentar271 

tanto em ações individuais, quanto em ações coletivas. 

Assim, destaca-se o caráter de transversalidade das atribuições da Advocacia 

Pública. Trata-se também de um princípio institucional implícito presente no direito 

pressuposto e descoberto em uma análise sistêmica do Direito posto. 

O princípio da transversalidade sedimenta a atuação da Advocacia Pública na 

representação dos interesses de toda a União, seja em relação aos Poderes da República e suas 

Funções autônomas, seja em relação a órgãos da administração direta e indireta.  

Afronta, desse modo, o princípio da transversalidade qualquer tentativa de 

interpretação restritiva para reduzir a Advocacia Pública a um mero órgão integrante da 

estrutura do Poder Executivo, pois a constituição foi clara ao realizar essa separação. Foi 

vontade do constituinte conferir a ela papel destacado, a latere de todos os poderes e das demais 

funções autônomas para poder agir com a independência técnica necessária à defesa de todos 

os órgãos públicos federais representados. 

Neste sentido, o Ministro Dias Toffolli, ao julgar a medida cautelar na ADI 5296-

DF externou o entendimento de que nenhuma Função Essencial à Justiça pode ser tratada como 

órgão integrante do Poder Executivo, tendo destacado o caráter autônomo das Defensorias 

Públicas, na medida em que não se sujeitam a nenhum dos três Poderes da República, assim 

como acontece com o Ministério Público e a Advocacia Pública272. 

  Portanto, a Advocacia Pública não está e nem poderia estar inserida na esfera 

interna de nenhum dos Poderes da República, justamente para evitar a sobreposição de um 

poder sobre outro. É a Advocacia Pública, assim, uma função constitucionalmente autônoma. 

                                                           
271 Constituição Federal, art. 232; Lei nº 9028, de 12 de abril de 1995; Portaria AGU 839, de 18 de junho de 

2010. 
272 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário nega liminar em ação sobre autonomia da Defensoria 

Pública da União e do DF. Notícias STF. ADI 5296-DF. Julgado em: 28 maio. 2016. Acórdão pendente de 

publicação. Notícia disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=316898>. Acesso em: 22 maio. 2015. 
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Como instituição de Estado a Advocacia Pública possui atribuições específicas na 

viabilização das políticas públicas, na recuperação de créditos públicos, na defesa da probidade 

e da moralidade administrativa e, em sua ação preventiva, pode contribuir e muito para a 

prevenção e a solução de litígios e na coibição de condutas desviantes antes que elas venham 

causar prejuízo ao erário. 

A prática da Advocacia de Estado institucionalizada é o escudo seguro para o bom 

gestor público e a fortaleza necessária para o agir administrativo de acordo com o ordenamento 

jurídico.  

Segundo Verdú e Cueva a ordem jurídica é composta por normas e instituições. As 

normas seriam imperativos de caráter geral, abstrato e inovador que regulam com eficácia social 

a conduta humana, mas o direito não se esgota em sua normatividade, pois não pode dispensar 

a existência de instituições. 

Instituição, segundo os autores, seria uma entidade social inspirada em uma ideia a 

realizar e que alcança certa permanência, suscita adesão suficiente, conta com meios adequados 

e cumpre uma determinada função273. 

Seria então o Estado a instituição autônoma máxima, mas a seu lado existem outras 

instituições também dotadas de autonomia, seja para a implementação de políticas públicas, 

seja para que possa melhor cumprir as funções de promoção do bem comum. 

A forma como a parcela de autonomia pode ser exercida varia conforme a realidade 

legal e constitucional em que determinada instituição está inserida. 

A constituição nitidamente outorgou autonomia a entes não personalizados, como 

o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas.  

A concessão de autonomias a diversos entes não visa apenas a desconcentração de 

atribuições. Para além disso, representa a busca constante pela qualidade na prestação dos 

serviços públicos à população. 

O direito, enquanto norma e instituição, versa sobre a conduta humana na 

sociedade, seja dentro de um Estado, seja na comunidade internacional. Assim, tem-se o 

pluralismo jurídico e o pluralismo político, combinado com o pluralismo social e territorial. A 

instituição máxima na ordem interna coexiste, portanto, com outras instituições com as quais 

mantém relações de supra e sub-ordenação e de paridade jurídica. Essas normas e instituições 

constituem o direito e não podem ser um conjunto de disposições ou organizações desconexas. 

                                                           
273 VERDÚ, Lucas Pablo; e CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 17. 
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Muito pelo contrário. Formam um sistema e estão coordenadas umas com as outras constituindo 

em sua globalidade uma unidade. Uma unidade de direito274. 

Nesse diapasão, Wolkmer esclarece que nos marcos de crise dos valores e do 

desajuste institucional das sociedades periféricas – como a brasileira – do saturamento do 

modelo da representação política e do esgotamento do instrumental jurídico estatal, deve-se 

empreender esforço para um outro paradigma de fundamentação para a cultura política e 

jurídica275. 

Em um pequeno contraponto ao autor, uma leitura sistêmica da constituição revela 

que na verdade o instrumental jurídico estatal pode ainda não estar completamente esgotado, 

como afirmado pelo autor. Há ainda a possibilidade, ao menos em relação ao direito público, 

de ser redimensionado. A conferência de uma nova formulação à Advocacia Pública encontra-

se inserida nessa diretriz, pois uma Advocacia Pública autônoma e independente pode e deve 

realizar importante papel na contenção de abusos da administração, na coibição de práticas 

ilegais, na prevenção de litígios e na busca de soluções imediatas a pretensões legitimamente 

amparadas pelo ordenamento jurídico. 

 

3.1.5 O Advogado Público e a crise na administração pública  

 

A Constituição Federal de 1988 foi concebida em um período de redemocratização 

do Estado brasileiro após longo período sob o comando de um regime militar revolucionário, 

centralizador, autoritário e não comprometido com o respeito às liberdades básicas dos 

cidadãos.  

A nova carta representou a ruptura com um período nebuloso em que, sob censura, 

a imprensa foi calada, liberdades públicas foram conspurcadas, o parlamento fora destituído, 

direitos políticos foram cassados, perseguições foram realizadas, torturas foram praticadas, 

reuniões foram dissolvidas276. 

Inspirado no elevado propósito de restaurar as instituições republicanas em um 

ambiente democrático, sob o império do respeito à dignidade da pessoa humana, o poder 

constituinte originário plasmou nas disposições da nova carta o sentimento coletivo de 

                                                           
274 VERDÚ, op. cit., p. 18. 
275 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura do direito. São Paulo: 

Alfa Ômega, 1994. p. 156. 
276 ARQUIDIOCESE de São Paulo: Pesquisa “Brasil: Nunca Mais”. Projeto A. Tomo I. Regime Militar. São 

Paulo: Arquidiocese de São Paulo, 1985. p. 22-52. 
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construção de uma sociedade que deve prezar pela realização da justiça, pelo respeito à 

liberdade e pelo senso de solidariedade social277. 

Com a Constituição de 1988 modificou-se o paradigma e surgiu a esperança de que 

a cidadania e os direitos e garantias fundamentais seriam assegurados, respeitados e 

prestigiados pelo Estado.  

A administração pública deveria ser agora mais transparente e pautar-se pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pressupostos 

republicanos para a almejada qualidade da prestação dos serviços públicos. 

Todavia, nem sempre o ideal constitucional se faz presente na realidade fática. 

Vícios de um passado obscuro ainda permanecem presentes na realidade atual de 

um Estado cujos órgãos e agentes nem sempre se movimentam com o único propósito de 

perseguir e concretizar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Interesses particulares e corrupção desenfreada se alastram como um mal endêmico 

e contamina a saúde das boas práticas de gestão.  

A imoralidade administrativa oblitera a confiança na autoridade do Estado.  

A ausência de confiança nos atos estatais colocará sob permanente suspeita agentes 

e instituições públicas e políticas concebidos com o propósito de servir na promoção do bem 

comum. 

A prestação de serviços públicos ineficientes ou de qualidade precária também 

demonstra a existência de uma ruinosa desconexão entre os anseios sociais e os fins perseguidos 

pelo Estado. 

Tais fatores evidenciam a presença de uma crise de valores instalada nos meandros 

do Estado contemporâneo.  

Leonidas Donskis registra que os desvarios do pensamento, da sensibilidade e das 

relações sociais não são exclusividade dos regimes autoritários e totalitários, “como se o mal 

não existisse em países democráticos, em pessoas que valorizam a liberdade e a igualdade, em 

suas escolhas morais[...]”.278 Segundo o autor, o mal não se atém nas fronteiras dos sistemas 

políticos, mas avança sobre toda a sociedade, enclausura-se nas mentalidades, imiscui-se na 

cultura, desvirtua espíritos nacionais, incrusta-se nos padrões de pensamento e manifesta-se em 

tendências de consciência.  

                                                           
277 Constituição Federal, arts. 1º, III e 3º, I.  
278 BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade 

líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 15. 
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No âmbito da administração púbica mazelas podem ser sentidas na burocracia 

excessiva, em exigências desmedidas, no desperdício de tempo do cidadão, na ausência de 

alteridade, na morosidade para adoção de medidas necessárias à solução de problemas... 

Evidencia-se, portanto, que por vezes o mal pode estar presente mesmo em condutas 

que objetivamente não contrariam a ordem jurídica. Agirá no silêncio imperceptível ao olhar 

desatento. Daí a dificuldade de identificá-lo e de se adotar medidas interventivas para a sua 

extirpação definitiva. Em regra, quando não houver uma notória ilicitude sendo praticada, 

apenas o cidadão, em sua subjetividade íntima, sofrerá as consequências perniciosas das 

mazelas presentes na atuação estatal. 

Vale, por isso, o exemplo trazido por Leonidas Donskis, ao observar que por vezes 

o mal pode se revelar até mesmo na atividade corriqueira de um mero burocrata, fiel e rigoroso 

observador da lei e das regulações infralegais, cujo ofício se manifesta em testemunhos de uma 

cândida normalidade e até de um elevado senso de dever moral para com a função exercida279.  

Os serviços públicos somente podem se materializar a partir de alguma intervenção 

humana, ou seja, é imprescindível a existência de um ser pensante, de um idealizador, de um 

executor, de um agente público que pode, sim, reproduzir advertida ou inadvertidamente 

exigências excessivas e desarrazoadas de uma burocracia opressora. Por vezes determinadas 

exigências podem se mostrar desconectadas da conjuntura complexa em relação à plêiade de 

possibilidades contingentes ao conteúdo do ato administrativo. Áleas não previstas podem ser 

afetadas pelo agir burocrático a gerar efeitos colaterais não pensados ou até mesmo não 

pretendidos por seu idealizador ou executor.  

Se a burocracia excessiva por si só já pode representar um mal, maior gravidade 

existirá quando pesar sobre os ombros do administrado os efeitos deletérios de um ato 

administrativo que desborda de critérios mínimos de juridicidade. 

Nesse caso haveria de se esperar que tão logo fosse constatada a ilegalidade ou a 

inconstitucionalidade de um ato administrativo houvesse a sua imediata anulação pela 

administração. 

A realidade, no entanto, demonstra que nem sempre isso acontece e pouco se reflete 

que a negativa ou a demora por parte do Estado em reconhecer um direito legítimo do 

administrado faz recair sobre o cidadão comum uma atividade estatal insensível para com o seu 

direito, a sua aflição ou ao seu sofrimento, além de proporcionar desgastes e desperdícios de 

tempo desnecessários e absolutamente abomináveis. A indiferença estatal acaba por desenfrear 

                                                           
279 BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade 

líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 16. 
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um estado patológico de “insensibilidade moral” a denotar uma postura imperturbável e 

indiferente, assumida e manifestada em relação aos problemas e atribulações de outras 

pessoas280. Se cumpre ao Estado perseguir o bem de todos para a construção de uma sociedade 

efetivamente justa281, deveria o próprio Estado evitar atitudes contraditórias que obstassem o 

alcance desse fim. 

Para Bauman não existe na sociedade atual um estímulo para as pessoas cultivarem 

e perseguirem ideais morais, por considerar que os políticos atuais depuseram as utopias 

sonhadas e que os idealistas de ontem se tornaram os pragmáticos de hoje282. Contudo, há de se 

ponderar que, assim como os de ontem, existem os idealistas de hoje que se irresignam contra 

o modelo atual e se dispõem a pensar alternativas para que o amanhã possa ser estruturado sob 

os auspícios de uma nova vertente. O próprio Bauman é um desses. 

Manifestações populares como as verificadas no Brasil em junho de 2013 e em 

março e abril de 2015283, dada a sua espontaneidade, esboçam uma insatisfação generalizada 

justamente pela constatação da existência de um Estado perdulário, corrompido, distante de um 

paradigma ético-moral e carente de serviços públicos de qualidade, tudo diferente ao que se 

poderia esperar de quem possui o dever de bem agir, bem administrar e de bem gerir a correta 

aplicação dos recursos públicos na satisfação das necessidades coletivas. 

A constatação de um hiato entre as expectativas da população para o acesso a 

serviços públicos de qualidade e a existência de um Estado paquiderme, obsoleto e realizador 

de políticas públicas ainda distantes das expectativas presentes no seio social, corrói as 

estruturas de um Estado Republicano e Democrático de Direito. 

Por isso, não só a corrupção, mas também o descaso administrativo se revela um 

mal que necessita ser superado. 

Trazendo essa constatação para a seara jurídica, e mais especificamente para o 

âmbito do direito público, há de se mencionar a existência de equívocos administrativos 

                                                           
280 BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade 

líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 20. 
281 Constituição Federal, art. 3º, I e IV. 
282 BAUMAN, Zygmunt. Ética Pós-Moderna. Tradução de João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 1997. p. 9.  
283 GLOBO. Protestos pelo país têm 1,25 milhão de pessoas, um morto e confrontos. Portal G1, São Paulo, 21 

jun. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-milhao-

de-pessoas-um-morto-e-confrontos.html>. Acesso em: 04 abr. 2015; GLOBO. Mais de 2 milhões de brasileiros 

foram às ruas contra a corrupção. Portal G1, São Paulo, 16 mar. 2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/03/mais-de-dois-milhoes-de-brasileiros-foram-ruas-contra-

corrupcao.html>. Acesso em: 04 abr. 2015; ESTADO DE SÃO PAULO: Centenas de milhares protestam em 

todo o país contra o governo e a corrupção. São Paulo, 12 abr. 2015. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,centenas-de-milhares-protestam-em-todo-o-pais-contra-o-

governo-e-a-corrupcao,1668449>. Acesso em: 17 abr. 2015.  
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gritantes que acabam por desembocar em conflitos judiciais, muitos dos quais poderiam ser 

resolvidos já na esfera administrativa, sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário. 

Desse modo, a concretização da justiça social também encontra óbices, dentre 

outros fatores, na própria demora de uma resposta rápida e efetiva do Estado para a corrigenda 

de equívocos, desvios, abusos ou ilegalidades por ele próprio cometidas. 

O Poder Judiciário encontra-se assoberbado de processos e não consegue solucionar 

os litígios em tempo razoável. Quando decisões são prolatadas, as possibilidades recursais são 

inúmeras e os processos se arrastam anos a fio até transitarem em julgado. Sofre com isso o 

jurisdicionado, que vê com desalento a dificuldade de o Estado dar uma resposta efetiva, 

definitiva e em tempo razoável às lides que lhe são dirigidas.  

O incrível é que parte da morosidade do judiciário é provocada pelo próprio Estado 

litigante, que paradoxalmente ainda não interiorizou o seu papel constitucional de aglutinador 

e apaziguador dos conflitos sociais.  

Quando se observa ser possível ao Estado opor resistência a uma pretensão levada 

a efeito por quem é portador de um direito, mesmo que este se revele legítimo ao seu 

pretendente, torna-se imprescindível pensar posturas a serem praticadas pelo corpo jurídico 

estatal representado pela Advocacia Pública. Afinal, os Advogados Públicos são agentes com 

domínio técnico, conhecimento jurídico e aptidão para recomendar à administração a correção 

de atos desbordantes do princípio da legalidade e juridicidade, seja no âmbito de um 

procedimento administrativo, seja no âmbito de um processo judicial. 

Por poder atuar tanto internamente no assessoramento do Poder Executivo quanto 

posteriormente na representação judicial dos entes públicos, a Advocacia Pública é a única 

Função Essencial com atribuição jurídica de acautelar a administração do erro e envidar 

medidas para restaurar espontaneamente a ordem nos momentos de conflito e assim viabilizar 

de forma mais incisiva a rápida solução dos litígios judiciais.  

Tudo passa pela questão da independência funcional de seus membros. A 

concepção de uma Advocacia Pública autônoma é capaz de contribuir para o controle mais 

efetivo da constitucionalidade e da legalidade dos atos administrativos. A possibilidade de agir 

de forma preventiva no oferecimento da melhor orientação jurídica para a realização das 

políticas públicas permite evitar a prática de condutas perniciosas no âmbito administrativo. 

Desse modo pode-se obstruir o desvio antes de sua materialização. No mesmo norte, o estímulo 

à prática da conciliação, transação ou reconhecimento de direitos inequivocamente 

incorporados ao patrimônio jurídico dos administrados pode oferecer melhores alternativas para 
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a resolução de conflitos judiciais ou até mesmo precatar a administração de judicializações 

desnecessárias, quando reste evidente o direito do particular.  

Deve-se estar atento para o fato de o Estado possuir o dever de restabelecer a ordem 

onde houver desordem, antes mesmo de qualquer intervenção judicial. O Poder Judiciário, por 

ser um órgão do próprio Estado, deveria ser provocado apenas como a ultima ratio para dirimir 

os conflitos pontuais não resolvidos no âmbito administrativo. 

Não existe uma fórmula mágica para abolir definitivamente o erro administrativo, 

seja ele cometido com dolo ou culpa. Tampouco pode a Advocacia Pública ter a pretensão de 

se tornar a panaceia para a solução de todos os problemas decorrentes da burocracia estatal. 

Mas pode contribuir incisivamente para conferir maior segurança quanto à observância da 

constitucionalidade e legalidade de atos administrativos e assim fechar cada vez mais o cerco 

para que transgressões ao direito não sejam cometidas pelo próprio Estado e seus agentes e, se 

mesmo assim transgressões forem cometidas, que haja recomendação para o restabelecimento 

do status quo ante e até para o ressarcimento imediato do prejuízo causado, observadas as 

formalidades legais284.  

Nessa linha de raciocínio a Advocacia Pública poderá desenvolver um papel de 

suma importância para a construção de um Estado mais ético, probo e leal. 

O poder constituinte, de fato, conferiu independência, de modo expresso, apenas 

aos três poderes da república, bem como ao Ministério Público e à Defensoria Pública285. 

Silenciou em relação à Advocacia Pública. 

Essa omissão ocasionou um vácuo jurídico e está afetando diretamente a atuação 

do Advogado Público nos âmbitos consultivo e judicial. 

Uma rápida interpretação poderia conduzir ao entendimento de que tal omissão 

tenha sido eloquente, de modo que o Advogado Público não teria independência funcional para 

o desempenho de suas funções. 

Tal interpretação, todavia, parece soar simplista por demais e pode reduzir a 

atividade do Advogado Público à mera chancela jurídica das mais absurdas ações ou intenções 

de parcela de burocratas, gestores públicos ou agentes políticos não tão sintonizados com a 

finalidade pública da função exercida. Lesões à ordem jurídica necessitam ser abortadas em seu 

nascedouro. Pareceres não podem ser utilizados para conferir ares de juridicidade a práticas 

                                                           
284 Nos processos judiciais, por exemplo, eventual conciliação ou reconhecimento do pedido não dispensa seja 

observado, quanto aos valores pecuniários, a observância do regime dos precatórios ou das requisições de 

pequeno valor. 
285 Constituição Federal, art. 127, § 1º e art. 134, § 4º.  
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ilegais ou inconstitucionais. A atuação judicial não pode se firmar no pensamento, hoje bastante 

presente, da necessidade de defesa do Estado a qualquer custo. O Advogado Público não pode 

ser constrangido a contestar todas as ações ajuizadas contra o ente público, se de antemão 

tornar-se possível verificar a existência de razão nos argumentos expendidos e no lastro 

probatório apresentados pela parte adversa. Deve-se evitar todas as posturas meramente 

protelatórias que tragam grave prejuízo à administração da justiça e desperdício de tempo para 

a implementação de um direito legítimo do jurisdicionado. 

O exercício de tão importante atribuição pode e necessita contar com a 

independência suficiente para conciliar as atribuições de assessoramento do Poder Executivo e 

de representação judicial e extrajudicial dos órgãos públicos sem desconectar-se do sentimento 

constitucional quanto à necessidade de todas as Funções Essenciais à Justiça estarem 

compromissadas com a construção de uma sociedade justa sob o império do respeito aos direitos 

dos cidadãos. 

Por desempenhar uma função eminentemente jurídica o Advogado Público está 

atrelado ao direito, e estando atrelado ao direito estará atrelado ao respeito à ordem normativa 

sob a inspiração de postulados de justiça286. 

Afinal, como diz Paulo Lopo Saraiva, “advogar é buscar uma decisão justa, numa 

ordem justa; e não, apenas o acesso ao judiciário287”. 

A República Federativa do Brasil necessita estar, de fato, compromissada com o 

respeito à ordem jurídica justa. Todos os agentes públicos devem estar imbuídos desse 

propósito. Com muito mais razão o Advogado Público. A Advocacia Pública deve desempenhar 

uma função atenta para a relação entre o Estado e o público, ou seja, entre o Estado e o cidadão 

e necessita intervir de forma antecipada para restabelecer a ordem jurídica quando perceber que, 

de fato, houve uma transgressão ao direito cometido por uma ação ou omissão administrativa.  

A independência funcional valoriza a posição de neutralidade para atuar como se 

fosse o primeiro juiz da causa. A atuação preventiva faz encerrar o litígio em seu nascedouro e 

revela a sensibilidade do advogado para com o direito efetivamente pertencente àquele que o 

postula.  

A independência do Advogado Público permitirá não apenas a ele, mas ao Estado 

brasileiro agir na máxima extensão da lealdade para com seus cidadãos. 

                                                           
286 VERDÚ, Lucas Pablo; e CUEVA, Pablo Lucas Murillo de la. Manual de Derecho Politico. Volumen I: 

Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 17. 
287 SARAIVA, Paulo Lopo. O Advogado não pede. Advoga: manifesto de independência da advocacia 

brasileira. Campinas: EDICAMP, 2002. p. 52. 
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A responsabilidade do Estado de reparar um dano por ele causado não decorre 

apenas da necessidade de uma reparação pecuniária, mas sobretudo do dever de agir com 

respeito e boa-fé288. 

O Estado não pode agir de forma contraditória. Não pode objetivar a construção de 

uma sociedade justa e ao mesmo tempo ele próprio agir com injustiça ao postergar o 

reconhecimento de um direito ao cidadão. Se restar evidente ao Advogado Público que, de fato, 

a razão prepondera em favor do administrado deve envidar esforços para acionar as instâncias 

administrativas para o reconhecimento desse direito. 

 

 

3.2 A ADVOCACIA PÚBLICA E A QUEBRA DE UM PARADIGMA 

 

Desde os primórdios a sociedade encontra-se em constante transformação. Algumas 

transformações vêm à tona porque são antecedidas por períodos de crise: crises morais, 

institucionais, políticas, administrativas, intelectivas, científicas, organizacionais ou de 

relacionamento.  

O viés positivo é que passado o período de grande agitação, o conhecimento se 

agiganta e a normalidade se restabelece sobre novas bases. 

Para Thomas Kuhn as crises possuem um significado positivo: indicam que é 

chegada a ocasião de renovar os instrumentos. Foi ele quem introduziu no mundo científico o 

conceito de paradigma para definir os modelos ou padrões tradicionalmente aceitos, posto que 

a investigação histórica de uma determinada especialidade num determinado momento revela 

a existência de um conjunto de ilustrações recorrentes e quase padronizadas de diferentes 

teorias nas suas aplicações conceituais, instrumentais e em seus modelos de observação289. 

Mediante uma análise histórica, verificou que em diversas áreas do conhecimento esses 

paradigmas se alteram ao longo do tempo e essas alterações não seriam um simples 

desenvolvimento natural da ciência, mas se operariam mediante verdadeiras revoluções, com o 

abandono de uma estrutura teórica por outra que com aquela se tornou incompatível. 

Quem opera dentro de um paradigma está no âmbito da ciência normal. Os 

cientistas normais articularão e desenvolverão o paradigma em sua tentativa de explicar e de 

                                                           
288 MENDONÇA, Fabiano. Autonomia Universitária: Elementos de Direito Administrativo Universitário. Natal: 

EDUFRN, 2009. p. 69-71. 
289 KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson 

Boeira. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. p. 115 e 158. 
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acomodar o comportamento no modelo vigente. Ao fazê-lo experimentarão, inevitavelmente, 

dificuldades e encontrarão falsificações aparentes. Com o tempo as dificuldades verificadas 

fugirão ao controle levando o paradigma a um estado de crise. A crise é resolvida quando surge 

um paradigma inteiramente novo a atrair a adesão de um número crescente de cientistas e essas 

novas adesões poderão conduzir ao abandono do paradigma original. A mudança implica 

rompimento ou superação do modelo anterior e representa uma revolução científica. O novo 

paradigma, cheio de promessa e aparentemente não assediado por dificuldades supostamente 

insuperáveis, orientará a nova atividade científica normal até encontrar problemas sérios a 

direcionar para uma outra revolução290. 

Assim, existe uma certa similaridade entre as revoluções políticas e as científicas. 

As revoluções não necessitam ser violentas. Basta a alteração concreta de um paradigma teórico 

ou ideológico para romper com o modelo anterior. Essa mudança tanto pode ser traumática 

quanto consentida.  

A estrutura das revoluções científicas poderia então ser sintetizada na existência de 

uma "ciência normal com um paradigma e dedicação para solucionar quebra-cabeças; seguida 

de sérias anomalias, que conduzem para uma crise; e finalmente resolução da crise por meio de 

um novo paradigma291”.  

No âmbito científico, as transformações operadas por meio de revoluções do 

pensamento e das ideias podem ocorrer mediante descobertas de novas teorias, novos 

fenômenos, novos experimentos, novas tecnologias e novos métodos. 

No campo jurídico e institucional a situação não é diferente e as transformações 

ocorrem seguindo as mesmas etapas. 

Saulo Ramos, em suas memórias,  relata que no período de transição entre o fim do 

regime militar e a promulgação da Constituição Federal de 1988, a concepção da corporação 

técnico-jurídica da União encontrava-se completamente revolvida. A Advocacia Pública não 

era institucionalizada. Perdiam-se causas porque na sua estruturação a União não possuía um 

corpo técnico especializado. Não havia advogados que a defendesse292. Existiam as consultorias 

internas em cada ministério, mas não existia sistema de intercâmbio de informações entre elas. 

Tudo era precário. Tudo dependia da boa vontade dos agentes públicos. Eram completamente 

                                                           
290 CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? Tradução de Raul Filker. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993. 

p. 112. 
291 HACKING, Ian. Ensaio Introdutório. Tradução de Gita K. Guinsburg. In: Kuhn, Thomas. A Estrutura das 

Revoluções Científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2013. p. 14. 
292 RAMOS, José Saulo. Código da Vida. 2. ed. São Paulo, Planeta, 2013. p. 144-146. 
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inexistentes os incentivos às trocas de estudos, ao compartilhamento de jurisprudências, aos 

debates sobre questões relevantes, ao auxílio recíproco entre aqueles que se dedicavam 

internamente à análise do direito administrativo.  

Atribui o autor a deficiência aos 21 anos de ditadura militar. Com a queda do 

regime, todos os setores da Administração Pública estavam deformados e acostumados ao 

arbítrio. Mesmo restabelecida a democracia, ninguém respeitava a legalidade. A própria 

legalidade não existia. E os vícios dos períodos sombrios continuaram na mentalidade e nas 

condutas de boa parte dos agentes públicos293. 

Segundo o relato294, a atividade jurídica no âmbito da administração desenvolvia-

se de forma estanque. Cada ministério possuía seus assistentes jurídicos, que emitiam pequenos 

pareceres sobre matérias controvertidas para atender aos casos internos. Dentre os ministérios, 

o que possuía um corpo jurídico mais sólido era o da Fazenda, com a atividade desempenhada 

pelos Procuradores da Fazenda Nacional. Mas estes exerciam apenas atividade interna. Não 

possuíam atribuição para representar a União em juízo. 

Fossem grandes ou pequenos os dilemas jurídicos, eram todos estudados 

isoladamente, dentro da própria casa com competência administrativa para tratar da matéria. A 

possibilidade de haver entendimentos discrepantes entre dois ou mais ministérios era enorme.  

Nesse cenário, Saulo Ramos relata que enquanto esteve no exercício do cargo de 

Consultor-Geral da República, após o diagnóstico das anomalias existentes, houve a 

necessidade premente de instar o Presidente da República a publicar o Decreto nº 93237, de 08 

de setembro de 1986, que reuniu em torno do que se denominou de Advocacia Consultiva da 

União todos aqueles que prestavam assessoramento jurídico para a administração pública 

federal, inclusive para suas autarquias e fundações públicas federais, bem como para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 3º). Teria sido este o embrião para a 

criação da futura Advocacia-Geral da União. 

No ano de 2011 o ex-Presidente da República José Sarney, agora na condição de 

Presidente do Congresso Nacional, reconheceu, em artigo publicado em revista jurídica, que 

durante o seu governo, de transição para o regime democrático, enfrentou sérias dificuldades 

com o que chamou de “falta de infraestrutura de legalidade”, ante a ausência de um conjunto 

sistêmico para a aplicação do Direito Administrativo nos diversos setores da Administração 

Pública. Relata que se dispendia tempo enorme discutindo consultas legais dos Ministros sobre 
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questões que já deviam estar pacificadas nas instâncias da União. Confirmou a existência de 

desentendimentos internos pela ausência de comunicação entre os diversos assistentes jurídicos 

dos diversos ministérios e que a defesa judicial da União realizada por um órgão que reunia nas 

suas atribuições as atividades de acusação, de fiscal da lei e de defesa do Estado, se tornara 

incompatível com o regime democrático que se pretendia implantar295. 

Por isso se fazia tão necessária a estruturação de uma Advocacia Pública para tratar 

dos dilemas específicos da União. Desse modo, após serem constatadas as anomalias no 

paradigma até então reinante apresentou-se a crise e imediatamente já se iniciaram os períodos 

de grandes debates na Assembleia Constituinte em busca de uma solução definitiva.  

Foi-se então buscar alternativas para a solução do problema. As transformações se 

iniciaram com uma consciência prévia das anomalias do paradigma então vigente296 – 

existência de uma atuação judicial em desalinho com as expectativas presentes -, seguido por 

uma emergência gradual e simultânea de reconhecimento e tentativa de resolução dessas 

anomalias tanto no plano conceitual como no plano da observação – motivo pelo qual foi criada 

por decreto a Advocacia Consultiva da União – que culminou na consequente mudança das 

categorias e procedimentos paradigmáticos – com a inserção de um novo paradigma 

constitucional, mediante a criação da Advocacia-Geral da União -, acompanhada por uma 

resistência por parte daqueles que ainda se encontravam apegados ao paradigma em crise, já 

em processo de superação.  

É natural a oposição de resistências às quebras de paradigmas por parte daqueles 

aferrados ao modelo em decadência. Afinal, a transferência de adesão de um paradigma a outro 

em certos casos pode implicar a supressão de experiências adquiridas ao longo de toda uma 

vida, especialmente por parte daqueles cujas carreiras produtivas estiveram comprometidas 

com uma tradição mais antiga da ciência então dita normal. A fonte dessa resistência é a 

manutenção de uma certeza subjetiva de que o paradigma antigo ainda poderia ser capaz de 

resolver todos os problemas percebidos e que a natureza pode ser enquadrada na estrutura 

proporcionada pelo modelo paradigmático. Em períodos de revolução, diz Kuhn, tal certeza 

parece ser obstinação e teimosia e em alguns casos chegam realmente a sê-lo297. 
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Segundo Saulo Ramos, para a criação da Advocacia-Geral da União foi necessário 

superar a reação vinda do próprio Ministério Público Federal298, pois havia o receio de que a 

instituição teria sua função diminuída com a retirada de suas atribuições de defesa da União em 

juízo.  

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, ex-Procurador 

da República, e Advogado-Geral da União entre janeiro de 2000 e junho de 2002, expressou 

que à época imperava a visão de que era preciso tentar um caminho que conciliasse as duas 

posições, para que o Ministério Público permanecesse com a defesa da União, pois havia temor 

pelo desastre de uma opção política, cujo desenvolvimento não se poderia controlar. Muitos 

imaginavam que o prestígio da instituição estivesse de alguma forma vinculado à defesa das 

atividades da União299. 

A assunção de riscos e a assimilação dos fracassos fazem parte da montagem dos 

quebra-cabeças da ciência normal para a produção dos resultados esperados, de modo que o 

fracasso das regras existentes é o prelúdio para a busca de novas alternativas. Embora o fracasso 

na solução pensada para a resolução do novo tipo de problema possa ser muitas vezes 

decepcionante, ele nunca será surpreendente, pois geralmente nem os problemas nem os quebra-

cabeças cedem ao primeiro ataque300. Mas a existência do risco e a possibilidade do fracasso 

faz com que a emergência de novas teorias seja geralmente precedida por um período de 

insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga escala de paradigmas e 

grandes alterações nos problemas e técnicas da ciência normal301. 

Superados os óbices iniciais, com a Constituição Federal de 1988 realizou-se o que 

pode ser considerada uma revolução jurídico-política para a nova estruturação da defesa do 

Estado brasileiro: a criação da Advocacia Pública Federal institucionalizada e organizada em 

carreira. 

A criação da Advocacia-Geral da União rompeu com uma tradição secular 

republicana brasileira, já que desde o século XIX conferia ao Ministério Público, além da 

representação criminal, a atribuição de “funcionar como representante da União” perante o 
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Supremo Tribunal Federal e ao mesmo tempo “em geral promover o bem dos direitos e 

interesses da União” perante as secções judiciais da justiça federal em cada Estado da 

federação302. 

Na visão de Saulo Ramos, a criação da Advocacia-Geral da União “constituiu a 

forma segura de o Estado fiscalizar-se a si próprio através da aplicação rigorosa da legalidade 

em todos os seus atos” para que se “possa barrar o sempre tentado, e às vezes bem-sucedido 

quando longe dos olhos do advogado, contrabando de imoralidades no trato de valores éticos 

da administração”303. 

Se por um lado a estruturação da Advocacia-Geral da União trouxe um avanço para 

a defesa da União, por outro, sob o ponto de vista gerencial, iniciaria a nova instituição a sua 

estruturação com um corpo técnico-jurídico reduzido, com perda da memória da defesa judicial, 

sem membros de carreira - já que os antigos membros do Ministério Público se mantiveram na 

sua carreira com atribuições redimensionadas -, sem estrutura de apoio, sem autonomia, sem 

independência administrativa, orçamentária nem financeira, enfim, sem uma estrutura sólida a 

indicar os rumos republicanos que deveria traçar. 

A partir da previsão constitucional, a Advocacia-Geral da União foi criada de fato 

pela Lei Complementar nº 73/93. Referida Lei concentrou em um único órgão toda a consultoria 

jurídica realizada nos mais diversos ministérios e foi repassada aos Advogados da União a 

representação judicial e extrajudicial da União, administração direta, que antes era realizada 

pelo Ministério Público Federal. Por sua vez, ficou concentrada na Procuradoria da Fazenda 

Nacional a especificidade da matéria tributária, tanto no âmbito da consultoria do Ministério da 

Fazenda, quanto para a representação judicial da União nos feitos de natureza fiscal. 

Com efeito, o art. 2º, II, da Lei Complementar 73/93 destaca como órgãos de 

execução da Advocacia-Geral da União, as Procuradorias da União e da Fazenda Nacional, bem 

como as Consultorias da União praticadas nos diversos ministérios e nas demais secretarias da 

Presidência da República, e do Estado-Maior das Forças Armadas. 

A Procuradoria da União é integrada pela carreira de Advogado da União, a quem 

incumbe a representação judicial da União.304 
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À Procuradoria da Fazenda Nacional incumbe a apuração da liquidez e certeza dos 

créditos da União de natureza tributária para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança 

judicial ou amigável e a realização de consultoria junto ao Ministério da Fazenda305. 

Por sua vez, as Consultorias têm por atribuição, dentre outras atividades, fixar a 

interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser 

uniformemente seguida pela administração em suas áreas de atuação; e assistir as autoridades 

administrativas no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ela 

praticados. Hoje já não existe mais a carreira específica de consultor jurídico. Todas as carreiras 

da AGU realizam consultoria administrativa no âmbito do Poder Executivo junto aos órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta dos entes representados306.  

 

3.2.1 O imperativo da integração no âmbito da Advocacia-Geral da União 

 

Como diz Luhmann, o homem vive em um mundo constituído sensorialmente e 

esse mundo apresenta ao homem uma multiplicidade de possíveis experiências e ações. E cada 

experiência concreta irá apresentar um conteúdo evidente que remeterá a outras possibilidades 

que são ao mesmo tempo complexas e contingentes. A complexidade indica a possibilidade de 

existência de multifacetadas possibilidades, enquanto a contingência assinala a existência do 

perigo do desapontamento e a necessidade de assumir riscos307. 

Não obstante o perigo do desapontamento, foi mais forte a necessidade de assunção 

de riscos para que a estruturação da Advocacia Pública Federal ganhasse corpo. A superação 

de óbices jurídico-administrativo-orçamentários, de resistências infundadas e de dificuldades 

as mais variadas fazem parte do processo que conduz ao norte do aperfeiçoamento institucional. 

Gilmar Ferreira Mendes em seu discurso de posse no cargo de Advogado-Geral da 

União ressaltava a existência, de fato, de uma “significativa e vertiginosa transformação, ainda 

em curso, nos paradigmas institucionais e nas correlatas demandas impostas à prática jurídica 

dos órgãos de defesa da União308”. 

                                                           
305 Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, art. 12.  
306 Op. cit., art. 11. 
307 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 

Brasileiro, 1983. p. 45. 
308 MENDES, Gilmar Ferreira. Discurso Proferido por ocasião da Transmissão do Cargo de Advogado-

Geral da União. Disponível em: 

<http://www.gilmarmendes.org.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=39&Itemid=

78&limitstart=60>. Acesso em: 27 abr. 2015. 

http://www.gilmarmendes.org.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=39&Itemid=78&limitstart=60
http://www.gilmarmendes.org.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=39&Itemid=78&limitstart=60
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Afinal, estava assumindo uma instituição ainda em estado de formatação e que 

começava a dar os seus primeiros passos. Há apenas 07 anos a criação da Advocacia-Geral da 

União fora regulamentada pelo legislador complementar. Talvez por isso, desde o seu discurso 

de posse delimitou que suas pretensões, na condição de Advogado-Geral da União, estariam 

sintetizadas no imperativo de integração. E assim estabeleceu que o imperativo de integração 

seria a medida a ser adotada para (1) superar o hiato entre a produção normativa e a defesa 

judicial e extrajudicial da União contra eventuais danos ao patrimônio público decorrentes da 

imperfeição normativa; para (2) agregar valor ao trabalho individual, ao mesmo tempo em que 

se dispensaria sua repetição por parte de cada um dos agentes encarregados da defesa da União; 

para a (3) aproximação entre os diversos ramos que compõem a Advocacia-Geral da União; 

para (4) a intensificação da colaboração da Advocacia-Geral da União com os diversos órgãos 

públicos por ela representados; e para (5) pautar a relação da Advocacia-Geral da União com 

as demais entidades encarregadas da defesa do patrimônio e do interesse públicos, em todas as 

esferas da Federação. 

Posteriormente, no ano de 2012, relatou que quando da sua posse a Advocacia 

Pública ainda enfrentava parte daquelas mesmas mazelas observadas por Saulo Ramos, pois a 

estrutura funcional da AGU ainda não correspondia à grandeza de sua missão constitucional, a 

carreira ainda não estava completamente consolidada; os profissionais atuavam sem 

infraestrutura adequada; não havia meios de comunicação eficientes entre as unidades dos 

diferentes Estados; o quadro de profissionais era reduzido; a magnitude da extensão da presença 

da Advocacia-Geral da União em todos os cantos do território brasileiro exigiam consideráveis 

esforços para um trabalho coordenado309. 

A necessidade de integração fora muito bem observada e a sua concretização seria, 

pois, fundamental. Seria necessário realizar a integração de toda a Advocacia Pública da 

administração direta e indireta. 

Havia, no entanto, um empeço enorme a ser superado para abrir caminho à 

integração plena: a fluidez e a fragmentação das procuradorias das diversas entidades 

autárquicas e fundacionais. 

O esforço para resolver o problema seria hercúleo, mas necessário, pois a atuação 

fragmentária dificultava as medidas de orientação, atuação uniforme e acompanhamento de 

ações relevantes aos interesses da União. 

                                                           
309 MENDES, Gilmar Ferreira. Advocacia-Geral da União e a Defesa do Interesse Público. In: Revista Jurídica 

Consulex, v. 16, n.º 373, 1º.08.2012. São Paulo: Consulex, 2012. p. 28-29. 
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Ao lado do desprestígio e da desorganização da atividade jurídica, a ausência de 

diretrizes e orientações sistematizadas para todos os órgãos era uma porta aberta a que interesses 

escusos, corporativos ou particulares se sobrepujassem ao interesse público310. Os sistemas de 

controle eram menos eficientes e as possibilidades para a prática de ilícitos era facilitada311. 

Naquele período, na administração indireta, causas relevantes encontravam-se sob 

a defesa de advogados contratados sem qualquer vínculo com a administração pública.  

Em outros órgãos havia uma excessiva subordinação do Advogado Público aos 

gestores administrativos. Sua atuação era extremamente dependente do entendimento de 

gestores transitórios. Eventual oposição jurídica a determinada prática adotada no órgão poderia 

deixar o Advogado Público em posição de extrema vulnerabilidade, sujeito a pressões e 

ingerências de todo tipo, em completo aviltamento à autonomia e à independência que todo 

advogado necessita deter no exercício de sua profissão. 

A par dessa problemática, a má distribuição da atividade jurídica também trazia um 

ônus muito grande para a União. Nos órgãos com maior volume de processos, novos concursos 

públicos precisavam ser realizados para fazer frente à necessidade do serviço. Enquanto isso, 

em outros órgãos, Advogados Públicos estavam sendo subutilizados. Havia autarquias que 

chegavam a realizar a terceirização da atividade jurídica, atividade essa que desde a 

Constituição passou a ser considerada uma atividade típica e fim do Estado, e por isso não 

poderia ser objeto de delegação a advogados privados.  

Segundo matéria publicada pela revista Consultor Jurídico em 2001, em alguns 

órgãos um Advogado Público era responsável por apenas três processos judiciais; enquanto em 

outras entidades cerca de mil processos corriam por conta de advogados contratados e não 

integrantes da carreira; em outros ainda, apenas um Advogado Público da carreira acompanhava 

1.500 processos312. 

Os anos 90 foram acentuadamente marcados pelo discurso da necessidade de o 

Estado debelar as três grandes crises que na visão da composição política dominante lhe 

imobilizavam as estruturas de governança: a crise fiscal, a crise do modo de intervenção do 

                                                           
310 MENDES, Gilmar Ferreira. Advocacia-Geral da União e a Defesa do Interesse Público. In: Revista Jurídica 

Consulex, v. 16, n.º 373, 1º.08.2012. São Paulo: Consulex, 2012. p. 28-29. 
311 CENTRO de Estudos de Pesquisa sobre Corrupção. Escândalo do INSS (ou Escândalo da Previdência 

Social). Disponível em: <http://www.cepcorrupcao.com.br/1990/Anos-1990-1-Escandalo-do-INSS-ou-

Escandalo-da-Previdencia-Social1.pdf>. Acesso em: 1º maio. 2015. 
312 CONJUR. Gilmar Mendes completa 1º ano na AGU com resultados favoráveis. Revista Consultor Jurídico. 

São Paulo: Dublê Editorial, 02 fev. 2001. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2001-fev-

02/gilmar_mendes_festeja_vitorias_ano_agu?pagina=2>. Acesso em: 02 maio 2015. 
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Estado na economia e a crise da forma burocrática de administrar o Estado313. Professava-se a 

necessidade de alteração do modelo de uma administração pública burocrática para a 

implantação da concepção de uma administração pública gerencial baseada no combate à 

inflação, na redução de custos e no aumento da qualidade dos serviços. Lançou-se um plano de 

reforma do aparelho do Estado orientado predominantemente pela busca da concretização do 

princípio da eficiência com o objetivo de alcançar a qualidade na prestação de serviços públicos 

e pela implementação de uma cultura gerencial nas organizações estatais314. 

A reorganização da defesa jurídica das autarquias e fundações públicas federais 

estava, portanto, inserida no contexto do paradigma da política administrativa em voga na 

ocasião e o imperativo da integração seria um bom norte a ser traçado. 

A Advocacia Pública integrada poderia trazer o robustecimento da ação preventiva 

em relação às políticas públicas desenvolvidas pela União, com a integração dos corpos 

jurídicos das autarquias e fundações com mecanismos de unificação do processamento de feitos 

de sua vinculação a determinada orientação, para levar a efeito a promessa de fusão de 

horizontes e de maximização da produtividade do trabalho coletivo315. 

Gilmar Mendes inspirou-se nos ensinamentos de Gadamer, para quem o 

conhecimento do horizonte histórico apenas fornece uma parte da compreensão de determinado 

objeto. Esse horizonte histórico é talhado pelos preconceitos que o hermeneuta traz consigo. 

Para se conquistar uma compreensão plena do que se pretende conhecer é necessário ainda 

predisposição para conhecer o horizonte do presente, que está em um processo de constante 

transformação à medida em que as pessoas são chamadas a pôr a prova todos os preconceitos 

adquiridos ao longo da historicidade. Somente se torna possível a compreensão plena de um 

objeto destacado quando passado e presente se encontram e se tornam compreensíveis em um 

só ato, fundindo-se em uma só compreensão, em uma verdadeira fusão de horizontes316.  

                                                           
313 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 

Cadernos MARE da reforma do estado. V 1. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado, 1997. p. 9. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1998/A_reforma_do_Estado_dos_anos_90.pdf>. Acesso em: 05 

mai. 2015. 
314 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado do Aparelho do Estado. Presidência da República: Brasília, 1995. p. 16. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 05 mai. 

2015. 
315 MENDES, Gilmar Ferreira. Discurso Proferido por ocasião da Transmissão do Cargo de Advogado-

Geral da União. Disponível em: 

<http://www.gilmarmendes.org.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=39&Itemid=

78&limitstart=60>. Acesso em: 27 abr.2015. 
316 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Volume I. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Nova Revisão da 

Tradução de Enio Paulo Giachini. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 404 e ss. 
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A compreensão da tradição histórica de uma Advocacia Pública fragmentária e não 

institucionalizada tal qual vinha sendo praticada isoladamente em cada órgão da administração 

direta e indireta; a observância de suas peculiaridades e suas problemáticas; e a ponderação 

sobre novas perspectivas que se impunham, tornou possível a captação da realidade. Realizou-

se, então, a ponderação sobre as dificuldades e as necessidades presentes com vistas ao 

aperfeiçoamento do horizonte futuro. Somente nesse instante se tornou possível a realização de 

uma fusão de horizontes e assim proceder a sutura das cissuras encontradas.  

Nessa concepção, a integração de toda a Advocacia Pública se mostrava uma 

necessidade premente. A ideia da fusão de horizontes é um critério hermenêutico que se pôs 

em sintonia com a ideia de integração, tão necessária para a unificação dos procedimentos no 

novo paradigma institucional. 

 

3.2.2 A Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria do Banco Central no contexto da 

Advocacia-Geral da União 

 

A partir da ideia da integração, foi concebida, então, a carreira de Procurador 

Federal, criada pelo art. 35 da Medida Provisória 2048-26/2000. Posteriormente foi criada a 

Procuradoria-Geral Federal pelo art. 9º da Lei 10480/2002.  

A carreira de Procurador Federal foi gestada, é verdade, por intermédio de um 

instrumento legislativo bastante precário, uma Medida Provisória. Mas pelo fato de a Medida 

Provisória ter sido publicada antes da Emenda Constitucional nº 32/2001, na prática se tornou 

definitiva por força do disposto no art. 2º da referida emenda317. 

A novel estrutura apresentava uma fragilidade inicial a ela inerente, pois a 

formatação inicial poderia ser alterada por outra medida provisória ou por simples lei ordinária.  

A mera mudança no cenário político poderia ser capaz de fazer retornar à velha 

estrutura fragmentária do estado anterior. Mas isso não se verificou. A nova organização já 

contava com o bem-sucedido precedente da unificação das consultorias dos diversos ministérios 

em um único órgão inserido no âmbito da AGU. É verdade que o número de profissionais 

envolvidos naquela estrutura integrada era significativamente menor do que foi concebido com 

a criação da PGF. Porém a unificação de diversas carreiras inseridas nos meandros de diversas 

autarquias se revelava uma medida de racionalidade administrativa bastante eficiente para o 

exame de juridicidade dos atos estatais, o que acabou se confirmando pela história.  

                                                           
317 Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2º.  
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A Medida Provisória 2048-26/2000 estabeleceu a transformação em cargos de 

Procurador Federal, dos seguintes cargos efetivos, de autarquias e fundações federais: 

Procurador Autárquico; Procurador; Advogado; Assistente Jurídico; e Procurador e Advogado 

da Superintendência de Seguros Privados e da Comissão de Valores Mobiliários. Eram diversas 

nomenclaturas para o exercício de funções idênticas. Apenas os Procuradores do Banco Central 

do Brasil continuaram a constituir uma carreira à parte, integrando a Procuradoria-Geral do 

Banco Central, órgão também vinculado à Advocacia-Geral da União318. 

 Assim, atualmente existem dois órgãos responsáveis pela defesa das autarquias e 

fundações públicas federais: a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco 

Central.  

À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial de 

159 autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e 

assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza 

inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou 

judicial319. E à Procuradoria-Geral do Banco Central compete a representação judicial e 

extrajudicial do Banco Central do Brasil; as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídicos ao Banco Central do Brasil; apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer 

natureza inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança 

amigável ou judicial; e assistir aos administradores do Banco Central do Brasil no controle 

interno da legalidade dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados320. 

Pode-se dizer que a criação da Procuradoria-Geral Federal foi fruto de uma 

concepção administrativa visionária, prospectiva e sistematizadora da orientação jurídica da 

administração pública indireta. Sob o ponto de vista administrativo e gerencial houve uma 

melhor redistribuição dos recursos humanos, possibilitando uma redução de custos 

operacionais. Doravante um Advogado Público de uma Universidade Federal, por exemplo, 

não mais precisaria se deslocar para uma Comarca distante ou ir à Brasília apenas para o 

acompanhamento de um único processo. Essa atividade foi assumida pela Procuradoria-Geral 

Federal e os processos passaram a ser acompanhados pelo Advogado Público com atuação na 

respectiva circunscrição onde o feito tramita321. Em comarcas próximas, onde cada Advogado 

                                                           
318 Medida Provisória nº 2048-26, de 29 de junho de 2000, art. 39.  
319 Lei nº 10480, de 02 de julho de 2002, art. 10.  
320 Lei nº 9650, de 27 de maio de 1998, art. 4º.  
321 FREITAS, Marcelo de Siqueira. A Procuradoria-Geral Federal e a defesa das políticas e dos interesses públicos 

a cargo da Administração indireta. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Org.). 

Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2009. p. 541. 
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Público se deslocava para acompanhar exclusivamente processos da sua própria autarquia, 

pode-se melhor gerenciar os deslocamentos para acompanhamento de feitos não apenas de uma, 

mas de diversas autarquias, em economia de deslocamentos, diárias, combustíveis, depreciação 

de veículos e, sobretudo, de tempo a ser dispensado não no trânsito, mas na realização de 

atividades jurídicas propriamente ditas. Sob o ponto de vista da uniformidade do entendimento, 

as orientações jurídicas puderam ser homogeneizadas entre os diversos órgãos da administração 

pública indireta, além de viabilizar a criação de grupos de profissionais especializados e 

distribuídos em núcleos temáticos dedicados ao estudo e ao acompanhamento de processos que 

tenham por objeto matérias comuns aos diversos entes autárquicos, como servidor público, 

licitações ou execuções fiscais, por exemplo.  

Aliás, se essa nova formatação fosse analisada sob a visão de Thomas Khun, 

representaria também uma revolução institucional ante a quebra do paradigma tradicionalmente 

aceito. Doravante a Advocacia Pública das autarquias e fundações públicas federais deixaria de 

estar diluída e vinculada a um setor isolado de uma unidade da administração indireta para estar 

concentrada, unificada, institucionalizada e organizada em carreira própria, reunida em um 

órgão específico da administração direta denominado Procuradoria-Geral Federal, órgão 

vinculado diretamente à Advocacia-Geral da União. 

Mas como toda quebra de paradigma, a sua criação não passou indene a resistências. 

 

3.2.3 Consolidação institucional da Procuradoria-Geral Federal 

 

Foi visto que o então Advogado-Geral da União, Gilmar Ferreira Mendes adotou o 

imperativo da integração como expressão a nortear a formatação organizacional da Advocacia-

Geral da União. A nova organização administrativa pedia a criação de um direito novo, no que 

tange à institucionalização da Procuradoria-Geral Federal. 

Por mais estudos que houvessem sido feitos, na prática, a criação da Procuradoria-

Geral Federal seria um experimento bastante complexo. Estar-se-ia diante de uma 

experimentação, que na teoria sociológica de Luhman se caracterizaria por ser uma 

possibilidade contingente e poderia atrair resultados diferentes do esperado322. Significa dizer 

que mesmo diante de um estudo prévio, por melhor que fosse, antes da concretização na 

realidade fática não haveria nada além de uma expectativa expectável, ou seja, de uma potência 
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Brasileiro, 1983. p. 45. 
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em stand by, no aguardo de uma possibilidade, que se esperava viesse a se concretizar, mas que 

também poderia ser defeituosa, enganosa ou inatingível.  

Toda quebra de paradigma além de implicar assunção de riscos desconhecidos 

também cria expectativas diante do erguimento de uma nova estrutura institucional. Ainda mais 

quando se estava diante de uma estrutura gigantesca, que no seu momento inicial abarcaria a 

defesa de cerca de 180323 autarquias e fundações públicas federais324 e movimentaria um 

exército de aproximadamente 4000 (quatro mil) profissionais para defendê-las. 

Por isso era relativamente normal a existência de expectativas favoráveis e 

contrárias à criação da nova instituição. Como diz Luhmann, “toda sociedade, conforme a sua 

própria complexidade, precisa prever um volume suficiente de diversidade de expectativas 

normativas, e possibilitá-las estruturalmente325”. Sob o ponto de vista sociológico, considera 

normais as contradições entre as expectativas presentes no seio social e até mesmo um grau 

tolerável de conflito declarado. Essas contradições devem ser vistas até mesmo como uma 

condição para a manutenção do sistema em ambientes complexos tal como o são aqueles que 

implicam reformas jurídico-políticas no âmbito da administração pública. 

Se o sistema da Advocacia-Geral da União estava sendo estruturado sob a expressão 

da integração, o direito exerceria um papel fundamental como um meio integrativo das 

expectativas criadas e envolveria todos aqueles que estariam inseridos no âmbito da nova 

organização. 

Em Habermas vê-se que o direito deve garantir a implementação de expectativas de 

comportamento sancionadas pelo Estado e, com isso, a segurança jurídica. Para preencher a sua 

função socialmente integradora da ordem jurídica e da pretensão de legitimidade do direito, as 

decisões devem satisfazer simultaneamente às condições de aceitabilidade racional e da decisão 

consistente326. Não obstante Habermas estivesse se referindo a decisões judiciais, as decisões 

administrativas também devem demonstrar a sua racionalidade e consistência, já que o âmbito 

da administração pública também é campo fértil para debates e decisões jurídicas que 
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<http://www.conjur.com.br/2013-dez-27/agu-gente-saiba-advogar-ministro-gilmar-mendes>. Acesso em: 27 

abr. 2015. 
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326 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. p. 245 e 246. 



139 
 

influenciarão decisivamente o comportamento estatal com repercussão na vida de milhares de 

administrados. 

A criação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal dependeu 

da elaboração legislativa, em atividade parlamentar, mas não se pode olvidar que a idealização 

da estrutura ocorreu no âmbito do próprio Poder Executivo, ante a competência privativa do 

Presidente da República para a iniciativa das leis que dispusessem sobre servidores públicos da 

União e criação dos órgãos da administração pública327. 

Habermas enaltece a confiança republicana da força dos discursos políticos, os 

quais devem tematizar as orientações axiológicas e as interpretações das carências existentes, 

para que se possa atingir uma compreensão pré-política de si mesmo e do mundo, a fim de 

poder operar as transformações de forma razoável. Por intermédio dos debates surge a 

possibilidade até mesmo para a modificação racionalmente motivada das tomadas de posições 

iniciais328. 

É por isso que a controvérsia de opiniões encontradas na arena política possui uma 

força legitimadora, não somente no sentido de uma autorização operativa, mas também para o 

emprego de uma atuação administrativa sustentada em bases político-ideológicas dentro dos 

limites constitucionais e legislativos dos processos democráticos. A própria historicidade dos 

debates que antecederam a criação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral 

Federal é capaz de fornecer elementos de compreensão sobre a racionalidade, a legitimidade e 

a consistência dos argumentos que demonstraram a necessidade da criação dos novos órgãos, 

fruto de uma opção política gestada no âmbito da administração pública. 

Não se olvida o fato de que os argumentos trazidos à baila em um momento pré-

legislativo estariam umbilicalmente ligados a uma dada concepção político-ideológica 

dominante. Porém, essa força ideológica seria a motriz da formatação de um novo paradigma 

administrativo mediante inovação normativa necessária à produção de efeitos naquele momento 

histórico. 

Ideologias329 contrapostas também costumam se fazer presentes nos embates 

políticos antecedentes à formação do direito. 

                                                           
327 Constituição Federal, art. 61, II, c) e e). 
328 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012. p. 339. 
329 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 68. 
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No processo de consolidação da Procuradoria-Geral Federal não faltaram objeções 

corporativas nem acusações deletérias contra a criação da nova estrutura organizacional330. 

Embora questionamentos tenham surgido, a legitimidade e a racionalidade da nova 

carreira encontraram eco no parlamento. Com a criação da Procuradoria-Geral Federal, a 

Advocacia-Geral da União agigantou-se. A organização da PGF consolidou-se no decurso do 

tempo e demonstrou o acerto da concentração da representação judicial e extrajudicial das 

autarquias e fundações públicas no âmbito de um único órgão jurídico. 

Hoje a Procuradoria-Geral Federal é o órgão da AGU com o maior número de 

Advogados Públicos, possui 4369331 cargos efetivos, e está presente em mais de 200 

municípios332. É responsável pela viabilização da execução do maior número de políticas 

públicas do país. Embora não haja uma unidade da PGF em todas as cidades sedes de Comarca 

ou de Seção Judiciária, as Procuradorias Federais possuem capilaridade suficiente para permitir 

a representação das autarquias em todos os órgãos do Poder Judiciário333. 

Ademais, a retirada do Advogado Público da entidade que representa foi um grande 

avanço para minoração de ingerências sobre a atividade jurídica334. Atualmente a única 

vinculação do Procurador Federal para com os entes representados é de colaboração, sem 

qualquer lastro de subordinação. E onde não há subordinação não há sujeição, mas respeito à 

autonomia e independência técnica necessária a poder prestar a melhor orientação jurídica na 

salvaguarda do interesse público sem se submeter a pressões externas. O advogado não pode 

ser obrigado a realizar tudo o que o administrador deseja, mas sim o que a constituição e a 

legislação assim facultam ou determinam. É a tecnicidade que deve indicar o melhor modo de 

execução de determinada política pública para que os questionamentos, acaso existentes, 

possam ser respondidos à luz do direito e da razão. 

Importante frisar que a criação da Procuradoria-Geral Federal não significou a 

perda do conhecimento especializado, pois continuaram a existir os órgãos jurídicos de 

                                                           
330 MENDES, Gilmar Ferreira. Discurso proferido na solenidade de 20 anos da Advocacia-Geral da União. Revista 

Consultor Jurídico: AGU 20 ANOS: AGU precisa de gente que saiba advogar, diz Gilmar Mendes. São Paulo: 

Dublê Editorial, 27 mar. 2013. Periodicidade Diária. Revista Eletrônica. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2013-dez-27/agu-gente-saiba-advogar-ministro-gilmar-mendes>. Acesso em: 27 

abr. 2015. 
331 AGU. A Procuradoria-Geral Federal. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/160682>. Acesso em: 27.01.2016. 
332 Dados de 2009. 
333 FREITAS, Marcelo de Siqueira. A Procuradoria-Geral Federal e a defesa das políticas e dos interesses públicos 

a cargo da Administração indireta. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Org.). 

Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2009. p. 541-542. 
334 Ibid., p. 537. 
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autarquias e fundações públicas na condição de Procuradorias Federais Especializadas335. Foi 

mantida, portanto, a especialização nos serviços de consultoria, embora os procuradores 

passassem a não mais ostentar qualquer vínculo hierárquico em relação aos gestores dos órgãos 

representados336. Do mesmo modo, também foi mantida a especialização na organização interna 

das diversas unidades de representação judicial da Procuradoria-Geral Federal mediante a 

distribuição de processos por núcleos temáticos337. A concentração da defesa de diversos órgãos 

na PGF tornou possível a uniformização de entendimentos jurídicos, pois boa parte das matérias 

discutidas nos feitos judiciais são comuns a toda administração pública indireta, o que 

representou ganho de produtividade e maior eficiência na defesa do interesse público. 

Desce-se a tais minúcias para demonstrar que a unificação da carreira de Procurador 

Federal robusteceu a defesa das autarquias, porquanto as especificidades foram mantidas ao 

mesmo tempo em que tornou possível a racionalização administrativa e técnica para o bom 

desempenho da atividade fim. Unificou-se a carreira, mas foram mantidas as Procuradorias 

Especializadas, de modo que não houve perda da capacidade técnica específica. Tal 

experiência, por ter-se mostrado exitosa, merece o destaque que lhe foi dado pois é inspiração 

para a efetiva integração de toda Advocacia Pública Federal. 

 

3.2.4 Incorporação da Procuradoria do Banco Central à Procuradoria-Geral Federal 

 

Se a unificação da defesa de 180 autarquias sob a tutela de um único órgão foi tão 

expressiva, então há de se questionar porque a Procuradoria-Geral do Banco Central não foi 

incorporada à PGF e até hoje ainda se mantém fora da estrutura organizacional da Procuradoria-

Geral Federal.  

Difícil vislumbrar razões outras, senão mera opção de ordem política. Há de se 

sopesar que o Banco Central é um órgão extremamente sensível para o sistema financeiro 

nacional. O novo paradigma de concentração de defesa da administração indireta autárquica e 

fundacional em torno de um único órgão de representação seria uma novidade e, como visto, o 

temor do fracasso seria inerente à mudança de paradigma. Outro fator que pode ser mencionado 

                                                           
335 Lei nº 10480, de 02 de julho de 2002, art. 10, § 3º.  
336 Op. cit., art. 12, caput.  
337 Portaria PGF nº 420, de 23 de maio de 2008.  
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é a sempre cogitada independência do Banco Central, tema bastante polêmico, complexo e não 

muito bem explicado e que não conta com a opinião unânime dos economistas338.  

Sobre os motivos que levaram à não inclusão da Procuradoria-Geral do Banco 

Central na PGF Moreira Aguiar e Moessa de Souza confirmam que na época da criação da PGF 

houve forte movimento interno para que os Procuradores do Banco Central fossem incluídos 

na carreira de Procurador Federal, mas a demanda não obteve sucesso devido às pressões da 

própria direção da autarquia, que preferiu mantê-los dentro da estrutura da instituição, sob o 

pretexto de que a pretendida independência do Banco Central iria requerer um corpo de 

procuradores específicos da entidade339. 

Ocorre que a independência do Banco Central até hoje não saiu do papel e tampouco 

o modelo adotado pela Procuradoria-Geral Federal eliminou as áreas de especialidade. Na PGF 

a distribuição de processos judiciais ocorre por núcleos temáticos, aproveitando a expertise dos 

Procuradores, além de remanesceram em funcionamento as representações setoriais consultivas 

nas Procuradorias Especializadas que prestam consultoria e assessoramento jurídico a cada 

autarquia e fundação pública federal. 

No fundo, a alegada independência do Banco Central não passou de um pretexto 

político para manter a Procuradoria sob a batuta do gestor público. Uma espécie de manutenção 

de parcela de poder. Com isso, a Procuradoria do Banco Central permanece como a única 

Procuradoria de autarquia que apresenta dupla vinculação: vinculação técnica à Advocacia-

Geral da União; e vinculação administrativa ao Banco Central, “sendo diretamente subordinada 

ao seu presidente340”. 

Faz-se questão de destacar a expressão acima, pois no Estado Democrático de 

Direito os aspectos de juridicidade dos atos estatais necessitam possuir força preponderante e 

não podem estar subordinados aos interesses de uma autoridade administrativa.  

Assim, após a expressiva consolidação da autonomia da Procuradoria-Geral Federal 

em relação às autarquias e fundações públicas federais, soa pouco republicano que uma 

Procuradoria de autarquia, que tem a incumbência de interpretar e recomendar a aplicação do 

                                                           
338 BRASIL. Câmara dos Deputados. Bresser Pereira critica independência do Banco Central. Câmara Notícias, 

Brasília, 16 dez. 2009. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/144185-BRESSER-PEREIRA-CRITICA-

INDEPENDENCIA-DO-BANCO-CENTRAL.html>. Acesso em: 29 jan. 2016. 
339 AGUIAR, Alexandre Magno Fernandes Moreira; SOUZA, Luciane Moessa de. Procuradoria do Banco Central 

do Brasil: realidade e perspectivas. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Org.). 

Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2009. n.r. 8. p. 564. 
340 Expressão textual extraída da página oficial da Procuradoria do Banco Central. (AGU. Procuradoria-Geral do 

Banco Central. Competência. O que faz a Procuradoria-Geral do Banco Central? Publicação: 02 jan. 2014. 

Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/265616>. Acesso em: 29 jan. 2016). 
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direito que influenciará a vida de diversos cidadãos permaneça subordinadamente vinculada a 

uma autoridade administrativa do Poder Executivo341. 

Saliente-se que o Banco Central é uma autarquia federal. Conta com um quadro de 

pessoal efetivo e qualquer debate sobre sua autonomia ou independência não perpassa por sua 

privatização, nem pela alteração da sua personalidade jurídica de direito público.  

Desse modo, a possível independência do Banco Central ou o aumento de sua 

autonomia em relação ao Poder Executivo não alterará a sua natureza autárquica e por se tratar 

de uma autarquia sua defesa deveria ser incumbência da Procuradoria-Geral Federal. 

O Regimento Interno do Banco Central342 designa que o Procurador-Geral daquela 

autarquia será escolhido após a prévia aprovação do nome pelo Advogado-Geral da União. 

A disposição regimental é consequência jurídica não apenas do Art. 131 da 

Constituição Federal, mas também do disposto no art. 2º, § 3º da Lei Complementar nº 73/95, 

que diz serem os departamentos jurídicos das autarquias órgãos vinculados à Advocacia-Geral 

da União, além de haver expressa estipulação no art. 1º, § 1º, da Lei 9704/98, que diz ser 

necessária a prévia anuência do Advogado-Geral da União ao nome indicado para a chefia dos 

órgãos jurídicos das autarquias federais e das fundações instituídas e mantidas pela União. 

Todavia, recente reforma no Regimento Interno do Banco Central, aprovada em 31 

de maio de 2016, vem na contramão da história para, contrariamente ao que dispõe a lei, afastar 

a necessidade de prévia aprovação do Advogado-Geral da União ao nome escolhido para ocupar 

o cargo de Procurador-Geral do Banco Central. A nova redação do regimento interno possui a 

seguinte redação: “Art. 12, XXXVIII, b): “São atribuições do Presidente: ... designar: ... o 

Procurador-Geral e o seu substituto, dentre os Procuradores-Gerais Adjuntos, observada a 

legislação de regência da Advocacia Pública Federal, no que couber...”. 

Além de retirar a competência do AGU para aprovar a indicação do Procurador-

Geral da autarquia, o regimento interno estabelece que a escolha do Procurador-Geral do Banco 

Central somente poderá recair dentre Procuradores-Gerais adjuntos, ou seja, dentre 

Procuradores que já ocupam cargo de chefia ou direção, estabelecendo uma diferenciação entre 

Procuradores de um único órgão, como se quem não estivesse no exercício de cargos de chefia 

ou direção não detivesse capacidade técnica ou jurídica para assunção desse papel. 

Como dito, a autonomia do Banco Central não passa pela dependência eterna de 

sua Procuradoria aos ditames dos gestores púbicos, pois o compromisso da Advocacia Pública 

                                                           
341 A Advocacia-Geral da União não é instituição integrante do Poder Executivo e é um equívoco tratá-la como 

tal. 
342 Portaria BACEN nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015. 
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é para com a juridicidade dos atos administrativos, e não para com uma determinada pessoa, 

entidade ou órgão. Se nem os Poderes da República contam com uma procuradoria específica 

na sua estrutura interna não há razão alguma para que uma autarquia, por mais relevante que 

seja, tenha tamanha ingerência sobre a área jurídica. 

Passado o período de adaptação, superado o receio inicial sobre eventual fracasso 

da criação da PGF, considerando o sucesso da unificação de todas as autarquias e fundações 

públicas federais em um único órgão, não se vislumbra mais razão de ordem prática para se 

manter apenas a Procuradoria do Banco Central longe da estrutura organizacional da 

Procuradoria-Geral Federal. Não há mais justificativa para manter apenas uma Procuradoria 

sob a ingerência de uma autoridade administrativa totalmente desvinculada da AGU, pois essa 

situação poderá afetar diretamente a independência funcional do Advogado Público. 

A unificação das Procuradorias de todas as autarquias em um único órgão, além de 

consistir em medida de racionalidade administrativa, com tratamento uniforme a ser dispensado 

a todos os membros da Advocacia Pública, qualifica tecnicamente o corpo jurídico da União 

no contexto constitucional de uma Advocacia de Estado autônoma e viabilizadora da 

implementação das políticas públicas.  

 

3.2.5 Integração e unificação das carreiras da Advocacia-Geral da União 

 

A bem sucedida unificação das carreiras que compunham as diversas consultorias 

jurídicas dos distintos ministérios resultou na criação da carreira de Consultor Jurídico da 

União, com atribuição específica de prestar consultoria e assessoramento jurídico a todo o Poder 

Executivo. A unificação das carreiras representou o estreitamento do diálogo para a 

racionalidade, integração e uniformização do entendimento jurídico no âmbito da administração 

direta.  

A carreira de Advogado da União, por sua vez, foi criada com a finalidade de 

promover a representação judicial e extrajudicial da União. Contudo, com o passar do tempo 

verificou-se a inconveniência da existência de duas carreiras distintas para realizar funções 

correlatas. Não seria racionalmente adequado existir uma carreira apenas para prestar 

consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, quando suas manifestações 

repercutiriam diretamente na esfera judicial, cuja representação da União incumbiria à recém 

criada carreira de Advogado da União. As duas carreiras deveriam estar integradas e imbuídas 

de um mesmo espírito jurídico, com discursos afinados, e com o olhar voltado não apenas para 

viabilização da implementação das políticas públicas, mas também para a repercussão que tais 
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políticas poderiam gerar na esfera judicial. Então o consultor jurídico necessitaria também deter 

a possibilidade de desempenhar funções judiciais para que pudesse influenciar o judiciário com 

a visão interna da advocacia consultiva, do mesmo modo que os Advogados da União deveriam 

ter a possibilidade de realizar consultoria jurídica para trazer para dentro dos ministérios a visão 

da necessidade de uma advocacia preventiva. 

Realizou-se, então, outra medida integrativa com a unificação das duas carreiras 

transformando-se os Consultores Jurídicos em Advogados da União. 

Do mesmo modo, como se viu, não se mostrou racionalmente adequado existirem 

180 carreiras de Procuradores autárquicos ou funcionais praticando funções correlatas. Muitas 

matérias eram comuns a todas as autarquias e se fazia necessária uma integração entre as 

diversas percepções jurídicas para que as orientações internas e a defesa dos entes autárquicos 

e fundacionais em juízo pudessem ser uníssonas nas matérias que lhes eram comuns. Unificou-

se, assim, todas essas carreiras em torno de uma única carreira de Procurador Federal. 

Esses processos de unificação foram todos frutos de um processo de 

amadurecimento inerente ao avançar do caminhar histórico de uma Advocacia Pública 

concebida sob o imperativo da integração.  

Antes, havia uma consultoria jurídica em cada Ministério. Unificou-se.  

Havia uma carreira de Advogado da União e de Consultor Jurídico. Unificou-se. 

Havia uma Procuradoria em cada autarquia ou fundação pública federal. Unificou-

se.  

O sucesso das unificações anteriores permite concluir sobre a necessidade de 

promoção de novas unificações. 

Não é mais possível vislumbrar razão de ordem administrativa ou jurídica para que 

na AGU continuem a existir 04 carreiras distintas fazendo basicamente as mesmas funções. 

Tampouco é admissível que duas dessas carreiras, a de Procurador da Fazenda Nacional e a de 

Procurador do Banco Central, ostentem apenas a vinculação técnica com a AGU e 

administrativa com o Ministério da Fazenda e com o Banco Central, pois não há clareza no que 

consiste toda a extensão de uma vinculação administrativa nem no que consiste toda a extensão 

de uma vinculação técnica. Ainda que em determinadas situações se consiga separar com maior 

nitidez o que seria um e outro vínculo, também pode ocorrer que interesses administrativos e 

técnicos entrem em conflito e não haveria nenhum órgão de sobreposição a dirimir a questão. 

Isso perfaz um anacronismo que gera perplexidade não apenas para o leigo, mas também para 

a comunidade jurídica em geral. 
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No cenário atual os Advogados da União defendem a administração direta, exceto 

nas questões tributárias; Procuradores da Fazenda Nacional defendem a União apenas nas 

questões tributárias; Procuradores Federais defendem as autarquias e fundações públicas 

federais em todas as questões, sejam tributárias ou não tributárias; Procuradores do Banco 

Central defendem apenas o Banco Central em todas as questões, sejam elas tributárias ou não 

tributárias. 

Há portanto, uma expertise similar em todas as carreiras jurídicas da Advocacia-

Geral da União. Todas realizam função jurídica.  

A separação da defesa jurídica entre órgãos da administração direta e órgãos da 

administração indireta - autárquica e fundacional – não se mostra feliz em uma administração 

pública gerencial. Tampouco em um órgão jurídico que necessita defender posturas uniformes 

tanto para a administração pública direta quanto para a autárquica e fundacional. Essa 

desintegração do corpo jurídico é a manifestação explícita de um Estado ainda obsoleto, arcaico 

e burocrático. Afinal tanto os entes da administração direta, quanto os entes da administração 

autárquica e fundacional são entes públicos, ou seja, constituem-se pessoas jurídicas de direito 

público, submetidas ao regime jurídico-administrativo de direito público, com as mesmíssimas 

sujeições às legislações de direito público, às quais se aplicam na integralidade as normas 

relativas ao direito administrativo sem distinções significativas. 

Há necessidade de se estreitar ainda mais a integração na Advocacia-Geral da 

União. Estatuto dos servidores públicos, licitações, contratos, convênios, responsabilidade civil, 

direito administrativo sancionador, improbidade administrativa, execução fiscal, direito 

financeiro-orçamentário, tributos..., todas são matérias afins a que se submetem tanto os órgãos 

públicos da administração direta quanto os órgãos públicos da administração indireta.  

Por isso as quatro Carreiras poderiam e deveriam estar unificadas em um único 

corpo jurídico para melhor desempenhar as atividades de representação judicial e extrajudicial 

de toda a União, aí incluídas suas autarquias e fundações públicas federais, como foi a vontade 

do Poder Constituinte.  

Importa registrar que não existe nenhuma atribuição específica de uma ou outra 

carreira que o Advogado Público concursado não esteja habilitado a desempenhar. Tampouco 

existe qualquer diferença remuneratória entre as carreiras. Os vencimentos e as classes 

existentes são as mesmas em todas as Procuradorias. Honorários advocatícios são divididos de 

forma unificada e isonômica entre os membros das carreiras. 

A unificação das quatro carreiras seria medida de racionalidade administrativa, pois 

isoladas, como estão, necessitam ocupar prédios distintos, com gastos quadruplicados em 
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manutenção, aluguéis, serviço terceirizado ou veículos próprios. Isoladas, necessitam de 

maiores gastos para deslocamento dos Advogados Públicos, pois se em um extremo existe a 

Procuradoria-Geral Federal presente em mais de 200 municípios, no outro extremo tem-se a 

Procuradoria do Banco Central presente em apenas 10 Capitais343. Não há comunicação entre 

as Procuradorias das diversas carreiras. As atuações nem sempre são uniformes e os 

entendimentos, por vezes são díspares. Os distintos órgãos jurídicos necessitam não só dialogar, 

mas possuir atribuições comuns para o desempenho das funções de representação nos diversos 

municípios.  

É desarrazoada a força de trabalho humano desperdiçada na realização de tarefas 

rotineiras por servidores administrativos que poderiam ser melhor aproveitadas se houvesse 

uma única carreira na AGU.  

Ao permanecerem divididas, as quatro Procuradorias necessitam de mais gestores 

e a gestão é ordinariamente realizada por Advogados Públicos que necessitam se afastar da 

atividade-fim. A quadruplicação de diversas autoridades em cargos em comissão e funções 

gratificadas se estende pelo organograma interno de cada uma das 04 Procuradorias nas 

quadruplicadas unidades Nacionais, Regionais, Estaduais e Seccionais, das Procuradorias 

Federais, da Fazenda, da União e do Banco Central. Nessa (des)estrutura grande perda de 

material humano é deslocado das atividades-fim para as atividades burocráticas de gestão. 

Perde-se força de trabalho, perde-se desempenho e compromete-se a qualidade do serviço 

A manutenção de quatro carreiras distintas implica desperdício de dinheiro público 

com o pagamento de remunerações quadruplicadas de tantos cargos em comissão e funções 

gratificadas, com repercussão no pagamento de férias, 13º e, em determinados casos, com 

auxílios-moradia, jetons e diárias mais elevadas. 

Está-se deixando de ter um maior número de profissionais incumbidos da realização 

da representação judicial e extrajudicial dos diversos órgãos da administração pública federal 

para se perderem em tarefas gerenciais típicas de uma atividade-meio. Com menos 

Procuradores-gestores e mais profissionais atuando na atividade-fim, haveria maior qualidade 

na prestação do serviço e maior tempo para se dedicar ao estudo cuidadoso e zeloso de 

processos que se avolumam na mesma medida em que ocorre o processo de interiorização da 

Justiça Federal.  

                                                           
343 AGUIAR, Alexandre Magno Fernandes Moreira; SOUZA, Luciane Moessa de. Procuradoria do Banco Central 

do Brasil: realidade e perspectivas. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Org.). 

Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2009. n.r. 8. p. 561. 
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O princípio da eficiência reclama um gerenciamento mais racional da Advocacia 

Pública Federal. 

A Advocacia Pública necessita desburocratizar-se. Qualquer burocracia 

desnecessária torna-se um entrave para a rápida solução de um litígio. 

Resta evidente que o transtorno gerado por uma divisão quatripartite das carreiras 

da AGU não se restringe apenas a um problema administrativo interno da Advocacia Pública. 

Essa divisão causa sérios transtornos na sua relação com o Poder Judiciário, com os Advogados 

Privados e com o jurisdicionado.  

Cidadãos, Servidores das Secretarias Judiciárias, Juízes Estaduais, Federais e do 

Trabalho, órgãos do Ministério Público, Defensorias Públicas e Advogados Privados 

necessitam de um esforço hercúleo para entender qual o órgão jurídico que representa cada ente 

público.  

A situação verificada na Justiça do Trabalho chega a ser estarrecedora.  

Incumbe à Procuradoria da União a representação da União, enquanto pessoa 

jurídica representativa de toda a administração direta. Na Justiça do Trabalho, então, incumbe 

à Procuradoria da União representar a União nas reclamatórias trabalhistas. Mas essa 

representação se restringe à matéria laboral.  

Nas decisões condenatórias da justiça do trabalho a União também necessita se 

pronunciar acerca dos cálculos relativos à cobrança de ofício das contribuições sociais e 

imposto de renda, pois tais exações constituem crédito tributário administrado pela Receita 

Federal. Então, em tese, após o trânsito em julgado de uma decisão em um processo em que foi 

parte a Procuradoria da União, não seria mais desta Procuradoria a incumbência de representar 

a União sobre os cálculos relativos às contribuições sociais e do imposto de renda, e sim da 

Procuradoria da Fazenda Nacional. No entanto, na Justiça do Trabalho quem promove a 

execução do imposto de renda e das contribuições previdenciárias é a Procuradoria Federal, por 

delegação da Procuradoria da Fazenda Nacional344.  

Por sua vez, tramitam na Justiça do Trabalho execuções promovidas pela União 

relativas à cobrança de multas relacionadas ao descumprimento da legislação trabalhista pelo 

empregador. Tais cobranças, que não têm caráter tributário, permanecem sendo realizadas pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

É difícil explicar não só para o cidadão comum, mas para qualquer bacharel em 

direito a formatação de toda essa sistemática. 

                                                           
344 Portaria Conjunta PFN/PGF nº 433, de 25 de abril de 2007.  
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Essa engrenagem complexa poderia ser facilmente simplificada se houvesse a 

unificação das carreiras da Advocacia-Geral da União, em que haveria a notificação de um 

único órgão para manifestação. Então incumbiria a esse órgão, por sua organização interna, 

gerenciar essa atuação processual. 

Não custa rememorar que em tempo passado, por força do disposto nos arts. 11-A 

e 11-B da Lei nº 9028/95, os Advogados da União já realizaram, por um certo período de tempo, 

a representação judicial de autarquias e fundações públicas federais, de forma temporária e 

excepcional, nas hipóteses especificadas na lei, inclusive em relação à cobrança de créditos 

tributários e não tributários.  

Tudo demonstra que as atividades desempenhadas pela Advocacia Pública Federal 

como um todo são afins e não há a menor justificativa para a necessidade da existência de 04 

carreiras distintas, pois os transtornos são enormes e não param por aí. 

Do jeito que está, diariamente são remetidos a cada uma das 04 Procuradorias da 

AGU mandados de citação e intimação incorretos relativos a processos que seriam de atribuição 

de outra Procuradoria, os quais devem ser devolvidos ao juízo para a correção da intimação ou 

para que a parte seja notificada para adequação do órgão de representação jurídica federal. 

Perde-se um tempo incrível nos processos por causa dessas idas e vindas desnecessárias. Os 

prazos se dilatam e sofre o jurisdicionado que necessita de uma resposta rápida do Poder 

Judiciário para a lide que lhe aflige, mas vê os mecanismos deficientes de uma Função Essencial 

à Justiça procrastinar indiretamente a solução de sua pretensão. 

É ainda possível que existam processos que envolvam interesse da União e 

autarquias em litisconsórcio ativo ou passivo. Nessa situação, por serem diferentes as 

Procuradorias Públicas, as citações e intimações se duplicam para cada ato processual.  

Com mais entes públicos participando no processo são mais argumentos que são 

ventilados, são mais peças processuais produzidas, são mais petições e arrazoados que a justiça 

necessita analisar. Em consequência o processo judicial torna-se moroso.  

O tempo dispendido para se dedicar a um processo é tempo que se tolhe da análise 

de outros, com grave repercussão na diminuição da celeridade da resposta jurisdicional em 

relação àqueles processos que aguardam na fila para serem julgados.  

A sociedade não precisa conviver com isso. 

A existência de mais de um órgão da AGU atuando em litisconsórcio em um único 

processo repercute nos acordos e conciliações, pois necessitam da comunhão de entendimentos 

de mais de um Advogado Público. Cada qual necessitará atender às exigências burocráticas da 

Procuradoria que integra. Mais cabeças pensantes pode significar percepções diferentes sobre 
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o direito em litígio. Por vezes questões menores de ordem processual podem impedir a 

realização de um acordo pelo fato de um Advogado Público vislumbrar que determinado vício 

seja sanável enquanto para outro seria insanável. Tudo isso são empecilhos burocráticos 

completamente desnecessários à rápida pacificação dos conflitos.  

Nos feitos sentenciados, havendo litisconsórcio, se um Advogado Público 

concordar com a decisão judicial e não recorrer e o outro não tiver esse mesmo entendimento, 

o feito se arrastará por anos a fio para o julgamento do pedido pelo fato de um dos membros da 

AGU ter discordado do entendimento judicial. Assim os processos tornam-se volumosos, 

atravancam-se e a resposta jurisdicional não vem... 

É preciso romper com toda a burocracia estatal desconexa com o interesse público, 

ou que deixa o interesse público à mercê da ineficiência administrativa. 

Por um aspecto cultural de uma Advocacia Pública eminentemente conflituosa 

evidencia-se nas lides do dia-a-dia o quão é mais rápido, ágil e menos arriscado ao Advogado 

Público contestar e recorrer ao invés de conciliar, transigir ou reconhecer um direito da parte 

contrária. Contudo, essa concepção está na contramão do sentimento constitucional de uma 

justiça célere. Esse sentimento deve ser captado por todos os que desempenham função em 

nome da União. O atual CPC está aí para estimular a realização de práticas conciliatórias, 

transacionais e de reconhecimento espontâneo de direitos e é dever da administração pública e 

de uma Função Essencial à Justiça enquadrar-se nessa lógica. Esse intento passa pela necessária 

reformulação de uma instituição concebida sob a forma de uma Advocacia de Governo. A AGU 

necessita passar por um processo de profunda transformação organizacional e cultural. Deve-

se prestigiar e qualificar ao máximo a atividade de ponderação do exame de juridicidade dos 

atos administrativos. Para tanto, cada Advogado Público necessita deter maior tempo para 

empenhar-se nessa tarefa.  

Jovita Valente relata que à época da criação da Procuradoria Federal, o Ministério 

do Planejamento esboçou a proposta de criação da carreira de Procurador Federal para abrigar 

todas as carreiras jurídicas da administração direta, das autarquias e das fundações públicas 

federais. Revelou que o então Advogado-Geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, externava 

preocupação com os destinos da carreira de Procurador Federal e possuía a pretensão de incluir 

o quadro de Procuradores Federais como órgão integrante da Advocacia-Geral da União. No 

entanto, antevendo os duros debates que a medida provocaria por questões corporativas, foi 

ponderado ao então AGU que seria mais conveniente a criação de um órgão autônomo por 

medida provisória com status de lei ordinária para abrigar a carreira de Procurador Federal, 

mantendo-os vinculados à AGU – mas não integrados a ela. E assim foi gestada a Procuradoria-
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Geral Federal, dotada de autonomia administrativa e financeira, mas sem integrar a estrutura 

organizacional da AGU345. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que a criação da PGF demonstrou-se exitosa em 

sua função institucional, tornou-se ela uma figura anômala, com autonomia administrativa e 

financeira, mas padecendo de diversas carências estruturais.  

Seus cargos são providos mediante concurso realizado pela Advocacia-Geral da 

União, seus membros são remunerados pela AGU e recebem remuneração idêntica à das demais 

carreiras da AGU, mas a relação jurídico-estatutária desses profissionais está em um limbo 

jurídico-institucional sendo-lhes dispensado tratamento não condizente com a relevância das 

funções exercidas. Embora sejam tratados no sítio da AGU como carreira integrante da sua 

estrutura346 e seus membros possuam assento no Conselho Superior da AGU, a eles é negado o 

direito ao voto. Significa dizer que podem participar das reuniões mas não podem deliberar por 

não estarem inseridos na Lei Complementar nº 73/93, o que não parece razoável ao interesse 

público quando se está diante da maior carreira da estrutura da AGU, com maior capilaridade, 

que realiza a defesa do maior número de órgãos públicos, atua no maior número de processos 

e é a responsável por viabilizar a execução das principais políticas públicas do país.  

Importante salientar que em recente pesquisa realizada no âmbito da Advocacia-

Geral da União, em que todos os membros foram ouvidos sobre a unificação das carreiras, 

houve entendimento majoritário pela unificação. Contudo, entendimentos segmentários, 

sectários e corporativos podem continuar sendo empecilho para a concretização dessa medida, 

porquanto em que pese a proposta de unificação ter contado com a adesão da maioria dos 

Procuradores Federais e do Banco Central, foi rejeitada pelos Advogados da União e 

Procuradores da Fazenda Nacional, estes últimos por pequena margem de votos347. 

Viu-se em Lassale que os fatores reais do poder existem e neles podem estar 

inseridas as corporações de classe, que possuem grande capacidade de influenciação na 

atividade legiferante do Estado. 

                                                           
345 VALENTE, Maria Jovita Wolney. Procuradoria-Geral Federal: Histórico e Evolução. In: GUEDES, Jefferson 

Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Org.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção 

de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Editora Forum, 2009. p. 519. 
346 AGU. Órgãos e Unidades Centrais. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/estrutura>. Acesso em: 30 jan. 

2016. 
347 AGU. Unificação das carreiras da AGU é apoiada por 72% dos membros da instituição. Brasília, 02 dez. 

2015. Alterado 09 dez. 2015. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/372377>. Acesso em: 30 dez. 2015. 

http://www.agu.gov.br/estrutura
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É fator muito grave permitir que interesses maiores da sociedade como um todo 

possam ser ditados por interesses meramente corporativos, que impõem obstáculos ao avanço 

institucional do Estado. 

Importa esclarecer que o art. 69 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

permitiu apenas aos Estados da Federação a manutenção de estruturas jurídicas separadas de 

suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais. Essa faculdade não foi possibilitada à União. 

Significa dizer que em âmbito federal quando o Constituinte mencionou que a Advocacia-Geral 

da União realizaria o assessoramento jurídico do Poder Executivo e da representação judicial e 

extrajudicial da União referia-se ao Poder Executivo e à União lato-sensu, concebendo que aí 

estariam incluídas as autarquias e fundações públicas federais. Houvesse entendimento 

contrário, o constituinte teria dito que incumbiria à AGU apenas a representação da 

administração direta federal. Mas não. Foi mais além, para afirmar que a atuação jurídica 

deveria, de fato, ser realizada para atender as necessidades de todo o Poder Executivo e de toda 

a União. 

E de fato o art. 29 do ADCT expressamente estipulou que enquanto não fosse 

aprovada a lei complementar relativa à Advocacia-Geral da União, as Procuradorias e 

Departamentos Jurídicos de autarquias federais com representação própria e os membros das 

Procuradorias das Universidades fundacionais públicas continuariam a exercer suas atividades 

na área das respectivas atribuições. Significa dizer que o constituinte realmente objetivava que 

todo o corpo jurídico da União fosse concentrado e tratado como órgão integrante da 

Advocacia-Geral da União. 

Desse modo, torna-se patente inferir que os então procuradores autárquicos apenas 

não integraram a Lei Complementar nº 73/93, por questões corporativas e por carecerem à 

época de uma estrutura organizacional uniforme. A uniformidade, no entanto, já se encontra 

presente com a estrutura conferida após a unificação das diversas Procuradorias autárquicas e 

fundacionais na Procuradoria-Geral Federal, órgão da administração direta, cuja envergadura 

removeu os entraves mais gravosos, sob o ponto de vista gerencial, que dificultavam a 

integração definitiva da AGU mediante a unificação das quatro carreiras em uma só. 

A unificação das quatro carreiras em uma só poderia representar uma nova 

revolução administrativa necessária aos atos de gestão com eliminação de entraves burocráticos 

que afetam diretamente a prestação jurisdicional do Estado, tornam o judiciário moroso, e 

dificultam o rápido acesso à justiça por parcela significativa da população. 
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4 ADVOCACIA DE GOVERNO E ADVOCACIA DE ESTADO 

 

Na sua Política, Aristóteles externa constituir o fim de todas as ciências e artes a 

realização de um bem e o bem no mais alto grau deve ser o sumo bem da ciência mais alta 

dentre todas. Esta ciência, no seu ver, seria a ciência política e o bem mais alto seria o interesse 

comum. 

Desse modo, os governos que têm em vista o interesse comum estariam 

corretamente estruturados por estarem constituídos em conformidade com os princípios da 

justiça, mas aqueles que têm em vista apenas os interesses dos governantes seriam falhos por 

apresentarem formas desviadas, pervertidas ou corrompidas de governo. 

Assim é que a tirania seria a forma desviada da monarquia; a oligarquia seria a 

forma desviada da aristocracia; e a democracia seria a forma desviada do governo 

constitucional348. 

Na concepção aristotélica a Cidade tem por objetivo proporcionar uma vida boa a 

todos os cidadãos. São famílias e agregados que se unem para viver melhor, com o objetivo de 

uma vida perfeita e autossuficiente e as instituições de que a Cidade dispõe seriam os meios 

para alcançar tal fim. Mas se as instituições são os meios para alcançar a vida boa essas mesmas 

instituições necessitam se manter sadias para não se transformarem em formas desviantes dos 

fins para os quais foram concebidas. 

Nessa linha de pensamento é que se tem como a forma ideal de Advocacia Pública 

a Advocacia de Estado. A Advocacia de Estado, por sua vez, teria na Advocacia de Governo a 

sua forma desviada. 

A concepção da Advocacia Pública como Advocacia de Estado tem por escopo 

zelar pelo controle efetivo da juridicidade dos atos administrativos, pela viabilização das 

políticas públicas em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, pela escorreita 

recuperação dos créditos públicos e pela defesa consistente da legalidade administrativa. Tem 

como objetivo a proteção dos interesses primários da sociedade com a maximização da 

segurança jurídica, da lealdade e da boa-fé por parte da administração pública. 

Já a Advocacia de Governo interessa-se pelos interesses nem sempre republicanos 

do governo da ocasião. Pode tornar-se conivente com práticas pouco ciosas em relação à 

legalidade, à moralidade, à transparência e à impessoalidade administrativa e termina por 

permitir a deterioração da confiança necessária em toda relação, seja ela pública ou privada. 

                                                           
348 ARISTOTELES. Política. Tradução de Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 124 e 132. 
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A atuação do Advogado-Geral da União exige respeito aos contornos jurídico-

constitucionais para não incorrer na ilegal defesa de atos que extravasam a sua competência 

enquanto Advogado Público e não deve imiscuir-se em questões privadas reservadas a 

interesses particulares dos governantes, como a aprovação das contas de sua campanha, por 

exemplo349.  

A deturpação do papel da AGU gera distorções significativas nessa instituição de 

Estado e apresenta a face de um paradigma institucional em crise. 

A Advocacia de Governo abre ensanchas para desvirtuamentos funcionais, pode 

gerar dissabores à população e levar ao inconformismo de boa parte dos seus membros. 

 

 

4.1 ADVOCACIA DE GOVERNO: O PARADIGMA EM CRISE  

 

A palavra governo possui mais de um significado. Pode referir-se ao conjunto de 

órgãos ao qual é reconhecida a competência de direção política do país (forma de governo); ao 

conjunto de todos os órgãos que desempenam funções não enquadráveis no Poder Legislativo 

ou no Poder Judiciário (Poder Executivo); ou ao órgão constitucional de soberania de condução 

da política geral do país e superintendente na administração pública350.  

No regime presidencialista brasileiro o governo é realizado pelo Chefe do Poder 

Executivo (Presidente, Governadores, Prefeitos) contando com auxiliares diretos (Ministros de 

Estado, Secretários de Estado e Secretários Municipais). Todos possuem a incumbência de 

superintender e executar os atos de governo. 

O Chefe do Poder Executivo exerce papel político necessário a ditar os rumos da 

nação.  

Segundo Johannes Althusius, a política é “a arte de reunir os homens para 

estabelecer a vida social comum, cultivá-la e conservá-la351”. A política estaria relacionada à 

associação humana, na qual as pessoas reunidas estabelecem um pacto explícito ou tácito de se 

obrigarem entre si à comunicação mútua sobre o que seria necessário ou útil para o exercício 

harmônico da vida social. Essa lei comum indicaria que em cada tipo de associação há uma 

                                                           
349 GLOBO. Para AGU, não haverá 'problema' nas contas de campanha de Dilma. Portal G1, São Paulo, 04 

dez. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/para-agu-nao-havera-problema-nas-

contas-de-campanha-de-dilma.html>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
350 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 640. 
351 ALTHUSIUS, Johannes. Política. Tradução de Joubert de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003. 

p. 103. 
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liderança, um chefe ou superior e as pessoas a quem as ordens são dirigidas. Mas o mandante 

deve dirigir e governar as funções da vida social para o bem de todos, conduzindo as coisas a 

uma finalidade352.  

Tal finalidade, na ordem constitucional republicana vigente é a finalidade pública. 

Está em contraposição com os fins privados. Deve o governo ser capaz de praticar atos 

tendentes à realização dos fins substanciosos do interesse primário da sociedade, deixando de 

lado seus interesses particulares ou personalíssimos, ou de outro modo, não fazer uso da função 

pública para atingir a um fim ou objetivo pessoal. Essa separação entre o público e o privado 

deve estar bastante nítida no ambiente republicano. Do contrário, haverá um desvio de 

finalidade para a qual a atividade política é concebida. 

Conforme Canotilho, o constitucionalismo move-se por duas ideias básicas, quais 

sejam a de 1) ordenar, fundar e limitar o poder político e de 2) reconhecer e garantir direitos e 

liberdades do indivíduo353. 

Luís Roberto Barroso, falando sobre Constituição, Direito e Política destaca o 

Direito e a Política em esferas de atuação distintas. A política estaria ligada à ideia de soberania 

popular e ao princípio majoritário, ao passo que o direito está ligado à limitação do poder e aos 

direitos fundamentais. A política é o espaço da vontade, da vontade majoritária, enquanto o 

direito seria o espaço da razão. Da razão pública. Portanto, o Direito deve ter uma vigorosa 

pretensão de autonomia em relação à política, embora esta autonomia seja sempre relativa. 

Segundo Barroso, a fronteira entre o direito e a política não é uma fronteira totalmente nítida e 

também não pode ser considerada uma fronteira fixa, pois existem áreas de interação, áreas de 

interpenetração e áreas cinzentas em que é difícil determinar qual é o espaço de quem354.  

Percebe-se então o quão é tênue a linha divisória que separa a Política do Direito 

ou o Direito da Política. Ambos possuem campos de atuação bastante distintos, mas há 

inegavelmente pontos de aproximação ou zonas nebulosas ofuscando a faixa limítrofe a partir 

da qual a atuação política passa a interferir na aplicação do direito ou até onde é possível ao 

aplicador do direito interferir no âmbito da atuação política. 

Essa constatação também se aplica ao funcionamento da Advocacia-Geral da 

União. Por ser uma instituição organizada pela Constituição, vê-se na Carta Política a 

                                                           
352 ALTHUSIUS, Johannes. Política. Tradução de Joubert de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003. 

p. 107-108. 
353 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 54-55. 
354 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, direito e política: o STF e os Poderes da República. 2’54’’. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eCj6Ko_wm2Q>. Acesso em: 05 jan. 2016. 
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Advocacia Pública plasmada na estrutura da Organização dos Poderes do Estado, e nessa 

diretriz deve estar centrada no atendimento da finalidade pública para a qual a função foi 

concebida. 

Se por um lado o constituinte estabeleceu a regra de que a Advocacia-Geral da 

União possui a incumbência de prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo e realizar a 

representação judicial da União - e isso é Direito - vê-se que ainda é muito forte o pensamento 

arraigado no sentido de que a Advocacia Pública seria órgão integrante do Poder Executivo e 

então teria como missão institucional o dever de defender incondicionalmente todos os atos do 

governo em uma relação imbrincada e irrefletida, como se todos os atos administrativos fossem, 

de fato, dotados da observância da mais estrita legalidade que deles se esperam.  

O Direito Administrativo ampara a possibilidade de o administrador público valer-

se do poder discricionário para a prática de atos administrativos com vistas a atender a uma 

finalidade pública. O poder discricionário permite uma certa maleabilidade quanto à 

oportunidade e conveniência da prática de determinado ato administrativo. Por vezes o interesse 

político pode influenciar a prática desse ato.  

André Hauriou, seguindo a linha do pensamento aristotélico e althusiano, ensina 

que “la política es [...] la búsqueda de lo que es ‘bueno’ o ‘útil’ para la sociedad355”, mas 

infelizmente, no caso brasileiro, a arte política praticada pelos representantes eleitos passa por 

uma imensa crise de valores e não raro os interesses da sociedade cedem espaço a interesses 

patrimonialistas dos detentores do poder. 

Basta verificar que o Direito Administrativo confere ao administrador público a 

possibilidade discricionária de nomeação de determinadas pessoas – servidores públicos 

efetivos ou não – para o exercício de funções de confiança ou cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração (CF, art. 37, V). Todavia, não raro esse provimento é afetado pelos 

ditames das relações humanas, relações essas que também, não raro, podem sofrer a 

interferência de indicações dos partidos, dos laços de amizade, dos interesses pessoais, 

desvirtuando a finalidade pública para a qual os cargos são criados.  

Objetivos insondáveis podem passar despercebidos ao ambiente do espaço público 

e a condescendência extremada com interferências que podem se revelar desvinculadas dos 

propósitos republicanos acaba por abrir ensanchas a particularismos ou ao privatismo da 

atuação estatal, de onde sobressaem práticas desairosas já bem conhecidas da realidade pátria. 

                                                           
355 HAURIOU, André. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Tradución castellana José Antônio 

González Casanova. Barcelona: Ediciones Ariel, 1971. p. 19. 
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Boaventura de Sousa Santos realiza uma análise do exercício do poder na sociedade 

portuguesa. Segundo o autor, o poder do Estado é, em regra, exercido sob a forma de 

dominação, em complexas combinações com as formas de poder características de outros 

espaços estruturais. Essas combinações conferem grande particularismo à atuação do Estado 

(clientelismo, nepotismo, corrupção). Tal particularismo pode ser o resultado da 

interpenetração entre o espaço da cidadania e o espaço doméstico, ou seja, entre dominação e 

patriarcado, por exemplo, quando a atuação do Estado e o exercício da cidadania são delegados 

informalmente a famílias oligárquicas, ainda hoje poderosas em muitas zonas ou setores sociais 

do país e mesmo no interior do Estado356. 

Na realidade nacional, desde a visão sociológica de Gilberto Freire já havia o retrato 

da existência de uma grande massa do “povo brasileiro” sujeita aos influxos da pressão de “um 

governo másculo e corajosamente autocrático”, decorrente de uma tradição política 

conservadora que no Brasil “sempre se tem sustentado do sadismo do mando, disfarçado em 

‘princípio da autoridade’ ou ‘defesa da Ordem’”357. 

Como decorrência, observa-se ainda uma dificuldade muito grande de acesso do 

administrado à administração pública. Os serviços públicos em boa parte permanecem 

deficientes e sem qualidade, prejudicando aqueles que não têm como opção valer-se de serviços 

prestados pela iniciativa privada. O acesso aos melhores cargos públicos efetivos ainda é 

nitidamente estratificado em decorrência de um sistema educacional bastante deficiente e 

desigual. A concorrência nos concursos públicos praticamente retira a possibilidade de os 

menos favorecidos e desprovidos de recursos ascenderem aos melhores cargos, salvo raríssimas 

exceções.  

A existência de uma administração pública restritiva, desigual e precária em um 

Estado dirigido em boa parte por uma classe média alheia ao abismo das necessidades básicas 

da grande massa é apenas mais uma dimensão do quanto o poder da dominação e do mando 

pode distanciar os fins perseguidos pelo governante do ideal de uma sociedade igualitária e 

equânime. 

Assim, cresce a responsabilidade daqueles que em alguma medida podem 

contribuir para a facilitação do acesso do administrado às instâncias de poder. 

                                                           
356 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. ed. Porto: 

Edições Afrontamento, 1999. p. 130. 
357 FREIRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda., 2011. p. 114-115.  
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Nesse aspecto, a Advocacia Pública exerce um significativo papel auxiliar na 

promoção do bem comum ao cumprir sua função essencial de fornecer substratos jurídicos para 

o Poder Executivo realizar da melhor forma possível a execução de políticas públicas. 

Por vislumbrar a relação existente entre a Advocacia Pública e o Estado 

Democrático de Direito, Gustavo Binenbojm vislumbra esteja reservada para a Advocacia 

Pública a elevada missão de estabelecer a comunicação entre os subsistemas sociais da política 

e do direito, e a tarefa institucional de compatibilizar as políticas públicas legítimas, definidas 

por agentes públicos eleitos, ao quadro de possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, a inscrição da Advocacia Pública no capítulo das funções essenciais à 

Justiça não teria um significado restrito ao exercício da função jurisdicional do Estado, mas se 

ligaria ao valor justiça e aos valores inerentes ao direito e à democracia358. 

Por isso mesmo, seu papel institucional deve estar centrado nos objetivos do Estado 

com vistas à consolidação dos fins perseguidos pela constituição da República e pelo rigoroso 

respeito às leis e aos contornos de juridicidade dos atos praticados pela administração pública.  

Sob esse aspecto, uma Advocacia Pública sensível aos reclamos do direito e aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade não pode permanecer distante dos 

princípios e regras contidos na Constituição Federal nem se fechar para a realidade social que 

a cerca. 

 

4.1.1 Carência da maximização da lealdade estatal 

 

Boaventura de Sousa Santos enxerga na diluição das estruturas de poder a 

possibilidade de aproximação entre Estado e sociedade civil. Percebe o autor que o poder no 

Estado possui vários espaços estruturais, como o familiar, o produtivo, o da cidadania e o 

mundial e nenhum desses espaços deveria possuir supremacia sobre os demais. 

Dentre esses espaços, o espaço de cidadania é constituído pelas relações sociais ou 

políticas entabuladas na esfera pública e deve procurar reverter o mecanismo de poder do 

Estado, hoje bastante assentado na dominação, para racionalizá-lo na órbita da maximização da 

lealdade359.  

                                                           
358 BINENBOJM, Gustavo. Advocacia Pública e Estado Democrático de Direito. Disponível em: 

<http://www.apesp.org.br/noticias_conselho/images/advocacia_publica_estado_democratico_direito_gustavo

_binenbojm.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
359 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. ed. Porto: 

Edições Afrontamento, 1999. p. 125-126. 
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Ao centrar esforços na maximização da lealdade estatal haverá inexoravelmente a 

diluição do autoritarismo ainda reinante. E quão não é autoritário um Estado que resiste 

renitentemente a pretensões legítimas de seus cidadãos!  

Nesse quadro, a burocracia do Estado se mostra bastante rígida, extremamente 

formal e distanciada da realidade. Dificulta o acesso às instâncias decisórias. Abre ensanchas a 

tratamentos anti-isonômicos na medida em que obriga ao cidadão anônimo e sem referências 

(a que o autor chama de sociedade civil estranha) a cansar-se nos balcões de serviços 

inacessíveis, a preencher formulários ininteligíveis, a cumprir requisitos desnecessários.  

Em contraposição à sociedade civil estranha, Boaventura Santos relata a existência 

de uma “sociedade civil íntima”, quando se torna perceptível a “extrema flexibilidade, 

intimidade e informalidade com que trata, para os mesmos efeitos, o cidadão conhecido e com 

boas referências360”.  

A existência de duas sociedades civis no âmbito de uma mesma sociedade revela, 

segundo o autor, também a existência de dois Estados: o Estado predador e o Estado protetor. 

A atuação estatal marcadamente predatória contra a sociedade estranha e a proteção 

extremada à sociedade íntima ainda revela um Estado não observador do princípio da 

impessoalidade que deve estar presente em todas as suas manifestações. Desse modo, o Estado 

permanece vinculado a uma lógica de atuação totalmente incompatível com o respeito à 

cidadania valorada na maximização da lealdade. 

A supervalorização das relações interpessoais, típicas do espaço doméstico, em 

uma manifestação extremamente patrimonialista gera uma profunda crise de confiança entre o 

Estado e parcela significativa da população, inclusive em relação ao empresariado, que sofre 

com a burocracia excessiva de um Estado obsoleto e ineficiente. 

Há necessidade de o administrado poder sentir maior confiança nos atos estatais. E 

o Estado, por dever de respeito ao seu povo, deve conformar suas ações ao princípio da boa-fé. 

De fato, a boa-fé deve permear todas as relações estatais e o Advogado Público, na 

condição de órgão concretizador da interpretação jurídica dos interesses do Estado deve ser o 

primeiro a apontar a direção ética a ser seguida pela administração pública. 

O constituinte estabeleceu a necessidade de rapidez na resolução dos conflitos. Por 

isso deve haver uma comunhão de esforços para que, de fato, se alcance uma razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, incluído 

pela EC nº 45/2004). Há necessidade de permitir a todos o acesso não só ao Poder Judiciário 

                                                           
360 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. ed. Porto: 

Edições Afrontamento, 1999. p. 131. 
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(CF, art. 5º, XXXV), mas sobretudo à ordem jurídica efetivamente justa, incumbindo ao 

Advogado Público a possibilidade de contribuir para a minimização das situações conflitivas.  

A ordem jurídica estabelece a todos os participantes do processo judicial o dever de 

comportarem-se de acordo com a boa-fé (CPC, art. 5º), e todos os sujeitos devem cooperar entre 

si para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). Desse 

modo, o Estado, antes de qualquer outro sujeito processual, deve ser o primeiro a adotar 

posturas menos resistentes ao reconhecimento de ilegalidades praticadas por ele próprio, pois 

o Estado não pode ser visto apenas como o poder que ordena, mas também como uma 

cooperação de serviços públicos com vistas à realização do bem comum361. 

 

4.1.2 Ausência de compromisso com a exclusividade das atribuições  

 

O processo de assujeitamento da Advocacia Pública ao Poder Executivo assume 

gravidade quando práticas políticas desvirtuadas encontram brechas para se imiscuir no espaço 

público. Tais práticas não podem se fazer presentes no seio institucional sob pena de corroer e 

deteriorar a vestimenta constitucional da Advocacia-Geral da União e depreciar o virtuoso papel 

constitucionalmente reservado a uma Advocacia Pública efetivamente republicana.  

A dimensão política da Advocacia Pública não pode estar distanciada dos valores 

expressados na busca do que é bom ou útil para a sociedade.  

Sob o pretenso fundamento de se promover uma oxigenação no âmbito da AGU, o 

então Advogado-Geral da União Luís Inácio Adams revelou que no seu entender não haveria 

problemas na ocupação de cargos em comissão na instituição por pessoas estranhas aos seus 

quadros, pois “não há partido político que venha assumir o governo que não traga para a 

burocracia do Estado uma parte de sua composição362”. A afirmação do então Advogado-Geral 

da União é coerente com a sua visão da Advocacia Pública como Advocacia de Governo363, 

mas não se coaduna com a visão republicana da Advocacia de Estado.  

                                                           
361 DUGUIT, Leon apud BURDEAU, Georges. Tratado de Ciencia Politica. T. II, V.II. Traducción : Enrique 

Serna Elizondo. México: ENEP ACATLAN, 1980. p. 121. 
362 ADAMS, Luís Inácio de Lucena. Entrevista: Advocacia Política: "Ninguém governa sem pôr partidários na 

burocracia". Revista Consultor Jurídico. São Paulo: Dublê Editorial, 24 jan. 2010. Disponível em: < 

http://www.conjur.com.br/2010-jan-24/entrevista-luis-inacio-lucena-adams-advogado-geral-uniao>. Acesso 

em: 25 fev. 2016. 
363 ADAMS, Luís Inácio de Lucena. Entrevista: O Brigão do Planalto: “O novo Advogado-Geral da União 

deveria defender o Estado. Mas, ele diz que tem um só cliente: o governo do presidente Lula”. Revista Isto é. 

Edição nº 2087. São Paulo: Editora Três, 11 nov. 2009. Disponível em: < 

http://istoe.com.br/2979_O+BRIGAO+DO+PLANALTO/>. Acesso em: 17 mai. 2016. 
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Por isso, ousa-se discordar desse pensamento, pois uma Advocacia Pública 

independente não pode ser condescendente com a politização partidária no âmbito institucional 

e tampouco pode ter sua atividade reduzida a uma mera atividade burocrática.  

O agir burocrático é incompatível com a atividade jurídica e com a atividade-fim 

para a qual a Advocacia Pública foi pensada, pois discrepa da precípua missão constitucional 

insculpida no art. 131 da lei maior.  

Como visto, a Advocacia Pública não integra nenhum dos Poderes clássicos ou 

tradicionais do Estado, nem mesmo o Poder Executivo, a quem deve assessorar à distância sem 

a ele se integrar, assujeitar ou burocratizar. 

A constituição, ao organizar os Poderes do Estado, situa o Poder Executivo e os 

demais poderes em um ponto distante e distinto das Funções Essenciais à Justiça, justamente 

para evitar interferências de qualquer dos poderes no âmbito dessas funções públicas. Tal 

interferência se mostraria desastrosa ao interesse público em um ambiente republicano. 

Pelo fato de a Advocacia Pública exercer o controle jurídico interno dos atos 

provenientes da administração pública, necessita estar blindada a ingerências obtusas.  

O exame que o Advogado Público realiza das situações postas ao seu encargo é um 

exame eminentemente técnico-jurídico e por isso não pode ser sorvido pelos entendimentos e 

discussões apaixonados típicos do ambiente político típico da atividade política legislativa ou 

executiva. 

A tarefa de interpretação do direito exige acuidade, autonomia intelectual e 

independência funcional e tal tarefa não pode ser burocratizada nem automatizada, nem 

assujeitada ao entendimento de uma autoridade transitória. Muito pelo contrário. A atuação 

deve estar voltada para a defesa da administração sem que necessariamente venha a se tornar 

inimiga do cidadão. Em muitas situações é possível agir como o elo entre o Estado e a sociedade 

civil. Rupturas e seccionamentos sem pontes de aproximação entre sociedade e Estado implica 

aviltamento de importante finalidade para a qual a Advocacia Pública foi concebida, qual seja, 

de produzir a escorreita análise jurídica dos fatos com vistas a salvaguardar os interesses do 

Estado consistente no mais absoluto dever de respeito às leis e ao ordenamento jurídico. A 

rigidez burocrática produz a perda da vertente intelectiva de combate ao autoritarismo estatal, 

por tornar os agentes públicos meros burocratas, autômatos acríticos, insensíveis e fiéis 

cumpridores de ordens pré-estabelecidas. O agir burocrático não permite sejam vislumbradas 

possibilidades outras que não aquelas contidas na literalidade fria da lei, de portarias, instruções 

normativas ou orientações internas, muitas vezes afastadas ou desatualizadas em relação ao 
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contexto constitucional e aos julgados dos tribunais. Esse distanciamento lança, por corolário, 

o Estado e a sociedade em uma relação de antagonismo sem fim.  

Conceber uma dimensão político-partidária e burocrática da Advocacia Pública 

sem atentar para os perigos potencialmente incidentes na permissibilidade do exercício das 

funções por profissionais estranhos aos quadros institucionais é escancarar as portas ao 

promíscuo loteamento de cargos públicos, em comprometimento dos interesses públicos de 

toda a sociedade. Torna-se evidente a mácula ao disposto nos arts. 131 e 132 da Constituição 

Federal que tratam a Advocacia Pública como uma advocacia institucionalizada. Desse modo, 

necessita estar dotada de estrutura material e humana necessária à concretização das ações a 

seu encargo, as quais devem ser praticadas, necessariamente, por Advogados Públicos 

organizados em carreira. 

Por isso vê-se com perplexidade a proposta de Lei Complementar PLP nº 205/2012, 

de iniciativa da Presidente da República Dilma Rousseff, que estabelece a possibilidade de 

agentes externos exercerem cargos de natureza especial e em comissão de conteúdo 

eminentemente jurídico no âmbito da Advocacia-Geral da União364. 

O PLP 205/2012 procura conferir status ascendentes a profissionais transitórios, 

munindo-os de prerrogativas superiores aos membros efetivos da instituição, a ponto de 

possibilitar-lhes o desempenho de atribuição privativa dos membros da carreira com 

ascendência hierárquica sobre estes. Vê-se nesse projeto uma clara tentativa de agrilhoar a 

atuação do Advogado Público ao ergástulo de uma Advocacia comprometida com os interesses 

passageiros do governo e com os objetivos de manutenção no poder por parte dos momentâneos 

dirigentes dos rumos da nação. Já se tornou imperiosa a quebra do paradigma atual para 

implementação de ações transformadoras a seguirem o esteio da vontade constitucional de uma 

Advocacia Pública de Estado republicana, livre, igualitária e realmente comprometida com a 

verdade, com o decoro, com a probidade, com a ética, a lealdade e a boa-fé. 

Ao criar um permissivo para que profissionais sem qualquer vínculo efetivo com a 

União integrem um órgão tão sensível quanto a AGU, com outorga de poderes para a emissão 

de determinações internas, para exarar pareceres, inclusive em matéria de licitações e contratos, 

baixa-se a guarda para que interesses eivados de vício se instalem definitivamente nos meandros 

                                                           
364 “Art. 2 o -A São membros da Advocacia-Geral da União, além dos integrantes das suas carreiras jurídicas, os 

detentores, no âmbito dos órgãos que integram o Sistema da Advocacia Pública da União, de cargos de 

natureza especial e em comissão de conteúdo eminentemente jurídico”. (BRASIL. Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei Complementar nº 205, de 31 de agosto de 2012. Altera a Lei Complementar no 73, de 10 de 

fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=554204>. Acesso em: 25 fev. 

2012). 
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do Estado. Um profissional do direito sem vínculo efetivo jamais possuirá a independência 

necessária para o exercício da função, seja por estar sujeito em maior grau a ingerências 

externas, seja por estar demasiadamente comprometido com quem o nomeou, seja pelo temor 

de uma possível exoneração e possibilidade da perda do trabalho remunerado. 

A independência funcional do Advogado Público, ao contrário, lhe permite avaliar 

com neutralidade e isenção os atos emanados do poder público. Essa neutralidade é fator de 

segurança e confiança para o gestor e o administrado, pois fornece garantia para a prática do 

ato administrativo em conformidade com o ordenamento jurídico. Uma Advocacia Pública 

fraca, dependente e subordinada poderia até dar uma resposta imediata aos apelos do gestor, 

mas o tornaria vulnerável ao controle punitivo, colocando tanto o administrador quanto o 

Advogado Público em situação de constrangedora suspeição.  

Maria Sylvia Zanella di Pietro ressalta o quanto a inserção da Advocacia Pública 

em uma estrutura hierárquica típica da Administração Pública pode comprometer a autonomia 

da instituição e a independência de seus membros no exercício de sua função de defesa do 

interesse público primário. Justamente para evitar tal comprometimento é que o artigo 131 da 

Constituição exigiu, no § 2º, a organização em carreira na qual o ingresso dependerá de 

concurso público de provas e títulos. O próprio legislador constituinte considerou essencial a 

independência dos integrantes da Advocacia Pública no exercício de suas funções, razão pela 

qual impôs normas precisas de ingresso, com a consequente garantia da estabilidade. Por isso 

mesmo, não podem pessoas estranhas ao quadro da instituição ocupar cargos em comissão para 

exercer atribuições privativas dos advogados públicos, conclui a autora365. 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de em mais de uma 

vez apreciar essa temática em sede de controle concentrado de constitucionalidade e firmou o 

entendimento no sentido de que a relevância das funções constitucionalmente reservadas ao 

Advogado Público impõe que as atribuições do cargo sejam exercidas por agentes públicos 

efetivos, requisito constitucional necessário a preservar a atuação com independência e rigor. 

Assim, a atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo somente poderá 

ser exercida por Advogados Públicos organizados em carreira, cujo ingresso depende de 

concurso público de provas e títulos, ante a exigência de qualificação técnica e independência 

funcional de tais agentes públicos. Incidiria em inconstitucionalidade qualquer texto normativo 

                                                           
365 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. A Advocacia Pública como Função Essencial à Justiça.  In: Revista 

Consultor Jurídico. São Paulo: Dublê Editorial, 18 ago. 2016. Periodicidade Diária. Revista Eletrônica. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/interesse-publico-advocacia-publica-funcao-

essencial-justica>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
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gestado com o objetivo de autorizar a ocupante de cargo em comissão o desempenho das 

atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo366. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal a atividade de consultoria e de 

assessoramento jurídicos seriam encargos que traduzem prerrogativa institucional outorgada, 

em caráter de exclusividade, aos Advogados Públicos pela própria Constituição da República. 

A extrema relevância das funções constitucionalmente reservadas impõe sejam tais atribuições 

exercidas por agente público investido em caráter efetivo, para agir com independência sem 

temor de ser exonerado por haver exercido, legitimamente e com inteira correção, os encargos 

irrenunciáveis inerentes às funções institucionais367. 

No inteiro teor do voto proferido na ADI 4843/PB o Ministro Celso de Mello aponta 

ter a constituição conferido aos Advogados Públicos “o monopólio das funções consultivas e 

de assessoramento na área jurídica” e a eles restou outorgado o “exercício, intransferível e 

indisponível, das funções de representação judicial e de consultoria jurídica”368. 

Desse modo, padece de grave inconstitucionalidade um projeto de lei que tem como 

objetivo considerar integrantes da AGU pessoas estranhas aos quadros efetivos.  

A questão do aparelhamento político de um órgão de representação jurídica do 

Estado é tema grave e necessita ser aprofundado, pois a independência funcional do Advogado 

Público restará afetada não só quando pessoas estranhas aos quadros institucionais sejam 

nomeadas para o exercício de funções típicas, mas também quando se pretende aparelhar a 

instituição por intermédio da distribuição desarrazoada de um grande número de cargos em 

comissão aos próprios membros efetivos da Advocacia-Geral da União. 

 

4.1.3 Cargos em comissão no âmbito da AGU 

 

Pelo fato de historicamente a prestação de consultoria e assessoramento jurídico 

aos órgãos executivos da União e das autarquias e fundações públicas federais terem sido 

levadas a efeito por agentes lotados na própria repartição pública onde exerciam suas funções, 

os costumes sedimentados no âmbito do Poder Executivo, aplicáveis a uma Advocacia Pública 

extremamente fragmentada e não institucionalizada, foram inadvertidamente reproduzidos na 

formatação originária da Advocacia Pública Federal e mantidos até os dias atuais. 

                                                           
366 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4261/RO. Tribunal Pleno. Relator Ministro AYRES BRITTO. 

Julgamento: 02 ago. 2010. Publicação: 19 ago. 2010.  
367 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC-ED-ADI 4843/PB. Tribunal Pleno. Relator Ministro Celso de Melo. 

Julgamento: 11 dez. 2014. Publicação: 19 fev. 2015. 
368 Ibid. 
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Havia, e ainda há, uma aproximação muito grande da Advocacia Pública com o 

Poder Executivo e assim as práticas correntes estabelecidas no âmbito deste Poder sempre 

foram vistas com certa normalidade mesmo diante da institucionalização de um modelo de 

Advocacia Pública organizada em carreira e sob a forma de uma Função Essencial apartada dos 

três Poderes clássicos da República. Nesse fluxo a AGU nasceu e se desenvolveu contaminada 

por práticas incompatíveis com sua missão constitucional. 

De fato, a problemática dos cargos em comissão no âmbito da AGU, segundo 

Aldemário de Araújo Castro, remonta ao momento de sua criação. 

Segundo o autor, a Advocacia-Geral da União foi instalada mediante a utilização 

de um significativo conjunto de cargos comissionados em quantidade que destoava claramente 

da proporcionalidade observada nos Ministérios, mesmo os de porte considerável. Muitos 

desses cargos foram preenchidos por advogados privados. Outros, por agentes cedidos ou 

requisitados pela AGU, boa parte oriunda de empresas públicas e sociedades de economia 

mista369. Essa solução foi adotada em um momento em que não havia material humano 

suficiente para o desempenho das funções.  

Com efeito, o art. 66 da Lei Complementar nº 75/93, autorizou, nos primeiros 

dezoito meses de vigência dessa lei complementar, a possibilidade de os cargos de confiança 

de Corregedor-Geral, Corregedores Auxiliares, Procuradores Regionais e Procuradores-Chefes 

serem exercidos por Bacharéis em Direito não integrantes das carreiras de Advogado da União 

e de Procurador da Fazenda Nacional. Resquícios dessa prática se mantém até a atualidade, pois 

ainda remanesce a presença de agentes não efetivos exercendo funções privativas da 

Advocacia-Geral da União. 

A AGU foi criada praticamente sem estrutura, sem fluxos para coleta de 

informações, sem memória e sem um corpo técnico envolvido em torno de um pensamento 

estruturante desta Função Essencial.  

A superlativa valoração dos cargos em comissão no âmbito da Advocacia Pública 

Federal retira desta Função Essencial atributos que seriam esperados de um órgão republicano 

comprometido com os princípios da impessoalidade, objetividade e transparência.  

Tais cargos são providos na forma da Lei 8112/90, constituindo-se cargos de livre 

nomeação e exoneração na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal. 

                                                           
369 CASTRO, Aldemario Araujo. A “Cadeia de Comando e Obediência” da Advocacia Pública Federal e o 

seu Código de Ética. Brasília: 05 dez. 2015. p. 2-3. Disponível em: 

<http://www.aldemario.adv.br/cadeiaetica.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2016. 
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A questão de tratar-se de cargos de livre nomeação e exoneração envolve uma dose 

de subjetivismo por parte do nomeante, e abre ensanchas ao império da pessoalidade do ato de 

escolha ante a ausência de transparência quanto aos critérios eleitos para a designação. 

Embora cargos em comissão sejam utilizados em larga escala no âmbito do Poder 

Executivo, quando trazidos para o âmbito de uma Função Essencial podem ser contaminados 

por práticas infelizes. Essa mera possibilidade pode significar uma frecha ou válvula de escape 

para uma espécie de desvirtuamento e pode se transformar em um instrumento para estabelecer 

diferenciações entre membros da própria carreira. Critérios de designação e ausência de 

temporariedade para o exercício do cargo podem afastar o Advogado por muito tempo ou 

definitivamente das lides jurídicas nos foros judiciais. Se tais cargos forem ocupados em 

estruturas da administração pública direta ou indireta poderia haver, em tese, uma maior 

vulneração da independência funcional do Advogado Público, porquanto tornar-se-ia 

formalmente dependente de uma liberalidade, por vezes vantajosa, concedida pelo Poder 

assessorado e do qual deve manter regular distanciamento justamente para a preservação da 

autonomia da função exercida. 

Como visto, a Advocacia Pública não integra o Poder Executivo, mas passa por um 

processo de executivização de suas funções institucionais. 

Deve-se evitar com todo o empenho a presença de particularismos no âmbito 

institucional para não permitir, sequer por hipótese, sangradouros a elanguescer o viço de uma 

Advocacia Pública republicana, democrática, independente, transparente e impessoal. 

Realiza-se neste momento uma abordagem, em tese, sobre a problemática da 

ocupação de cargos em comissão por Advogados Públicos. Não é pretensão realizar 

generalizações nem casuísmos e sim apontar o quanto pode afetar de forma desabonadora a 

liberdade de atuação do Advogado Público. 

Primeiro que a sociedade não deve ser onerada com pagamento de tais cargos 

quando estes se mostram desnecessários ou desarrazoados em relação aos fins institucionais. 

Segundo que cargos em comissão, além da remuneração diferenciada, podem trazer consigo 

condições diferenciadas a influenciar o âmbito psicológico do indivíduo, como acesso facilitado 

aos meandros decisórios, manifestação de parcela de poder, eventual percepção de jetons por 

participação em conselhos de administração e fiscal de empresas públicas ou sociedades de 

economia mista (cuja legitimidade é discutível pelo fato de tais empresas não raro 

antagonizarem com a AGU em processos judiciais), eventual distribuição de apartamentos 



167 
 

funcionais, possibilidade de promoção facilitada na carreira370 e burla aos concursos de 

remoção371.  

Conforme Resolução nº 11/2008 CSAGU, o efetivo exercício, de forma ininterrupta 

ou não, de cargos em comissão em órgão da Advocacia-Geral da União será atribuída pontuação 

para fins de promoção na carreira, com destaques de maior pontuação para os cargos melhor 

remunerados372. Tal norma, aplicável aos Advogados da União e Procuradores da Fazenda 

Nacional, é reproduzida, na sua essência, nas demais carreiras da AGU e, na prática, tornam-se 

fator de desequilíbrio a acelerar a promoção de quem for subjetivamente designado para ocupar 

determinado cargo em comissão.  

A título exemplificativo traz-se um dado coletado nas promoções verificadas na 

Procuradoria-Geral Federal em que no período avaliativo de 01.01.2007 a 31.12.2013 houve a 

promoção por merecimento de 153 Procuradores Federais da classe intermediária para a última 

classe da carreira. Desses, apenas 10 conseguiram ser promovidos por merecimento sem ter se 

valido da pontuação relativa ao exercício de cargos em comissão ou funções gratificadas. No 

outro extremo, 23 Procuradores Federais foram promovidos ostentando apenas a pontuação 

pelo exercício de cargos em comissão ou funções gratificadas ou cumulados com no máximo 

um único ponto relativo a outro critério de promoção (pós-graduação, publicação doutrinária, 

exercício de atividade relevante). Esses dados foram coletados e consolidados após análise das 

portarias homologatórias dos concursos de promoção no âmbito da Procuradoria-Geral Federal 

e respectivos editais anexos de homologação das listas de antiguidade e merecimento373.  

                                                           
370 MATTOS, Rodrigo. Promoções por Merecimento no Serviço Público e a Inconstitucional Bonificação pelo 

Desempenho de Cargos em Comissão ou Funções Gratificadas. In: Revista Síntese – Direito Administrativo. 

Ano VIII – nº 88 – Ano 2013. São Paulo: IOB, 2013. p. 9 e ss. 
371 CASTRO, Aldemario Araujo. A “Cadeia de Comando e Obediência” da Advocacia Pública Federal e o 

seu Código de Ética. Brasília: 05 dez. 2015. p. 7. Disponível em: 

<http://www.aldemario.adv.br/cadeiaetica.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2016. 
372 Resolução CSAGU nº 11/2008.  
373 Portaria PGF nº 876, de 9 de novembro de 2007; Edital PGF nº 41, de 9 de novembro de 2007; Portaria 

PGF nº 380, de 9 de maio de 2008; Edital PGF nº 8, de 9 de maio de 2008; Portaria PGF nº 983, de 26 de 

setembro de 2008; Edital PGF nº 22, de 26 de setembro de 2008; Portaria PGF nº 453, de 05 de maio de 

2009; Edital PGF nº 10, de 05 de maio de 2009; Portaria PGF nº 1201, de 27 de novembro de 2009; Edital 

PGF nº 29, de 27 de novembro de 2009; Portaria PGF nº 489, de 23 de junho de 2010; Edital PGF nº 8, 

de 28 de abril de 2010; Portaria PGF nº 939, de 23 de novembro de 2010; Edital PGF nº 15, de 23 de 

novembro de 2010; Portaria PGF nº 525, de 29 de junho de 2011; Edital PGF nº 5, de 27 de junho de 

2011; Portaria PGF nº 1032, de 28 de novembro de 2011; Edital PGF nº 16, de 28 de novembro de 2011; 

Portaria PGF nº 764, de 28 de setembro de 2012; Edital PGF nº 16, de  28 de setembro de 2012; Portaria 

PGF nº 970, de 05 de dezembro de 2012; Edital PGF nº 20, de 05 de dezembro de 2012; Portaria PGF nº 

558, de 09 de setembro de 2013; Portaria PGF nº 711, de 04 de novembro de 2013; Edital PGF nº 5, de 

09 de setembro de 2013; Portaria PGF nº 810, de 02 de dezembro de 2013; Edital PGF nº 14, de 02 de 

dezembro de 2013.; Portaria PGF nº 565, de 15 de julho de 2014; Edital PGF nº 32, de 11 de julho de 

2014. 
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Há, portanto, um notório desvio de finalidade que malfere o direito à igualdade de 

oportunidades para a promoção, tornando subjetivos os critérios escolhidos ante a subjetividade 

da designação sobre quem recairá o exercício de determinado cargo em comissão. 

Os cargos em comissão também podem ser utilizados para particularismos nas 

remoções. A Advocacia Pública Federal é uma carreira de dimensões expressivas. Os concursos 

são nacionais. Ao ingressarem nos quadros institucionais muitos procuradores terão lotação em 

locais bastante distantes do seu domicílio original e pelas vias regulamentares levarão bastante 

tempo para o retorno ao local almejado. Por isso, a oferta e distribuição de cargos em comissão 

é artifício passível de utilização para muitos profissionais chegarem ao destino idealizado sem 

precisar aguardar anos a fio pelas vias ordinárias dos concursos de remoção. Há aqui uma 

vantagem anti-isonômica a beneficiar alguns membros da mesma carreira, com prejuízo a 

outros, mais distantes dos meandros decisórios os quais necessitarão aguardar mais tempo para 

chegar ao local de lotação almejado, pois uma vaga de exercício deixará de ser disponibilizada 

em concurso de remoção ante o seu preenchimento de forma artificial. 

Como é praxe, não existe nenhum critério objetivo pré-estabelecido de escolha para 

o exercício de cargos em comissão. O critério é totalmente subjetivo. Também não há nenhum 

critério temporal. Pessoas podem exercer cargos em comissão por lustros ou por décadas, seja 

no mesmo cargo, seja em cargos sucessivos.  

Como diria Condorcet, toda exceção à lei comum, feita em favor de um indivíduo 

– ou de poucos indivíduos, complemente-se – consiste em um atentado contra o direito de 

todos374. 

Vê-se, portanto, aqui uma porta a ser fechada para não se permitir, nem por 

suposição, a presença em âmbito institucional de interesses diversos dos fins públicos. Não 

pode uma Função Essencial conferir a poucos a possibilidade de sofrear o direito de muitos. 

Justamente por afetar a independência e a isenção do advogado é que o Estatuto da 

OAB considera o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, incompatível com a 

ocupação de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou 

indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço 

público (art. 28, III), sendo impedido aos ocupantes de cargos demissíveis ad nutum participar 

de eleições para a direção de quaisquer órgãos da OAB (art. 63, § 2º). 

A extinção de tais cargos é medida necessária à preservação da própria idoneidade 

do cargo efetivo ocupado, pois os particularismos potencialmente presentes nos processos de 

                                                           
374 CONDORCET. Escritos político-constitucionais: Condorcet. Tradução: Amaro de Oliveira Fleck e Cristina 

Foroni Consani. Campinas: Editora da Unicamp, 2013. p. 64. 
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escolha e exercício de cargos em comissão podem afetar diretamente a independência do 

Advogado Público favorecido. 

Leciona Canotilho que os preceitos republicanos acentuam a ideia do 

“antiprivilégio” em relação à definição dos princípios e critérios ordenadores do acesso à função 

pública e aos cargos públicos. A forma republicana de governo prefere os critérios da 

eletividade, colegialidade, temporariedade e pluralidade. Subjacentes a estes estão os princípios 

republicanos da liberdade, da igualdade e do consenso. Contrapõem-se a estes princípios 

republicanos os critérios da designação, da hierarquia e da vitaliciedade375.  

Não se defende aqui a igualdade de chances ao acesso a tais cargos, mas a sua 

extinção definitiva por serem incompatíveis com uma Função Essencial à Justiça, cujos fins 

teológicos do justo devem imperar em suas práticas internas e exteriores.  

Tarefas de direção podem ser exercidos mediante adoção de critérios de escolha 

objetivos, eletivos e temporais, com prevalência da colegialidade nas decisões. 

Incorporar os princípios republicanos na formatação institucional torna-se elemento 

vital para o afastamento de problemas idênticos aos já mencionados quanto à problemática de 

ocupação de cargos em comissão ou funções gratificadas por pessoas externas aos quadros 

funcionais da carreira. Tanto lá como aqui o cargo em comissão desvirtua a satisfação do 

interesse público, podendo levar ao privatismo das funções e consequentemente afetar a 

independência do Advogado Público para a análise do direito em conformidade com a 

construção de uma sociedade justa376. 

O Supremo Tribunal Federal nega aos membros do Ministério Público o exercício 

de cargos em comissão no âmbito da administração pública, por afetar a sua autonomia e 

independência funcional, pois tais cargos implicam subordinação ao chefe da administração, 

fragiliza a instituição, que pode ser potencial alvo de captação de interesses políticos e de 

submissão dos interesses institucionais a projetos pessoais de seus próprios membros377. 

Essa mesma vulnerabilidade pode atingir a Defensoria Pública e a Advocacia 

Pública, instituições essenciais ao império da justiça e por isso necessitam atuar a uma distância 

regulamentar dos meandros decisórios do Poder Executivo. 

                                                           
375 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. p. 229. 
376 No mesmo sentido: CASTRO, Aldemario Araujo. A “Cadeia de Comando e Obediência” da Advocacia 

Pública Federal e o seu Código de Ética. Brasília: 05 dez. 2015. p. 1-2. Disponível em: 

<http://www.aldemario.adv.br/cadeiaetica.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2016. 
377 BRASIL. STF. Plenário: Membros do MP não podem assumir cargos públicos fora do âmbito da instituição. 

Notícias STF. ADPF 388. Julgado em: 09 mar. 2016. Acórdão pendente de publicação. Notícia disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=311720&caixaBusca=N>. Acesso em: 

12 maio. 2016.  
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Uma Função Essencial à Justiça deve estar muito bem resguardada para não 

permitir qualquer cogitação por parte de seus membros em adotar posturas meticulosamente 

medidas por temor de contrariar interesses que lhes façam perder o cargo transitório que 

usufruem. O Advogado Público deve ter independência para posicionar-se positivamente ou 

negativamente, conforme a diretriz do ordenamento jurídico e jamais ceder a pressões adversas 

ao interesse público. Governantes ou gestores inescrupulosos podem pretender se valer do 

escudo protetor de um parecer jurídico ou de uma opinião manifestada pelo órgão jurídico para 

tentar legitimar ou encobrir intenções desviantes subjacentes aos atos que intenta praticar. Por 

isso, o agir independente é uma necessidade institucional. 

Ademais, os arts. 5º e 37 da Constituição Federal oferecem um norte do qual as 

práticas institucionais não podem se distanciar. O princípio da liberdade deve estar 

parametrizado na independência e autonomia técnica indispensável ao exercício das funções. 

O princípio da igualdade necessita se firmar no tratamento igualitário a todas as carreiras e a 

todos os membros que as integram. O princípio da publicidade necessita ser dimensionado na 

transparência dos atos publicados pela AGU. O princípio da impessoalidade necessita refletir 

em critérios objetivos de escolha para ocupação de cargos, promoções e remoções. O princípio 

constitucional da legalidade necessita refletir na juridicidade da própria diretriz constitucional. 

A Advocacia de Governo é tão indesejável e repulsiva que chega a se caracterizar 

como ilícita, justamente por afrontar a independência técnica do Advogado Público e estar 

distante da construção do modelo de Estado Republicano informado pelo princípio da 

supremacia do interesse público primário da sociedade378. 

Existe ainda um outro fator que torna incompatível a ocupação de cargos em 

comissão no âmbito da Advocacia-Geral da União. Conforme dispõe o art. 37, V, da 

Constituição Federal, os cargos em comissão ou funções de confiança destinam-se a atribuições 

de direção, chefia e assessoramento.  

Ocorre que é no mínimo questionável possa um Advogado Público receber 

contraprestação remuneratória pelo exercício de cargos em comissão ou de confiança tão-

somente para prestar assessoramento jurídico, pois o art. 131 da Constituição Federal já diz ser 

atribuição dos Advogados Públicos Federais prestar o “assessoramento jurídico do Poder 

Executivo”.  

A leitura constitucional, portanto, demonstra haver um aparente bis in idem quando 

o Advogado Público, além da remuneração do cargo efetivo, passa a receber vencimentos 

                                                           
378 CASTRO, Aldemário Araujo. Advocacia de Estado versus Advocacia de Governo. Brasília: 03 abr. 2010. p. 

4-5. Disponível em: <http://www.aldemario.adv.br/observa/advestadvgov.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2016. 
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adicionais pelo exercício de cargos em comissão para desempenho de função de 

assessoramento, pois nessa situação o Advogado Público estaria sendo duplamente remunerado 

para exercer uma atribuição decorrente de sua própria investidura constitucional.  

É bem verdade que os cargos em comissão também servem para remunerar funções 

de direção e chefia, ou seja, para atividades de gestão. Mas como tais atividades são necessárias 

em todas as Procuradorias, tal gerenciamento não necessita ser realizado por distribuição de 

cargos em comissão. Basta assimilar que a necessidade de manutenção do órgão é atribuição 

inerente ao cargo de Advogado Público. Encargos administrativos não remunerados são 

suficientes e adequados para a designação de responsáveis por Procuradorias. Fórmulas podem 

ser pensadas para o gerenciamento administrativo. Modelos como eleição com prazo certo 

podem ser adotados. A quarentena pós-chefia para evitar a proliferação de “advogados-

gestores” afastados indefinidamente das lides jurídicas e consequentemente alheios às reais 

dificuldades e necessidades institucionais, também pode ser introduzida.  

É possível que determinadas unidades se deparem com a ausência de interessados 

em assumir posições de gestão. Nesses casos poder-se-ia prever a assunção compulsória, por 

prazo certo, levando-se em consideração a ordem de antiguidade progressiva ou regressiva na 

carreira em sistema de rodízio. Desse modo todos participariam das atividades de gestão sem 

que a essa atividade estivesse atrelada nenhuma vantagem direta nem indireta. A atividade de 

gestão é apenas mais uma das diversas atribuições inerentes ao cargo de Advogado Público. 

Enfim, alternativas existem. E tudo passa por uma quebra de paradigma para a 

realização de uma reforma institucional abrangente, diante de uma lei orgânica desatualizada e 

incompatível com os fins republicanos. 

Em pesquisa realizada junto a Advogados Públicos Federais verificou-se que 

85,49% dos membros participantes se mostraram favoráveis à extinção ou à redução drástica 

dos cargos em comissão na AGU379. 

Estima-se que a extinção dos cerca de 1500 cargos em comissão ocupados por 

Advogados Públicos Federais representaria uma economia aos cofres públicos de 

aproximadamente 100 milhões de reais ao ano380, em valores de 2015. 

                                                           
379 Participaram da pesquisa 1.461 Advogados Públicos Federais, sendo 1017 Procuradores Federais; 286 

Procuradores da Fazenda Nacional; 132 Advogados da União e 26 Procuradores do Banco Central. (UNAFE. 

Enquete: 85,49% dos Advogados Públicos Federais são a favor da extinção/diminuição drástica de DAS 

na AGU. Brasília: 22 set. 2015. Disponível em: < http://unafe.org.br/index.php/enquete-8549-dos-advogados-

publicos-federais-sao-a-favor-da-extincaodiminuicao-drastica-de-das-na-agu/>. Acesso em: 14 mar. 2016). 
380 SINPROFAZ. Mobilização dos membros da AGU reúne dezenas de PFNs em frente à sede do órgão. 

Brasília: 08 out. 2015. Disponível em: <http://www.sinprofaz.org.br/2016/2015/10/08/mobilizacao-dos-

membros-da-agu-reune-dezenas-de-pfns-em-frente-a-sede-do-orgao/>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
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Assim, são plúrimas as razões que pesam para se posicionar quanto a necessidade 

de extinção total dos cargos de confiança e funções gratificadas no âmbito da Advocacia-Geral 

da União.  

 

4.1.4 A cultura quanto a ausência de liberdade de atuação 

 

Advogados Públicos podem se tornar refratários à celebração de acordos e ao 

reconhecimento de direitos por ser constantemente verbalizado que se deve prestar obediência 

a alguém que lhe está acima e que somente essa autoridade superior deteria o poder de autorizar 

a que o Estado reconheça o que todas as provas comprovam.  

Superar essa cultura não será tarefa fácil, posto que está arraigada nas subestruturas 

institucionais. E não é para menos. Produções normativas internas não raro tornam manifesto e 

procuram disseminar o pensamento de dominação, exteriorizando em atos oficiais a submissão 

de Advogados Públicos a atos de comando. O problema maior está no fato de essa cultura atingir 

diretamente o recém ingresso nas carreiras que necessita de um grande esforço para não ser 

cooptado pelas superestruturas de dominação e submissão. 

A Portaria PGFN nº 641/2011, por exemplo, estabelece em seu art. 22 que a 

elaboração de atos típicos da Advocacia Pública como pareceres, informações e manifestações 

processuais somente se aperfeiçoariam quando aprovados por autoridade superior 

competente381. 

É completamente questionável possa uma mera portaria estabelecer que cada 

parecer, cada opinião, cada informação, e o que é pior, cada manifestação processual só possuirá 

validade se aprovada por um “Chefe” que revisa o ato de um “subalterno”. Estabelece-se um 

dever de reverência à figura do “Chefe” quando todo Advogado Público deve manifestar 

reverência apenas à constituição, às leis e à interpretação já consolidada pelos tribunais. 

Quando a Portaria diz que um parecer ou uma manifestação processual somente 

será considerada como manifestação da PGFN se chancelado por uma autoridade superior 

competente está transmitindo a mensagem subliminar de que um Procurador da Fazenda 

Nacional não detém, por si, a aptidão de produzir manifestações vinculantes ao órgão, o que 

                                                           
381 “Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, consideram-se atos da PGFN: [...] VII – Parecer; VIII – Nota; IX – 

Informação; XI – Manifestação Processual; XIV – Nota Justificativa [...]. Art. 22. Os atos previstos nos 

incisos VII, VIII, IX, XI e XIV do art. 2º desta Portaria só se aperfeiçoam quando aprovados por autoridade 

competente e devidamente numerados. §1º Os atos referidos no caput deverão guardar conformidade com as 

posições e fundamentos jurídicos da Unidade Central da PGFN. § 2º Os atos referidos no caput representam a 

posição da PGFN e a essa passam a pertencer apenas quando aprovados pelas autoridades superiores 

competentes”. (Portaria PGFN nº 641/2011). 
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parece se tratar de uma inconstitucionalidade gritante, como se os atos do agente público 

decorrentes de sua investidura constitucional fossem um nada jurídico.  

Pretende-se por ato administrativo retirar a liberdade de manifestação e de atuação 

individual de cada membro da Procuradoria da Fazenda Nacional derrogando por intermédio 

de uma simples Portaria as competências inerentes à própria investidura constitucional.  

Tal ato normativo contraria o disposto no art. 31, caput, e § 2º do Estatuto da OAB, 

que assegura ao advogado, no exercício da profissão, a manutenção da independência em 

qualquer circunstância, sem receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem 

de incorrer em impopularidade no exercício da profissão.  

Aludida Portaria contraria também o art. 131 da Constituição Federal, na exata 

medida em que suprime do Advogado Público a atribuição de representação da União e de 

assessoramento do Poder Executivo. 

Tal Portaria desconsidera completamente que os Procuradores da Fazenda Nacional 

ascenderam ao cargo público mediante concorrido concurso de provas e títulos. As relevantes 

atividades de um Advogado Público não podem sofrer tamanho desprestígio institucional.  

A ordem jurídica clama para que a Advocacia Pública cumpra, de fato, um papel 

relevante no contexto constitucional por intermédio de suas manifestações, mas na contramão 

de todas as expectativas a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional explicitamente 

publica atos normativos com o propósito de afivelar o exercício da liberdade profissional ao 

entendimento de quem possua um transitório cargo comissionado e que foi subjetivamente 

designado para exercê-lo. Será muito difícil contribuir para a distribuição da justiça enquanto 

existir uma Advocacia Pública tímida, tíbia, dependente e fortemente aparelhada onde se 

praticam inadvertidamente cerceamentos ao livre exercício do múnus constitucional.  

Referida portaria expressa, nas entrelinhas, que caso a autoridade superior não 

concorde com o posicionamento do ‘subalterno’, outro parecer deverá ser confeccionado e o 

parecer não aprovado não será numerado e, portanto, não será documentalizado. Em outras 

palavras, expressa-se que não figurará no processo administrativo um parecer sem aprovação 

da autoridade superior. Desse modo, nenhum órgão de controle tomará conhecimento do 

verdadeiro entendimento jurídico exarado por determinado Advogado Público. Ou seja, o 

Advogado Público está jungido a pensar com a cabeça do “chefe”, a acertar com os acertos do 

“chefe”, a se equivocar com os equívocos do “chefe” e a ser corresponsabilizado por atos 

praticados em conjunto com o “chefe”. 

O parecer representa a manifestação intelectiva do Advogado Público com análise 

jurídica dos fatos a ele submetidos. Em razão disso, não pode simplesmente ser desprezado. 
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Necessita ser acostado aos autos do processo administrativo e nele mantido, mesmo se for 

rejeitado. Para superá-lo necessita-se de fundamentação idônea. Um parecer, mesmo não 

prevalecente, se insere no contexto da historicidade documental e pode, eventualmente, ser 

objeto de análise pelas instâncias de controle. Um Estado Democrático de Direito não se 

constrói sem pensamentos dissonantes. O parecer é um ato individual. É ele a produção jurídica 

de um membro da Advocacia-Geral da União. Não se pode conceber que uma carreira com 

assento constitucional de tamanha envergadura seja tolhida na sua atuação específica ou tenha 

desproporcionalmente refreada a atividade-fim para a qual foi concebida. Há aqui um evidente 

abuso do poder regulamentar.  

Não fosse suficiente, em unidades com afluxo de considerável volume de processos 

existe uma impossibilidade material para cumprimento de tal Portaria, pois torna-se 

humanamente impossível a um único agente público personalizado na figura do ‘chefe’ poder 

analisar todos os processos e ler todas as manifestações processuais produzidas por diversos 

Advogados Públicos antes de serem apresentadas em juízo. Crê-se por isso que tal portaria não 

deva ser, de fato, cumprida no âmbito das Procuradorias Fazendárias por impossibilidade 

material, mas a sua simples existência com a expressa consignação em texto normativo interno 

sobre a necessidade de aprovação de pareceres e manifestações processuais por parte de um 

superior é fato desabonador que se situa no avesso de uma sociedade plural em completo 

desrespeito a preceitos republicanos. É ainda uma manifestação clara e inequívoca da separação 

entre o advogado ‘que manda’ e o advogado ‘que obedece’ a gerar uma sensação por parte 

desses últimos de ausência da prerrogativa de “poder-fazer”. Se essa prática se tornou explícita 

na Procuradoria da Fazenda Nacional, nas demais carreiras mantém-se sob o suspense da 

indeterminação sobre quais seriam os limites, as possibilidades e as prerrogativas dos 

Advogados Públicos Federais. 

A superação da postura extremamente resistente será conquistada mediante 

reformas estruturais e culturais. A assimilação de ideias difundidas sobre necessidades de 

autorização para a prática de qualquer ato implicou se estabelecesse no âmbito institucional a 

concepção de ausência de liberdade de atuação para reconhecer uma pretensão formulada contra 

o Estado. E, nesse cenário, infelizmente, a cultura do ‘não’ tornou-se um hábito 

institucionalmente sedimentado e que somente a duras penas se conseguirá superá-lo. 

Espera-se, no entanto, que tal postura seja superada pela Lei 13327/2016, que diz 

expressamente, em seu art. 37, competir aos ocupantes dos cargos de Advogado Público 

Federal, dentre outras atribuições, apresentar nos processos petições e manifestações em geral; 

exarar pareceres, notas, informações, cotas e despachos; interpretar as decisões judiciais, 
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especificando a força executória do julgado e fixando para o respectivo órgão ou entidade 

pública os parâmetros para cumprimento da decisão; participar de audiências e sessões de 

julgamentos, proferindo sustentação oral sempre que necessário; despachar com autoridades 

judiciais e administrativas assuntos de interesse da União, suas autarquias e fundações públicas; 

analisar a possibilidade de deferimento de parcelamentos e encaminhar a protesto os créditos 

cuja titularidade seja da União e de suas autarquias e fundações públicas; promover a análise 

de precatórios e de requisição de pequeno valor antes de seus pagamentos; propor, celebrar e 

analisar o cabimento de acordos e de transações judiciais e extrajudiciais, nas hipóteses 

previstas em lei. 

A independência funcional, portanto, está sustentada em âmbito constitucional em 

um princípio não escrito decorrente da própria investidura no cargo e do respeito aos aspectos 

de juridicidade do ato administrativo. Neste princípio colhido do direito pressuposto que 

referida lei se sustenta. 

 

4.1.5 Princípio da hierarquia 

 

Em verdade a atual Lei Orgânica da Advocacia Pública Federal, Lei Complementar 

nº 73/95, encontra-se totalmente defasada. Vê-se ela extremamente contaminada por sua 

extrema dependência ao Poder Executivo, com quebra do sistema de freios e contrapesos, por 

cumprir-lhe também o papel de defesa de atos emanados dos Poderes Legislativo, Judiciário e 

de todas as Funções Essenciais à Justiça.  

Na referida Lei Orgânica, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda encontra-se 

“subordinada” administrativamente ao titular do Ministério da Fazenda. Refere-se à existência 

de órgãos de subordinação interna e de respeito à hierarquia.  

A atual Lei Complementar nº 73/95 assenta a Advocacia Pública nas vias 

burocráticas do Estado, com redução da autonomia do Advogado Público em um rígido 

disciplinamento hierárquico típico do Poder Executivo, como se os Advogados Públicos 

estivessem submissos e obrigados a reverenciar não os aspectos jurídicos dos atos 

administrativos, mas as autoridades e os atos por elas praticados. 

Vê-se em Max Weber ser próprio da burocracia a existência de uma estrutura apta 

a dar ordens e comandos, pois a burocracia é baseada no princípio da hierarquia dos postos e 
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dos níveis de autoridades em um sistema ordenado em prerrogativas de mando e deveres de 

obediência, com a supervisão dos postos inferiores pelos superiores382. 

O agir autômato e burocrático é incompatível com a atividade jurídica, mas essa 

percepção nem sempre está presente na visão do governante. A tentativa de recrudescimento da 

submissão da Advocacia Pública a uma hierarquia administrativa e técnica383, tal como consta 

do Projeto de Lei Complementar nº 205/2012, encaminhada pela então Chefe do Poder 

Executivo ao Congresso Nacional, demonstra a concepção pouco republicana do objetivo de 

manietar a atuação dos Advogados Públicos Federais. 

Referido PLP 205/2012, em seu art. 26, § 6º, prevê a responsabilização do 

Advogado Público por cometimento de erro grosseiro, considerando como tal “a inobservância 

das hierarquias técnica e administrativa fixadas nesta Lei Complementar, no Regimento Interno 

da Advocacia-Geral da União e nas disposições normativas complementares dos órgãos da 

Advocacia-Geral da União”. 

A redação do projeto de lei apresenta previsão intimidatória à atuação do Advogado 

Público, pois estes não devem respeito a uma pretensa hierarquia técnica, mas à observância 

dos parâmetros constitucionais e legais que orientarão a sua atuação. 

A independência funcional do Advogado Público não pode estar sujeita a ameaças, 

nem mesmo veladas. 

O art. 26, § 6º do PLP 205/2012 considera erro grosseiro o desrespeito a normas 

legais e infralegais, mas incrivelmente não considera erro grosseiro o desrespeito à Constituição 

Federal!  

Tal “esquecimento”, além de demonstrar um completo descaso com a interpretação 

constitucional, realça o total descompromisso do Projeto de Lei com a ordem jurídica, não 

passando de uma tentativa de tornar os Advogados Públicos subservientes aos entendimentos 

de um único gestor que está temporariamente desempenhando um cargo comissionado 

demissível ad nutum. 

                                                           
382 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5. ed. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: LTC — Livros 

Técnicos e Científicos Editora S.A., 1982. p. 229-230. 
383 Art. 27, X, do PLP 205/2012. “Art. 27. Os membros da Advocacia-Geral da União sujeitam-se às proibições e 

impedimentos estabelecidos nesta Lei Complementar e, também, aos deveres previstos na Lei nº 8.112, de 

1990, na Lei no 8.906, de 1994, especialmente: ... X - observar a hierarquia administrativa e técnica.” 

(BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar nº 205, de 31 de agosto de 2012. Altera a 

Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da 

União. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=554204>. Acesso em: 25 fev. 

2012). 
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A redação do Projeto de Lei acaba por erigir a Lei Complementar, o Regimento 

Interno da Advocacia-Geral da União e as disposições normativas complementares nas grandes 

normas, nas normas fundamentais a orientarem a atuação dos membros da instituição, como se 

tais instrumentos normativos pudessem se sobrepor ao mandamento constitucional.  

A fim de resguardar a necessária autonomia e independência funcional, o conceito 

de hierarquia deve ceder espaço ao de coordenação. A atividade finalística deve ser disciplinada 

de forma coordenada e juridicamente fundamentada, mas jamais subordinada, pois a 

subordinação técnica restringe a autonomia e pode conduzir à prevalência dos interesses do 

ocupante de cargo transitório em detrimento dos interesses precípuos do Estado e da Sociedade. 

A Constituição Federal em momento algum traz qualquer expressão reveladora da 

intenção de o constituinte propugnar pela organização da Advocacia-Geral da União de forma 

hierarquizada ou subordinada. 

A imposição de uma estrutura hierarquizada liquida com a liberdade de consciência 

e de pensamento.  

Os limites à atuação profissional do Advogado Público não decorrem de nenhuma 

relação hierárquica em relação a seus pares. Sua atuação vem delineada e delimitada pela 

vontade da constituição e das leis, pelos entendimentos consolidados nos tribunais e pelo 

criterioso senso de responsabilidade pela elevada função exercida. 

Não pode jamais o Advogado Público ser constrangido a exarar um parecer 

defendendo ideias juridicamente insustentáveis apenas para satisfazer a vontade de um agente 

superior. A liberdade de consciência e de pensamento são inerentes a todos os profissionais que 

labutam no meio jurídico e dela nenhum profissional do direito pode ser privado. Trata-se de 

um bem personalíssimo que legislação alguma pode malferir.  

A hierarquia técnica pode conduzir pareceres temerários. A hierarquia técnica pode 

pretender sustentar a legalidade de um ato sabidamente ilegal. A hierarquia técnica pode fazer 

curvar os interesses primários da sociedade aos interesses inconfessáveis ou insondáveis de um 

agente temporário do governo. 

Mas há na Lei Complementar nº 73/93 um dispositivo que pode e deve ser melhor 

utilizado para salvaguardar a independência funcional do Advogado Público. 

Trata-se do art. 30, I, que autoriza o Advogado Público a declarar-se impedido 

sempre que já tenha apresentado parecer favorável à pretensão deduzida pela parte adversa. 

Assim, a Lei Complementar nº 73/95, apesar de defasada, não só reconhece uma 

certa liberdade de atuação por parte do Advogado Público, como também indica que dele é 
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exigida uma posição de neutralidade (não de imparcialidade) justamente para a preservação do 

interesse público. 

 

 

4.2 ADVOCACIA DE ESTADO: O PARADIGMA IDEAL 

 

Os problemas enfrentados pela Advocacia Pública Federal decorrem em grande 

parte de um processo de assujeitamento e subordinação ao Poder Executivo a que a instituição 

foi sendo paulatina e silenciosamente submetida. 

A Advocacia Pública Federal não foi denominada pelo constituinte de Advocacia-

Geral do Governo, Advocacia-Geral do Governante, Advocacia-Geral do Presidente nem 

Advocacia-Geral do Poder Executivo. A sua nomenclatura foi muito bem pensada. Designou-

se Advocacia-Geral da União justamente por representar judicial e extrajudicialmente todo o 

aparelho estatal, todos os órgãos públicos de todos os poderes federais e demais funções 

autônomas. 

O caráter transversal da Advocacia Pública assume foro de princípio institucional 

na exata medida em que sua atuação perpassa pela representatividade de toda a administração 

direta, suas autarquias, fundações públicas, inclusive dos três Poderes da República e das 

denominadas Funções Essenciais à Justiça. 

Por isso mesmo pode-se considerar a AGU uma instituição com atribuições 

supraorgânicas com a incumbência de examinar, controlar, defender e orientar a prática de atos 

administrativos emanados de instituições públicas federais.  

O fato de prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo não 

vincula nem subordina a AGU a esta esfera de poder, já que presta consultoria e assessoramento 

como órgão externo muito bem delineado no Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal. 

O regime democrático convive com a alternância de poder. A substituição de 

gestores e administradores públicos de menor ou de maior escalão acontece de forma constante 

em qualquer governo e nos governos que se sucedem, mas os atos praticados são perenes e se 

mantêm produzindo efeitos jurídicos por tempo indeterminado. Normalmente a sucessão de 

gestores e de governos também pode implicar revisão ou alteração de políticas públicas 

praticadas pelo gestor ou pelo governo anterior. Por isso se faz necessário que as políticas 

públicas passem por acurado exame de juridicidade para evitar prejuízo decorrente de práticas 

desconcertadas, contraditórias ou antijurídicas. Há de se precatar a administração pública e o 
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Estado brasileiro de eventuais efeitos deletérios, sejam estes presentes ou futuros, decorrentes 

da publicação dos diversos atos administrativos eventualmente dissonantes entre si.  

Torna-se, portanto, imperioso reconhecer na AGU um órgão jurídico 

necessariamente permanente apto a conferir suporte, memória e estabilidade às relações 

jurídicas entabuladas pelo Estado, com missão de evitar ou minorar as consequências gravosas 

que as sucessivas políticas públicas possam ocasionar ao erário e à vida do cidadão. 

Como decorrência da precípua atribuição de execução das políticas públicas 

nacionais, concentra-se no âmbito do Poder Executivo a prática da maior parcela dos atos 

administrativos. A execução de tais políticas não raro acarreta um número significativo de 

questionamentos administrativos e judiciais, pois pela sua generalidade tais políticas têm a 

potencialidade de afetar - e inevitavelmente afetam - a vida de muitos administrados.  

Necessário enfatizar que a prestação dos serviços de consultoria e assessoramento 

jurídicos torna a AGU muito próxima do Poder Executivo. Mas essa proximidade não pode 

implicar acoplamento de práticas verificadas naquela esfera de Poder no âmbito de uma Função 

Essencial à Justiça, nem assenhoreamento das funções institucionais pelo Poder Executivo.  

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Reclamação nº 8025/SP, apreciando 

questão prejudicial, assentou que incumbe à Advocacia-Geral da União a representação de 

todos os órgãos e entidades públicas federais, de forma exclusiva, por força do art. 131 da 

Constituição Federal, inclusive do próprio Poder Judiciário naquilo que lhe possa interessar 384. 

Desse modo, a Advocacia Pública, como Advocacia de Estado, possui um 

compromisso republicano com a defesa das políticas e liberdades públicas de toda a União. Seu 

compromisso não é com o Poder Executivo, nem com o governante, mas com o Estado 

brasileiro, na satisfação dos fins públicos, no zelo pelo respeito aos princípios da administração 

pública, para a concretização no âmbito da administração dos direitos e garantias fundamentais 

assegurados aos cidadãos, bem como pela observância dos princípios fundamentais 

expressamente insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

4.2.1 A defesa de autoridades administrativas pela Advocacia-Geral da União 

 

Por disposição legal incumbe à Advocacia-Geral da União realizar a defesa de 

autoridades administrativas em juízo, quanto a atos praticados pelos membros de todos os 

                                                           
384 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 8025/SP. Tribunal Pleno. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento: 

09 dez. 2009. Publicação: 06 ago. 2010. 
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Poderes e das Funções Essenciais à Justiça, desde que relacionados ao exercício de suas 

atribuições, conforme disposto no art. 22 da Lei nº 9028, de 12 de abril de 1995 e art. 37, XVII, 

da Lei n. 13327, de 29 de julho de 2016.  

Nos tempos atuais, mesmo quando o agente público age com vistas a atender ao 

interesse primário da sociedade seus atos são passíveis de questionamento. Se não houver um 

mínimo de resguardo para a defesa de tais agentes em juízo todos os que zelam pela boa 

prestação de serviço, sejam eles servidores públicos, gestores, chefes de autarquias, reitores, 

membros de poder ou das Funções Essenciais à Justiça, teriam um ônus enorme para se 

defenderem das interpelações realizadas por aqueles que se sentem de alguma forma atingidos 

desfavoravelmente por atos praticados por agentes que atuam em nome da administração 

pública. A defesa judicial do agente público pela AGU confere segurança ao servidor público 

para o adequado exercício da atividade em que foi investido.   

Seria esta mais uma vertente da atuação transversal da instituição ao velar pela 

segurança de todos aqueles que praticam atos em nome da União e nos estritos limites de suas 

responsabilidades funcionais385 e administrativas. 

O interesse público necessita conferir tranquilidade para a autoridade cumprir com 

o seu dever funcional, sem deixá-la indefesa quando atua no estrito cumprimento de seu dever 

legal. 

Atualmente, todos os agentes públicos estão submetidos a um rigoroso controle de 

seus atos e cada vez mais incumbe ao órgão jurídico o fornecimento de mecanismos seguros 

para o agir administrativo, pois do contrário pode o agente público permanecer em estado de 

total imobilismo ou omissão, quando tem por obrigação agir na execução das políticas públicas 

tão necessárias ao desenvolvimento social. Um Estado imóvel é um estado ineficiente e um 

agente público inseguro agrava enormemente a crise da ineficiência do Estado.  

Fernando Guimarães alerta para os problemas gerados pelos rígidos controles 

atualmente existentes. Segundo o autor o agente público com receio de se expor vai aos poucos 

deixando de decidir para não correr riscos de sanções administrativas, civis ou penais. Decidir 

sobre atos do dia-a-dia passou a ser uma aventura de risco a ponto de conduzir até a 

criminalização da conduta. Em razão disso, por um instinto de proteção, demarca-se uma zona 

de conforto fora da qual os agentes públicos, acuados, não mais atuam na busca da melhor 

solução ao interesse público, mas para encontrar formas de se proteger contra eventuais 

                                                           
385 BRASIL. AGU. AGU derruba queixas-crimes contra Procurador da República que criticou PM. 

Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/404178>. Acesso em: 16 maio. 

2016. 
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questionamentos386. O simples fato de ser aberta uma sindicância ou um processo 

administrativo disciplinar para investigar eventual indício de falta praticada por um servidor 

público já é o prenúncio de um período tormentoso e angustiante, independentemente da 

inocência comprovada no resultado final do procedimento. A Advocacia Pública nesse aspecto 

pode e deve ser chamada a intervir tanto previamente para evitar a prática de atos passíveis de 

questionamento judicial, e assim conferir segurança para o gestor público agir em conformidade 

com o direito, quanto posteriormente para a defesa da autoridade administrativa em juízo, acaso 

seus atos sejam questionados.  

A defesa dos atos praticados pelos agentes públicos não é um benefício pessoal, 

mas uma prerrogativa do cargo ocupado. 

Todavia, ao mesmo tempo em que tal defesa é necessária para salvaguardar e 

conferir tranquilidade ao agente público zeloso do seu dever, pode haver situações de desvio de 

finalidade institucional evidente a não recomendar a intervenção da advocacia estatal. Nessa 

situação, seria um atentado ao interesse público permitir ao Estado o patrocínio da defesa do 

agente faltoso, quando o mais correto seria agir ativamente na responsabilização do agente em 

razão da falta cometida. 

As Leis 9028/95 e 13327/2016 atribuem à Advocacia-Geral da União a tarefa de 

defesa da autoridade pública somente quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições 

institucionais exercidas nos limites da legalidade. 

Assim, se a autoridade a ser defendida não praticou o ato no exercício das 

atribuições do cargo ou se o exame dos fatos revele ter o agente se afastado do interesse público, 

não pode haver patrocínio da defesa pela Advocacia Pública. 

Por disposição legal e regulamentar, a representação de agentes públicos pela AGU 

está condicionada a solicitação do interessado387. 

O art. 6º da Portaria AGU 408/2009 disciplina as hipóteses em que não caberia 

representação por parte da Advocacia-Geral da União, sendo elencadas as situações de os atos 

não terem sido praticados no exercício das atribuições da autoridade administrativa; de o ato 

ter sido praticado sem a prévia análise do órgão jurídico, nas hipóteses previstas na legislação; 

de ter sido o ato praticado em dissonância com a orientação transmitida pelo órgão jurídico;  

nos casos de comprovada incompatibilidade do ato com o interesse público; de a conduta ter 

                                                           
386 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O Direito Administrativo do Medo: a crise da ineficiência pelo 

controle. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-

direito-administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle>. Acesso em: 16 mai. 2016.  
387 Lei nº 13327, de 29 de julho de 2016, art. 37, XVII; Portaria AGU 408, de 23 de março de 2009, art. 3º.  

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle
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sido realizada com abuso ou desvio de poder, ilegalidade, improbidade ou imoralidade 

administrativa, especialmente se comprovados e reconhecidos administrativamente por órgão 

de auditoria ou correição; quando a autoria, a materialidade ou a responsabilidade do requerente 

tenha feito coisa julgada na esfera cível ou penal; quando houver sido levado a juízo por 

requerimento da União, autarquia ou fundação pública federal, inclusive por força de 

intervenção de terceiros ou litisconsórcio necessário; quando se tratar de pedido de 

representação, como parte autora, em ações de indenizações por danos materiais ou morais, em 

proveito próprio do requerente; e por não ter o requerimento atendido aos requisitos formais 

exigidos ou houver  patrocínio concomitante por advogado privado.  

Ainda conforme essa mesma Portaria, cumpre aos membros da Advocacia Pública 

manifestarem-se sobre a aceitação do pedido de representação judicial no prazo de três dias 

úteis. Nos casos urgentes a manifestação se dará no prazo de 24 horas para evitar lesão grave e 

irreparável ao requerente.  

Referida Portaria vai ao encontro do que se espera de uma advocacia centrada na 

defesa dos interesses do Estado – e merecia até estar positivada em lei -, pois ao mesmo tempo 

em que assegura a defesa dos atos praticados pelas autoridades administrativas, estabelece um 

rol de situações em que a defesa pela Advocacia-Geral da União não satisfaria o interesse 

público, além de conferir à própria Advocacia Pública a prerrogativa de analisar se o caso 

merece, ou não, defesa institucional.  

Desse modo, estarão afastadas inúmeras situações onde impera a ilegalidade, a 

imoralidade, a improbidade, a má-fé e o dolo. Privilegia-se a dimensão da atuação do Advogado 

Público nos limites de uma Advocacia de Estado, já que na Advocacia de Governo é 

desconsiderada qualquer análise crítica quanto ao ato praticado pela autoridade que requisita a 

defesa administrativa388. 

Não se pode desconsiderar, no entanto, eventual existência de atos administrativos 

polêmicos a figurarem em uma zona cinzenta e indefinida quanto ao real atendimento do fim 

público. Nestas situações, se houver qualquer dúvida por parte do Advogado Público quanto ao 

fato de a conduta praticada ter atendido, ou não, a um interesse público, o patrocínio da defesa 

do agente público pela AGU se impõe. Apenas em se tratando de hipótese cabal e devidamente 

comprovada sobre a ocorrência de desvio de finalidade, de ilegalidade, de malversação do 

erário, de abuso do poder e nas situações elencadas pelo art. 6º da Portaria 408/2009 é que 

                                                           
388 CASTRO, Aldemário Araujo. Advocacia de Estado versus Advocacia de Governo. Brasília: 03 abr. 2010. p. 

4. Disponível em: <http://www.aldemario.adv.br/observa/advestadvgov.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2016.  
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deverá ser negada a representação pessoal à autoridade administrativa. Isso porque a má-fé não 

se presume e todo ato administrativo possui presunção de legalidade e legitimidade 

O suceder dos acontecimentos demonstra ser possível a ocorrência de antagonismos 

envolvendo agentes públicos uns contra os outros. 

Na tarefa de defesa não pode haver preponderância de nenhum poder sobre o outro 

justamente para que as posições assumidas se mantenham indenes à influência de qualquer 

dessas autoridades. Ao mesmo tempo, deve-se preservar ao máximo o equilíbrio de forças e a 

manutenção da confiança entre representante e representado. 

A vinculação da Advocacia-Geral da União à tutela do Poder Executivo causa um 

evidente desequilíbrio e uma evidente desconfiança quanto a neutralidade dessas forças, se o 

agente questionado integrar a esfera de outro Poder ou Função autônoma. 

Por isso a AGU necessita manter-se equidistante de todas as autoridades públicas 

para que cada Advogado Público possa livremente desempenhar suas atribuições de defesa com 

liberdade e autonomia sem sofrer pressões ou tentativas de ingerência em sua atuação.  

Tanto o membro do Poder Executivo quanto o membro do Poder Judiciário, do 

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, desde que venham requisitar a defesa 

da Advocacia Pública necessitam ser defendidos por profissional e instituição idôneos. Se a 

AGU estiver assujeitada ao Poder Executivo destilará dúvida na atuação do Advogado Público 

destacado para defender a autoridade que não integra essa esfera de poder. E a dúvida quanto à 

idoneidade do seu defensor não é interessante para o defendido, nem para o defensor, e muito 

menos para a instituição que desempenha função pública essencial à justiça.  

A autonomia institucional e a independência funcional são a solução para o 

Advogado Público não ter sua postura questionada por suspeita de ingerências externas. 

Então nas situações de conflito de interesse entre duas autoridades administrativas, 

desde que solicitado, deve-se designar dois Advogados Públicos ad hoc de igual estatura 

institucional para defenderem cada uma dessas autoridades, não podendo o Advogado-Geral da 

União exercer a defesa de uma das autoridades em litígio, justamente para preservar o equilíbrio 

e a neutralidade de ambas as defesas. 

 

4.2.2 A Advocacia-Geral da União não é um Ministério 

 

A Advocacia-Geral da União não é um Ministério. É uma instituição de Estado 

permanente e com este não se confunde. Enquanto os Ministérios podem ser criados ou extintos 
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por simples disposição de Lei389 ou até por Medida Provisória, a Advocacia-Geral da União 

não é passível de extinção, por fazer parte da Organização dos Poderes constituídos. 

O Advogado-Geral da União não é Ministro de Estado.  

A Constituição Federal estabelece requisitos distintos para o exercício de cargos de 

Ministros de Estado e de Advogado-Geral da União e no art. 84 os menciona em dispositivos 

separados, realçando a dessemelhança entre os cargos. Com efeito, o art. 84 diz competir 

“privativamente ao Presidente da República: I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 

(...)XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral 

da União (...)”. A constituição não possui palavras inúteis, trata-os em incisos diferentes e o 

realce diferenciador entre os cargos demonstra-se óbvia. 

No art. 84, parágrafo único, a constituição ratifica a existência das duas figuras 

quando expressa ser possível ao Presidente da República delegar parte de suas atribuições “aos 

Ministros de Estado, (...) ou ao Advogado-Geral da União”. 

Os requisitos para o exercício das funções de Ministro e de Advogado-Geral da 

União também são distintos e estão delineados nos arts. 87 e art. 131, § 1º: enquanto o Ministro 

possui como requisito de investidura ser brasileiro, maior de 21 anos e no exercício de direito 

político, o Advogado-Geral da União possui como requisito ser cidadão, maior de trinta e cinco 

anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Por fim, no art. 52, I e II, a Constituição estabelece a competência do Senado 

Federal para processar o Advogado-Geral da União nos casos do crime de responsabilidade, 

enquanto os Ministros de Estado somente serão julgados pelo Senado Federal nos crimes de 

responsabilidade conexos com os do Presidente ou Vice-Presidente da República. Nas demais 

hipóteses de crimes de responsabilidade e nos crimes comuns, preceitua o art. 102, I, c) competir 

ao Supremo Tribunal Federal proceder tal julgamento.  

A Constituição, no entanto, foi omissa no que tange ao foro privilegiado do 

Advogado-Geral da União para crimes comuns.  

Não só a Constituição, mas também a lei faz a nítida separação entre as funções do 

Advogado-Geral da União e dos Ministros de Estado, como se pode ver pela Lei nº 10683, de 

28 de maio de 2003, ao regular a organização da Presidência da República e dos Ministérios. 

Esta Lei não elenca a Advocacia-Geral da União no rol dos Ministérios contido no art. 25. Mas 

o seu parágrafo único, III conferiu ao AGU o status de Ministro de Estado. Tal dispositivo foi 

concebido com o único propósito de conferir foro privilegiado a diversas autoridades sem essa 

                                                           
389 Constituição Federal, art. 88.  
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prerrogativa constitucional. Esse objetivo fica nítido com a nova redação dada ao art. 25, 

parágrafo único III, da Lei n. 10683/2003 pela Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 

2016. Restou consignada a qualificação do Advogado-Geral da União como Ministro de Estado 

até a aprovação de emenda constitucional para incluí-lo no rol das alíneas “c” e “d” do inciso I 

do caput do art. 102 da Constituição. 

No entanto, a qualificação do Advogado-Geral da União como Ministro de Estado 

representa a apropriação dessa Função Essencial à Justiça por parte do Poder Executivo.  

A investidura do Advogado-Geral da União é de “livre nomeação pelo Presidente 

da República” mas esse fato não confere ao AGU a condição de Ministro de Estado. A própria 

livre nomeação do AGU entre membros de fora da carreira é fator atentatório ao interesse 

púbico, pois retira do órgão jurídico máximo a independência necessária para a prática de uma 

Advocacia de Estado, atrelando-a bastante aos interesses de uma Advocacia de Governo.  

Nesse quadrante, pensa-se ser necessária uma reforma constitucional para 

condicionar o exercício do cargo a integrante de uma das carreiras que compõem a Advocacia-

Geral da União, cujo cargo deveria ser exercido por prazo certo e mediante sabatina no Senado 

Federal. Tal medida seria de extrema importância para profissionalizar institucionalmente a 

Advocacia-Geral da União mediante planejamentos institucionais de longo prazo traçando um 

perfil de Advocacia Pública preventiva e baseada no objetivo fundamental de busca pela justiça. 

Enquanto isso não acontece vê-se com perplexidade a tentativa de assujeitamento 

da instituição ao Poder Executivo.  

Mesmo após a Constituição Federal e o processo de redemocratização do Estado 

brasileiro, a AGU vem sendo concebida com olhares voltados para o regime anterior, ou seja, 

o novo foi paulatinamente sendo construído com os olhares fixos no passado, em um modelo 

defasado, de modo que o maior escritório de Advocacia Pública do país se agiganta sob uma 

estrutura pouco republicana, antidemocrática e refratária a uma postura independente por parte 

de seus membros390. 

 

4.2.3 A defesa do interesse público  

 

                                                           
390 No mesmo sentido: LUCIANO, Pablo Bezerra. A Advocacia-Geral da União é instituição transversal aos 

poderes. In: Revista Consultor Jurídico. São Paulo: Dublê Editorial, 14 jun. 2014. Disponível em: < 

http://www.conjur.com.br/2014-jun-14/advocacia-geral-uniao-instituicao-transversal-aos-poderes>. Acesso 

em: 19 mar. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art102ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art102ic
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Na prática o poder público se comporta ostentando posição de autoridade, de 

domínio ou de comando, em relação aos particulares. Essa é uma situação de fato. Enxerga-se 

essa posição como indispensável condição para gerir os interesses públicos quando estes entram 

em confronto com os interesses individuais391. Contudo, o Estado deve deter autoridade sem se 

tornar autoritário; deve zelar pelos interesses coletivos sem aniquilar os interesses individuais.  

Nessa toada, definir interesse público não é tarefa fácil.  

Celso Antônio Bandeira de Mello392 leciona não ser adequado considerar o interesse 

público como uma categoria contraposta ao interesse privado ou individual. Dizer que o 

interesse público seria o interesse do todo ou do próprio conjunto social, ou que se confunde 

com a somatória dos interesses individuais, peculiares de cada qual, também não é dizer muito. 

Para o autor é equivocada qualquer tentativa de promover uma separação absoluta 

entre o interesse do todo e o interesse das partes. Deve-se, ao contrário, procurar acentuar que 

o interesse público seria o interesse do todo, e nessa condição é ‘função’ qualificada dos 

interesses de cada integrante da sociedade.  

O interesse público não pode ser visto em contraposição ao interesse individual, 

pois não é concebível a existência de um interesse público em choque com o interesse de cada 

um. Tal interesse se transmudaria em um não-interesse, pois, na verdade, o interesse público, 

considerado como o interesse de todos ou do conjunto social, nada mais é que a dimensão 

pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe 

da sociedade (entificada juridicamente no Estado). Desse modo, um indivíduo pode, 

individualmente, ter o interesse em não ser desapropriado, por exemplo, mas enquanto 

integrante da coletividade não pode ter interesse de que não exista o instituto da desapropriação, 

sem a qual importantes políticas públicas não poderiam ser realizadas. Assim, Celso Antônio 

Bandeira de Mello considera o interesse público como sendo o interesse resultante do conjunto 

dos interesses que os indivíduos particularmente possuem enquanto membros da Sociedade e 

pelo simples fato de o serem. É, portanto, o interesse público uma das facetas dos interesses 

individuais. A sua faceta coletiva. Torna-se então equívoco pensar que sendo os interesses 

públicos os interesses do Estado, todo e qualquer interesse do Estado, enquanto entidade 

pública, seria um interesse público.  

Os interesses públicos do Estado podem ser divididos em interesses públicos 

primários e secundários. 

                                                           
391 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 61. 
392 Ibid., p. 50-51. 
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Os interesses públicos primários seriam os interesses públicos propriamente ditos. 

Já os interesses públicos secundários seriam aqueles interesses ostentados pelo 

Estado na condição de pessoa jurídica. Seriam seus interesses particulares enquanto sujeito de 

direitos. Os interesses individuais do Estado são similares aos interesses particulares de 

qualquer outro sujeito e por isso não podem ser considerados interesses públicos393. 

Interesses públicos primários e secundários do Estado não podem entrar em 

contradição. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello seria inconcebível um interesse da 

pessoa Estado em recusar administrativamente – e até a questionar em juízo, se convocado aos 

pretórios – a responsabilidade patrimonial por atos lesivos a terceiros, mesmo que tenha sido o 

causador do dano. Tampouco se poderia admitir o pagamento de valores ínfimos nas 

desapropriações, em preço abaixo do justo. Tais atos infelizmente se fazem presentes em uma 

Advocacia de Governo cujos membros ainda não começaram a refletir sobre a dimensão de seu 

papel. Daí a razão de ver-se corriqueiramente o Estado adotar tais posturas, com o objetivo de 

resguardar seu patrimônio, defendendo interesses à moda de qualquer outro sujeito, em agressão 

à ordem normativa. Em todas essas hipóteses, age em contrariedade ao Direito, divorciado do 

interesse público primário que lhe cumpre concretizar. Segundo o autor, este proceder, nada 

obstante seja comum, “é fruto de uma falsa compreensão do dever administrativo ou resultado 

de ignorância jurídica394”. 

Assim, o interesse público não se confunde com o interesse do Poder Público. Aliás, 

o interesse do Poder Público afirma Carlos Mário da Silva Velloso citando Seabra Fagundes, 

pode se constituir, muitas vezes, no mais perverso dos interesses395. 

O Advogado Público tem o papel de ser o primeiro a desmistificar o interesse 

defendido. Todo interesse público, antes de ser postulado ou defendido, necessita passar pelo 

crivo da razão jurídica, nos estritos limites da ordem normativa. 

 

 

4.2.4 Independência funcional 

 

O tema proposto traz à discussão aspectos da necessária independência funcional 

do Advogado Público sob a vertente de uma Advocacia de Estado. Não se aventa, de modo 

                                                           
393 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 57. 
394 Ibid., p. 16-17. 
395 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Prefácio. In: MADUREIRA, Carlos. Advocacia Pública. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2015. p. 18. 
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algum, como já se demonstrou, a existência de uma autonomia absoluta, sem peias nem limites, 

pois nenhum órgão e nenhum indivíduo a possui no ambiente de um Estado Democrático de 

Direito. Todos têm sua atuação limitada pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais. 

A liberdade de agir deve estar delimitada pela ordem interna justamente para coibir a tendência 

do espírito humano em abusar da menor frincha de poder. Tampouco se pode conceber uma 

Advocacia de Estado leniente na defesa dos atos administrativos higidamente praticados.  

Não obstante, quando se enfoca a necessidade de o Estado reconhecer 

espontaneamente seus equívocos e, por corolário, reconhecer direitos ostentados pelo 

administrado frente aos órgãos da administração, vislumbra-se a possibilidade de conceder aos 

administrados uma maior efetividade no acesso à justiça e ao mesmo tempo maximizar a 

lealdade estatal em uma perspectiva voltada à redução de demandas judiciais, ante as notórias 

taxas de litigiosidade atribuídas aos órgãos públicos. 

Soa incrível perceber servidores administrativos, muitos dos quais sem formação 

jurídica, deferirem ou indeferirem corriqueiramente direitos aos administrados enquanto a 

Advocacia Pública mantém-se refratária em assumir idêntico papel. 

Os Advogados Públicos, com muito mais razão, por ostentarem a formação jurídica 

necessária, podem reanalisar os atos administrativos com a independência inerente ao cargo e 

assim instar as esferas competentes para a revisão dos atos contrários ao Direito.  

Afinal, os Advogados Públicos são os agentes responsáveis pela última palavra 

sobre a juridicidade, ou não, dos atos praticados pela administração. A palavra necessita ser dita 

e respeitada ainda no âmbito administrativo, justamente para evitar o acúmulo de demandas 

desnecessárias perante o Poder Judiciário. Mesmo quando demandas são ajuizadas impõe-se ao 

Advogado Público conformar as razões da parte ao Direito posto. Mesmo após uma decisão 

recorrível são os advogados públicos os únicos com poderes de analisar a juridicidade e a justiça 

da decisão judicial e avaliar sobre a viabilidade, ou não, da interposição de eventual recurso. 

A atuação do Advogado Público não pode se cingir a um exame estritamente 

legalista do fenômeno jurídico, nem se tornar uma tarefa automatizada a ser desempenhada 

apenas a partir de diretrizes pré-traçadas e pré-estabelecidas, como se estas fossem suficientes 

a retratar todas as nuances que apenas o exame do caso concreto é capaz de mostrar. A lei não 

pode contrariar a Constituição. Uma Portaria ou uma Instrução normativa não podem se 

sobrepor à Lei. A hierarquia normativa necessita ser avaliada em cada exame de caso concreto. 

O apego a um pensamento estritamente legalista sem análise sistêmica no âmbito 

normativo e constitucional também pode revelar um mal atávico a ser superado.  
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Nenhuma lei, nenhum regimento, nenhuma Portaria, nenhuma disposição 

normativa complementar poderá contrariar dispositivo constitucional. Os Advogados Públicos 

não podem ser obrigados a contrariar a vontade constitucional para priorizar orientações de 

caráter inferior na hierarquia das normas. 

A atividade de aplicação do direito é uma atividade criativa de descoberta da norma 

regente de determinada situação concreta. 

Texto e contexto necessitam ser avaliados. Do processo hermenêutico será possível 

extrair a norma jurídica a regular determinada situação. 

A interpretação é meio de expressão dos conteúdos normativos. Por seu intermédio 

são descobertas as normas de decisão contidas nos dispositivos constitucionais e legais. A 

interpretação é, então, a atividade indispensável a transformar disposições (textos, enunciados) 

em normas396. Se as normas são a resultante da interpretação e se elas somente dizem aquilo 

que os intérpretes dizem que elas dizem, e sendo o Advogado Público o intérprete oficial das 

normas jurídicas no âmbito do Poder Executivo e na atividade de representação judicial da 

União, cumpre-lhe então exercer esse mister inerente à sua própria atividade e cumpre à 

administração observar tais recomendações. 

O positivismo jurídico trazido por Kelsen foi importantíssimo para a organização 

do Estado e estabeleceu os fundamentos necessários ao soerguimento de uma ciência jurídica. 

No entanto, deve-se lembrar que o direito é uma ciência social, de caráter 

instrumental, e não pode estar alheio ao sentimento de realização de justiça que o Estado, por 

imperativo, constitucional, possui a obrigação de perseguir, sob pena de a ciência jurídica se 

transformar em serva dos poderes ou interesses estabelecidos397. 

 

4.2.5 Proposta de uma Advocacia Pública atenta aos direitos dos cidadãos 

 

A autonomia funcional da Advocacia Pública com enfoque em uma Advocacia de 

Estado ganha relevo em um ambiente Democrático de um Estado aberto à concretização de 

direitos dos cidadãos, pois é no âmbito jurídico que boa parte dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil devem ser sopesados e concretizados. Tanto melhor seria se tais 

objetivos se concretizassem sem a necessidade de movimentação de todo o aparelho judicial. 

                                                           
396 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 86. 
397 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. Tradução de Bruno Costa Simões. São Paulo: Martins Fontes, 

2014. p. 4. 
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Um Estado que se equivoca e não reconhece espontaneamente seus equívocos é um 

Estado que obsta a construção de uma sociedade justa. Um Estado leniente com o direito é um 

Estado injusto com seu povo. O exercente de um múnus público que não se permite distinguir 

a justiça da injustiça traz consigo, diria Bacon, a prova de uma consciência falha398. 

A construção do raciocínio jurídico deve passar, não raro, pela desconstrução de 

atavismos impregnados em hábitos e comportamentos sedimentados e acomodados na rotina 

diária de uma administração pública burocrática e burocratizante, de forma que institutos e 

entendimentos necessitam ser constantemente revisitados, revigorados e dotados de novos 

matizes, de novas leituras constitucionais, para que outras luzes e outros discernimentos possam 

ser desvendados.  

O agir administrativo deve sempre encontrar respaldo no Direito. O Direito, por sua 

vez, antes de ser aplicado, necessita ser interpretado. Revela-se, portanto, que o Estado não 

prescinde do indivíduo, enquanto intérprete do ordenamento jurídico, para pôr-se em 

movimento. O indivíduo, na condição de ser psicológico que sente, pensa, intui, interage, 

raciocina e racionaliza é a personagem central do processo hermenêutico. O seu pensamento 

tanto pode ser o gerador e o dínamo propulsor da paz e harmonia coletivas quanto pode tornar-

se o abrasivo da discórdia, do conflito e da instabilidade social.  

Como corolário, o intérprete tanto pode tornar-se operoso ao perlustrar as 

consequências que seus atos geram na vida de um cidadão integrado no ambiente democrático 

de uma sociedade periférica, aflita e ansiosa por alcançar a estabilidade e o equilíbrio nas 

relações sociais, quanto pode imobilizar-se em si mesmo. Nessa última situação, sob o pretexto 

de vinculação a uma legalidade estrita, rigorosa ou pedagógica, pode exteriorizar, 

inadvertidamente, uma atitude individualista e intransigente, sem se dar conta que essa postura 

pode implicar a negativa do acesso à justiça concebida como ordem jurídica efetivamente justa 

aos que mais necessitam, além de poder contribuir para a manutenção de estados de sujeição ao 

custo da opressão rescaldada em uma concepção de Estado ainda grandemente influenciada por 

ideologias sectárias e repressoras. 

Assim, a liberdade de agir, dentro dos limites constitucionais e legais previamente 

traçados, deve ser exercida de forma emancipatória com a consciência desperta para a 

necessidade da alteridade, da solidariedade, do pôr-se no lugar do outro, do que sofre e do que 

necessita da tutela estatal. Sentimento e razão sempre nortearão o comportamento humano. Por 

                                                           
398 BACON, Francis. Dos Procuradores. In: Ensaios. Tradução de Edson Bini. 2. ed. São Paulo: EDIPRO, 2015. 

p. 149. 
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isso é necessário que o raciocínio se ilumine, mas não descure do sentimento; e que o sentimento 

possa ser burilado sem olvidar da razão. 

Segundo Marilena Chauí, a razão seria a consciência moral, concebida como a 

vontade racional livre que não se deixa dominar pelos impulsos passionais, mas realiza as ações 

morais como atos corretos, ditados pela inteligência ou intelecto399. 

Bauman vê nas ações o fruto de escolhas e essas escolhas necessitam ser calculadas, 

medidas e avaliadas. A avaliação é parte indispensável do processo de escolha e da tomada de 

decisão; é a necessidade sentida por humanos tomadores de decisão, necessidade sobre a qual 

raramente refletem os que agem apenas por hábito400. 

Todo ser que se encontra diretamente vinculado à defesa de uma causa, de uma 

ideia, de uma posição, está sujeito a deixar-se envolver por um impulso parcial. Não ao impulso 

passional mórbido e doentio, mas ao impulso parcial de agir com o sentimento de quem está 

envolvido como parte, o que não pode ser objeto de recriminação, pois somente pode agir desse 

modo aquele que toma partido, que assume a posição de defesa de um ato comissivo ou 

omissivo. 

Todavia, quando se assume a posição de defesa de um ato praticado pelo Estado 

não é possível fechar os olhos para a realidade, nem deixar-se levar cegamente pela força do 

hábito nem por um impulso parcial de resistência a qualquer custo. É necessário submeter ao 

crivo da razão os argumentos contrários. Há necessidade de avaliar se o ato defendido, em seu 

contexto, está de fato em consonância com as normas, com os princípios e com os objetivos 

constitucionalmente perseguidos. É preciso atentar para o fato de que os interesses do Estado 

devam estar os mais próximos possíveis dos interesses da sociedade e dos indivíduos que a 

compõem, não obstante os interesses individuais possam, por vezes, conflitar com os interesses 

do todo e se sujeitarem ao bem maior. Por isso, aos agentes estatais, a razão impõe sempre o 

dever de “dizer as coisas tais como são401”. 

Assim, por exemplo, quando o Advogado Público se depara com a cobrança de um 

crédito prescrito, surge o dever de reconhecer imediatamente a ocorrência da prescrição. E esse 

dever surge não porque existe um dispositivo legal que assim o determine402, mas por dever 

ético-moral de a administração não cobrar algo que não lhe é mais devido. O art. 37 da 

Constituição Federal, ao elencar o princípio da moralidade como um dos baluartes da 

                                                           
399 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 14. ed. São Paulo: Editora Ática, 2012. p. 79. 
400 BAUMAN, Zigmunt. Ética pós moderna. São Paulo: Paulus, 2013. p. 12. 
401 CHAUÍ, op. cit., p. 80. 
402 Lei nº 9469, de 10 de julho de 1997, art. 1º-C. 
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administração pública, implica seja-lhe dada a máxima efetividade por parte de todos os órgãos 

públicos. Do princípio da moralidade decorrem os princípios da boa-fé e da confiança que deve 

permear as relações entabuladas entre administração e administrado. Por corolário, surge o 

dever de a administração não agravar desnecessariamente a situação dos administrados. Dessa 

forma, o reconhecimento da prescrição como de qualquer direito que o administrado possa ter 

frente a administração, desde que efetivamente comprovados, necessitam ser reconhecidos de 

ofício, independentemente da provocação da parte contrária. 

Igor Aragão Brilhante revela preocupação com a possibilidade de o Estado opor 

resistências processuais infundadas, ou fundadas na falta de transparência, mediante omissão 

ou alteração de fatos capazes de induzir o julgador a erro ou mantê-lo em equívoco. É o que 

ocorreria, por exemplo, quando um procurador constata a nulidade do procedimento 

administrativo de cobrança do crédito, por falta de intimação da parte, por exemplo, em um 

processo judicial em que se questiona a validade do crédito fazendário por motivo diverso, e, 

mesmo diante dessa nulidade patente, seguisse opondo-se ao pedido da ação, sonegando ao 

juízo aquela informação que seria determinante para a solução do caso. 

O poder de autotutela dos atos administrativos, segundo o autor, não se esvai pelo 

simples fato de ter havido a judicialização de um processo, sob pena de admissão da 

possibilidade de o Estado errar nas suas relações com os cidadãos. O poder-dever (ou o dever-

poder, como aqui se defende) dos agentes públicos não desaparece simplesmente porque uma 

questão foi levada a juízo, mormente quando se está diante de uma função estatal que tem na 

busca pela justiça a sua força essencial403.  

Não é possível que o próprio Estado fomente uma situação de litigiosidade 

permanente, quando tem por dever a pacificação dos conflitos sociais. 

A realização da justiça, por ser um fim perseguido pelo Estado, não pode ficar 

adstrita ao Poder Judiciário. É uma diretriz que necessita ser sentida, vivenciada e 

compartilhada entre todos os órgãos e agentes públicos, mormente aqueles que desempenham 

Funções Essenciais à Justiça, como é o caso da Advocacia Pública. 

Infelizmente nos meandros do poder nem sempre a lealdade está presente na postura 

estatal. 

Saulo Ramos relata em seu Código da Vida que durante o Plano Cruzado 

economistas tentaram justificar que haveria vantagem econômica na utilização de mecanismos 

sabidamente ilegais ou inconstitucionais para aumentar a arrecadação do Estado. E mesmo sob 

                                                           
403 BRILHANTE, Igor Aragão. Antimanual do Advogado Público. Recife: Nossa Livraria Editora, 2015. p. 112. 

p. 113-14. 
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a advertência do órgão jurídico sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de determinada 

medida, havia o contra-argumento de que apenas cerca de 30% dos prejudicados ingressariam 

em juízo, pois a maioria não reclama seus direitos. E mesmo para aqueles que acionam o Poder 

Judiciário, a União levaria cerca de 10 anos para sentir os efeitos das decisões, e o tempo adiaria 

o problema para os governos seguintes. Relatou ter muitas vezes demovido os agentes estatais 

da ideia inicial, mas reconheceu ter restado vencido nas suas argumentações em determinadas 

situações404. 

A Advocacia Pública deve deter independência justamente para não cair nas 

artimanhas governamentais nem deixar-se levar pelos argumentos econômicos legitimadores 

de condutas sabidamente desleais. 

Igor Aragão Brilhante405 destaca também passagem de voto do Ministro Sepúlveda 

Pertence ao julgar a ADI 1102-2/DF no Supremo Tribunal Federal. Durante o julgamento, 

revelou o Ministro a experiência semelhante à revelada por Saulo Ramos. Relata o Ministro, 

durante o voto, episódio dos tempos de Procurador-Geral da República, no período em que a 

representação judicial da União ainda era realizada pelo Ministério Público. Em certo momento 

foi consultado por técnicos de determinado setor governamental sobre uma proposta de decreto-

lei, tendo se manifestado por sua manifesta inconstitucionalidade. Mas os técnicos contra-

argumentavam economicamente sobre o que constatavam vinha ocorrendo com a questão 

constitucional ‘x’, em que há quatro anos a União não teria tido sequer uma sentença, de 

qualquer instância, a seu favor. Mas no entanto, ponderava o técnico, a arrecadação real está 

por volta de 85% do previsto, porque a maioria não vai a juízo. Sobretudo em relação aos 

pequenos tributos406. 

A utilização do pragmatismo econômico para justificar a publicação de atos 

contrários ao direito é de todo repreensível e contrária aos Princípios Fundamentais da 

República Federativa do Brasil. Tais justificativas não encontrariam jamais guarida em uma 

Advocacia de Estado comprometida com o respeito aos interesses permanentes da sociedade, 

mas ela pode manifestar-se, sim, em uma Advocacia de Governo voltada aos interesses 

momentâneos dos comandantes transitórios da nação. 

                                                           
404 RAMOS, José Saulo. O Código da Vida. 2. ed. São Paulo, Planeta, 2013. 
405 BRILHANTE, Igor Aragão. Antimanual do Advogado Público. Recife: Nossa Livraria Editora, 2015. p. 112. 
406 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1102-2/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Maurício Corrêa. 

Julgamento: 05 out. 1995. Publicação: 17 nov. 1995.  
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A maximização da lealdade dos atos Estatais deve se sobrepor às necessidades de 

ordem econômica e sempre que instado a emitir manifestação na esfera administrativa torna-se 

dever do Advogado Público expor seu entendimento em parecer fundamentado. 

Tal parecer deve permanecer anexado aos autos administrativos para registro e 

publicidade, a quem interessar possa. 

Atenta contra o princípio da boa-fé administrativa qualquer tentativa de retirar de 

processos administrativos pareceres contrários aos fins pretendidos pelos governantes da 

ocasião. Todos os pareceres subscritos por Advogado Público revelam a manifestação de um 

olhar atento a diversas peculiaridades dos atos do poder público. Por isso, a Advocacia de 

Estado em um Estado Republicano e Democrático de Direito preza pelo respeito à manifestação 

jurídica do agente constitucionalmente investido para exercer a missão de uma Função 

Essencial à Justiça.  

Eventuais discordâncias em relação ao parecer exarado poderiam ser levados à 

apreciação de uma Câmara de Uniformização, por exemplo. Deveria incumbir a um órgão 

colegiado a deliberação de forma definitiva sobre o caso concreto, caso haja discordância por 

parte do gestor público. O parecer do Advogado Público é a sedimentação da manifestação 

conclusiva da Advocacia-Geral da União sobre a expedição de um ato determinado e apenas 

um órgão colegiado poderia se sobrepor a essa manifestação. Jamais um Chefe ou superior 

hierárquico ocupante de um cargo temporário por designação do governo da ocasião. 

Assim, a proposta de Emenda Constitucional nº 82/2007, em trâmite na Câmara dos 

Deputados, de autoria do Deputado Flávio Dino, caminha em uma melhor direção em relação 

àquela seguida pelo PLP 205/2012. Referida PEC propõe a inserção do art. 132-A na 

Constituição Federal, tornando expressa a prerrogativa da independência funcional. Esta 

somente seria contida em um exame de juridicidade, racionalidade, uniformidade e defesa do 

patrimônio público, da justiça fiscal, da segurança jurídica e das políticas públicas, nos limites 

estabelecidos na Constituição e nas leis pertinentes. 

Conforme parecer do Relator Deputado Lelo Coimbra, a Advocacia Pública, como 

todas as demais Funções Essenciais à Justiça, é parte integrante do sistema de “freios e 

contrapesos” dos Poderes clássicos, e suas atribuições não se reduzem a impor limites ou a 

proibir ações irregulares, mas compreendem também o papel colaborador de orientação e ajuste 

prévio das políticas públicas aos ditames das leis e da Constituição, além de contribuir para a 

concretização dos valores e objetivos fundamentais do Estado brasileiro.  

É próprio da atividade do advogado a prerrogativa da liberdade de atuação. Seja em 

regimes autoritários, seja em regimes democráticos, a Advocacia sempre corre o risco de ser 
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apoderada por interesses menores. Daí porque se faz necessário que o ramo público da 

Advocacia tenha garantida por norma constitucional expressa a prerrogativa da autonomia para 

o mais perfeito desempenho de suas funções, “sem riscos de cooptações, de ingerências 

indevidas ou de tentativas de sua utilização a serviço de estruturas partidárias, que não se 

confundem com o vigor e permanência que caracterizam os interesses defendidos pelo 

Estado”.407 

Não se pode descurar do dever de a atividade administrativa estar sempre dirigida 

para o atendimento da finalidade pública a ela inerente e da incumbência do Advogado Público 

em viabilizar juridicamente o alcance do fim desejado pelas políticas públicas pensadas pelo 

administrador.  

A atividade administrativa não pode destoar do conteúdo normativo expresso no 

ordenamento jurídico. As finalidades públicas de todo ato administrativo necessitam ser bem 

fundamentadas não só em relação aos objetivos empíricos perseguidos, mas também em relação 

aos seus contornos de juridicidade, pois são esses contornos que lhe darão vigor e segurança 

para a sustentação perene no mundo dos fatos. 

A prévia orientação jurídica tem por finalidade dotar o ato administrativo ou a 

política pública dessa perenidade, pois a atividade depende de lei e a própria ordem normativa 

propõe uma gama de finalidades a serem alcançadas pela administração pública, de modo que 

tais finalidades se afiguram como obrigatórias e assumem o caráter de um dever do qual a 

administração não pode se afastar408. 

  

                                                           
407 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório da Proposta de Emenda à Constituição nº 82-A/2007. 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ACF69ED254A0CC69443E85

8ECC320447.proposicoesWeb2?codteor=1235128&filename=Tramitacao-PEC+82/2007>. Acesso em: 07 

mai. 2014. p. 15-20. 
408 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 6. ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 505-

506. 
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5 INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO ADVOGADO PÚBLICO FEDERAL PARA O 

RECONHECIMENTO DE DIREITOS  

 

O bombardeamento constante à independência funcional do Advogado Público 

entrava o desenvolvimento da Advocacia Pública na sua Função Essencial e inibe sua atuação 

comparticipativa com vistas à redução da litigiosidade do Estado. 

Em que pese haver elementos constitucionais suficientes a exigir uma atuação 

independente por parte do Advogado Público, a supervalorização de cargos em comissão em 

estruturas hierárquicas, a fragmentação da Advocacia Pública Federal em quatro carreiras que 

desempenham funções semelhantes, a existência de uma Lei Complementar defasada e o 

processo de submissão ao Poder Executivo porque passa a Advocacia-Geral da União são 

fatores que afetam a autonomia que o Advogado Público necessita deter para o exercício de seu 

mister constitucional. 

Atividades de prevenção ao litígio necessitam ser desenvolvidas e estimuladas para 

a superação dos entraves da distribuição de justiça no país. 

O processo de assujeitamento institucional da Advocacia-Geral da União ao Poder 

Executivo dificilmente será superado sem uma mudança de postura cultural sustentada em bases 

jurídicas fundamentadas no sentimento constitucional de uma Advocacia de Estado republicana 

e autônoma.  

A superação do estágio atual dependerá e muito do desforço pessoal de Advogados 

Públicos não satisfeitos com a realidade atual mediante adoção de posturas calcadas nas 

diretrizes de defesa dos interesses do Estado e respeitadoras dos direitos dos cidadãos. 

 

  

5.1 A ATUAÇÃO INSTRUTIVA E PREVENTIVA DA ADVOCACIA PÚBLICA  

 

A principal função da Advocacia Pública não é repressiva, mas instrutiva e 

preventiva, como auxiliar do administrador público para evitar que seus atos possam ser 

questionados futuramente. É a Advocacia Pública o anteparo ou o escudo indispensável para a 

manutenção da higidez dos atos administrativos.  

A lealdade do Advogado Público, dessa forma, se mostra visível não só perante os 

interesses primários da sociedade, mas também perante o gestor comprometido com o 

desempenho de sua função pública. 
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Hazard e Dondi ressaltam o aspecto da lealdade do advogado na necessidade dar 

conselhos que talvez o cliente não esteja disposto a ouvir409. No âmbito público, ao assessorar 

o Poder Executivo a situação é a mesma. Porém, se o gestor compreender tratar-se de aspectos 

tendentes a resguardar a segurança do ato administrativo e, consequentemente, da própria 

autoridade pública, comportar-se-á conforme recomendado. É sempre necessário o alerta 

quanto a existência de um problema jurídico grave a fim de evitar dissabores futuros. 

Quando o gestor se transforma em ex-gestor e seus atos são questionados será 

grande a dificuldade de comprovar a idoneidade do ato, se este não estiver amparado por um 

parecer jurídico. Até mesmo a produção probatória a seu favor será difícil de ser levantada, pois 

um ex-gestor já não possui as mesmas facilidades de acesso aos arquivos do órgão público. 

A orientação jurídica adequada exalça responsabilidade do gestor vinculando-a à 

ordem normativa e tem por escopo prevenir o prejuízo tanto ao Estado quanto ao autor do ato 

administrativo. 

A função do Advogado Público é completamente diferente da do Ministério Público 

e da Defensoria Pública. Ministério Público e Defensoria Público realizam controle externo e 

repressivo dos atos administrativos.  

O Advogado Público realiza a análise jurídica no âmbito interno da administração 

pública e a representa perante as instâncias judiciais e extrajudiciais. 

Por exercer o assessoramento do Poder Executivo, de onde advém o maior volume 

de atos questionados perante o Poder Judiciário, o Advogado Público é o agente político que 

tem condições de orientar a atuação administrativa e instar a que a administração pública exerça 

o poder de autotutela sobre os atos produzidos, sugerindo a invalidação de atos eivados de 

ilegalidade, independentemente de provocação do interessado, pois estando vinculada ao 

princípio da legalidade, a administração possui o dever-poder de não se afastar da lei410. 

A Advocacia Pública pode funcionar como elo entre os interesses do Estado e do 

administrado para a construção de uma solução juridicamente adequada para ambos. 

A atuação preventiva e escorreita minimiza as possibilidades de reforma judicial da 

decisão administrativa, desde que tenham sido pensadas e buscadas no âmbito administrativo 

as melhores soluções jurídicas para o caso concreto. 

Na condição de representante da União em juízo a atuação do Advogado Público 

ganha relevo. 

                                                           
409 HAZARD JÚNIOR, Geoffrey; DONDI, Angelo. Ética Jurídica: um estudo comparativo. Tradução de Luiz 

Gonzaga de Carvalho Neto. São Paulo: wmfmartinsfontes, 2011. p. 212. 
410 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.. p. 243-244. 
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Em juízo, em regra, as partes são representadas processualmente, salvo nos casos 

em que há autorização para agir em causa própria sem necessidade de representação por 

advogado. 

Quando o órgão público necessita comparecer em juízo, cumpre à Advocacia 

Pública fazer suas vezes. 

A teoria da “presentação” de Pontes de Miranda se ajusta à atuação do Advogado 

Público. Como órgão jurídico estatal, torna-se ele mais do que representante, e sim o autêntico 

presentante da pessoa jurídica em juízo.  

As pessoas jurídicas, incluídas as fundações, valem-se de órgãos próprios para 

exprimir o pensamento ou o sentimento. Por expressa disposição constitucional cumpre à 

Advocacia Pública a representação da União e dos Estados em juízo. Essa representação, por 

ser exclusiva de Advogados Públicos concursados e efetivos, com incumbência de dizer o 

direito da administração em juízo, ocorre, em verdade, mediante um processo de “presentação”. 

O Advogado Público presente em audiência é a própria administração ali presente, sendo 

desnecessária a apresentação de qualquer instrumento procuratório. Se realiza acordo judicial 

ou transação, não precisa de nenhuma autorização expressa do gestor para tal. Tudo decorre da 

análise jurídica que realiza diante dos fatos e da lei. Daí o caráter de “presentantes” da pessoa 

jurídica de direito público em nome da qual estão em juízo411. 

No que se refere à atuação comparticipativa, dificilmente haverá espaço, nos casos 

complexos, para uma transação judicial, por envolverem questões de alta indagação jurídica. 

Mas existe uma plêiade de situações simples e corriqueiras que podem ser resolvidas de plano, 

como vícios formais verificados na constituição de um crédito tributário ou não tributário; a 

ocorrência da decadência do direito de ação ou da prescrição de uma pretensão que a 

administração pudesse ter contra o administrado; a verificação de vícios cometidos pela 

administração no indeferimento de eventual pretensão do administrado que demonstre ter 

atendido os requisitos necessários para a obtenção do direito pleiteado; ou uma pretensão já 

amparada pela jurisprudência sem possibilidade de alteração do entendimento firmado pelos 

tribunais. Em todas essas situações pode a Advocacia Pública ser instada a se pronunciar 

juridicamente e deve exercer o seu múnus com total independência, sem que esteja vinculada a 

encontrar uma solução que beneficie ou prejudique a administração pública. 

O compromisso do Advogado Público é com a juridicidade do ato. 

                                                           
411 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I. CPC 1973. Rio de Janeiro: 

Forense, 1996. p. 219 e 290-291. 
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Já se tornou inadmissível a cultura da negativa peremptória do direito por restar 

evidente não estar o Advogado Público obrigado a resistir a todos os direitos postulados contra 

a administração.  

Na esteira do pluralismo presente em uma sociedade heterogênea carente de justiça 

e de prestação de serviços públicos de qualidade, a aparição de novas formas de racionalizar o 

direito público se impõem. 

Precisamente porque todas as manifestações sociais que o direito regula se 

produzem no seio de uma comunidade cuja unidade, paz e harmonia se pretende assegurar, não 

há dúvida de que as relações normativas e institucionais hão de manter coerência entre si e com 

o sentir constitucional, desembaraçando contradições principiológicas, mormente entre os fins 

do estado e as práticas por ele realizadas, para constituir de uma só vez um conjunto harmônico 

e sistemático. Só na medida em que o direito adquira tais características conseguirá se impor 

nas relações da vida cotidiana412. 

Se é evidente que o direito se ampara em postulados de justiça, a institucionalização 

dos instrumentos necessários à sua concretização se impõe, dentre as quais se insere a 

autonomia da Advocacia Pública.  

Desde que a Advocacia Pública foi tratada em um capítulo específico do Título que 

trata sobre a Organização dos Poderes restou demonstrada a intenção do Constituinte em tratar 

essa Função Essencial à Justiça de forma destacada em relação ao Poder Central. 

E essa repartição de funções demonstra a intenção do Poder Constituinte em 

conferir aos agentes jurídicos a dotação de certas prerrogativas inerentes ao exercício dessa 

função. Nessa perspectiva, encontra-se a concessão de parcela de poder dentro da sua esfera de 

atribuição. Deixe-se claro que não se refere aqui ao poder-autoridade, mas ao poder-

possibilidade. O Poder Potencial. O poder fazer. Nesse diapasão, teria o Advogado Público a 

prerrogativa de poder dizer o direito no âmbito interno da administração pública; de poder 

orientar a realização de políticas públicas para que o administrador não desborde das diretrizes 

constitucionais e legais; e até de poder manifestar pela procedência do direito pleiteado pelo 

administrado quando este comprove que, de fato, possui razão na pretensão formulada frente a 

administração pública. 

O Código de Processo Civil em vigor traz como premissa básica e norte 

interpretativo, a necessidade de oxigenação do sistema processual a partir de uma prática 

efetivamente democratizante, em que todos os sujeitos processuais serão chamados a agir de 
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Introducción y Teoría del Estado. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 18. 
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forma cooperativa. É o que em doutrina Theodoro Júnior, Nunes, Bahia e Pedron denominam 

de sistema comparticipativo/cooperativo413. 

Marcado por forte inspiração republicana e democrática, o atual CPC foi buscar na 

Constituição Federal de 1988 esse hálito renovador a pairar sobre todo o ordenamento jurídico, 

exigindo novas posturas, novas práticas, novas adaptações normativas e novas adequações 

interpretativas em vista do objetivo fundamental da construção da sociedade justa.  

O novo não poderá continuar a ser interpretado com base no modelo anterior, sob 

pena de reprimir a evolução do novo paradigma.  

O Estado é uno e a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes 

necessita agir conforme os valores e diretrizes constitucionais. A sociedade não deve mais ser 

reiteradamente chamada a socorrer-se do Poder Judiciário para exigir da administração pública 

a realização daquilo que de antemão já se saiba deva ser feito!  

Ações preventivas podem e devem ser adotadas. A litigiosidade excessiva entre 

administrados e administração pública corrói o princípio da confiança nos atos praticados pelo 

Poder Público. O Advogado Público é imprescindível não só para a viabilização de políticas 

públicas tão necessárias ao desenvolvimento nacional, como também para resgatar perante o 

administrado a confiança abalada diante da violação de um direito por abuso ou ilegalidade 

praticado pelo próprio Estado.  

 

5.1.1 O Advogado Público não é gestor  

 

Durante o exercício da atividade de consultoria ou de assessoramento jurídico não 

pode haver confusão entre as atribuições do Advogado Público e a do gestor.  

O gestor pensa na política pública que deseja realizar. O advogado pensa como tal 

política pública poderia ser implementada em conformidade com os preceitos constitucionais e 

legais.  

O gestor pratica atos administrativos. O Advogado Público analisará o ato praticado 

para verificar se ele se encontra dentro das fronteiras da juridicidade.  

O gestor administra, gerencia, executa. Já o Advogado Público orienta, assessora, 

representa, opina, recomenda, mas não possui competência para anular o ato administrativo. A 

atribuição para revogar ou anular o ato administrativo permanece com a própria autoridade que 

o praticou ou ao superior hierárquico. 

                                                           
413 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; e PEDRON, Flávio 

Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense . p. 2015. p. 20. 
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Mas se o Advogado Público recomendar a revisão de determinado ato, o gestor deve 

envidar esforços a fazê-lo, ainda que não se trate de parecer vinculante de observância 

obrigatória. Isso porque o parecer analisa a juridicidade do ato administrativo conforme 

parâmetros constitucionais, legais e regulamentares. 

Não mais se tolera que o gestor, discordando da manifestação do Advogado 

Público, ‘encomende’ um novo parecer a outro Advogado Público ou a seu superior 

hierárquico. Se foi exarado algum parecer dissonante da vontade do gestor é porque, no mínimo, 

o ato a ser praticado apresentaria algum aspecto de juridicidade discutível. 

Por isso é sempre recomendável que o parecer negativo explique como o ato poderia 

ser praticado sem que houvesse afronta à constituição ou à legislação. 

Mas se mesmo assim o gestor sentir interesse em se assegurar quanto ao exame de 

legalidade do ato que pretende praticar, poderia submetê-lo a Câmaras colegiadas para 

uniformização de entendimentos e com atribuição para decidir, de forma definitiva sobre a 

melhor solução a ser dada ao caso concreto. Essas Câmaras ainda não existem no âmbito da 

Advocacia-Geral da União, mas necessitam ser criadas. 

Quando se procura encontrar o melhor caminho jurídico para a concretização da 

política pública reforça-se o entendimento de que o exercício das atribuições jurídicas somente 

poderia ser realizado no âmbito institucional da Advocacia-Geral da União por Advogados 

Públicos ocupantes de cargo efetivo, a única forma de preservar a independência técnica em 

relação aos fatos sob análise.  

  Para que sejam respeitados proeminalmente os aspectos de juridicidade de todos 

os atos administrativos há de se superar a vetusta distinção entre pareceres meramente 

opinativos e vinculantes ou, como prefere Odete Medauar, entre pareceres facultativos e 

obrigatórios. 

Nos pareceres facultativos a autoridade tem a possibilidade de solicitá-lo ou não, e 

apesar de ser desprovido de caráter vinculante, se for adotado e invocado como fundamento de 

uma decisão, integra a motivação. 

Já o parecer obrigatório é exigido, em geral, antes da tomada de decisão e quanto 

aos efeitos sobre a decisão da autoridade, pode ser vinculante ou não vinculante. Não sendo 

vinculante, a autoridade não teria a obrigação de seguir os seus termos; não acolhendo, deve 

motivar a recusa ou, se o preferir, solicitar novo parecer. Já em relação aos pareceres vinculantes 
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a autoridade possui o dever de acatá-los e proferir a decisão conforme o teor apresentado ou 

solicitar novo parecer414. 

Importante registrar que essa classificação também encontra guarida no âmbito da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando estabeleceu que os pareceres apenas 

vinculam as autoridades administrativas quando a lei estabelece a obrigação de decidir a luz do 

parecer vinculante415. 

Deve-se, contudo, atentar para o fato de que mesmo nos pareceres meramente 

opinativos há uma orientação jurídica conferindo aos atos contornos de juridicidade. Se a 

administração deve agir atenta ao princípio da legalidade e a ordem constitucional incumbe ao 

Advogado Público a atribuição de expor o conteúdo normativo à administração pública, não 

mais se pode conceber possa a autoridade administrativa deixar de observar as considerações 

apresentadas para assumir por si própria toda a responsabilidade pela prática de um ato ao 

arrepio de um parecer eventualmente contrário à forma como se planeja praticá-lo. 

Outra coisa que necessita ser superada é a necessidade de submissão do parecer a 

uma autoridade superior, a um Chefe de Procuradoria, por exemplo. O parecer é a manifestação 

jurídica do Advogado Público. É a sua palavra sobre o direito a ser seguido e respeitado. Não 

pode estar sujeito à pena de um chefe que, em regra, exerce um cargo por indicação política e 

consequentemente possui a sua independência comprometida. 

Enquanto os questionamentos judiciais sobre as atividades de gestão são realizados 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, e pela Advocacia Liberal, cumpre a 

Advocacia Pública realizar o contraponto jurídico na defesa do ato questionado. E para que o 

ato prevaleça é importante haja prévia e zelosa análise pelas consultorias jurídicas prestadas ao 

Poder Executivo. A partir dela, deve o administrador se manter fiel à orientação emanada, pois 

essa análise prévia permite detectar, de forma preventiva, vícios perceptíveis apenas ao olhar 

do advogado. Afinal, a política pública deve ser levada a efeito por um gestor, mas este deve 

manter-se com vistas fixas ao interesse público perseguido e há evidente atendimento ao 

interesse público quando a conduta estatal se mantém nos estritos limites dos parâmetros 

constitucionais e legais previamente traçados pela ordem jurídica. 

 

                                                           
414 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 

160-161. 
415 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 24631/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Joaquim Barbosa. 

Julgamento: 09 ago. 2007. Publicação: 31 jan. 2008. 
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5.1.2 A busca pela pacificação dos conflitos 

 

Os atos administrativos sustentados em uma diretriz normativa segura e adequada 

tendem a não ser questionados ou invalidados judicialmente.  

Por isso, o administrador público não deve se afastar dos termos da orientação 

jurídica exarada pelo Advogado Público. 

No entanto, nem sempre o administrador procede com tal cautela. Muitas vezes o 

Advogado Público sequer é ouvido. Daí os questionamentos se tornam inevitáveis, com a 

agravante de, não raro, o órgão jurídico somente tomar conhecimento do ato praticado quando 

o litígio já desaguou nos foros judiciais. 

A atuação preventiva que poderia ser melhor desempenhada transmuda-se então 

para a atuação reativa, de análise e defesa do ato já praticado.  

E aqui parece haver uma zona de penumbra a exigir uma maior reflexão sobre o 

modo como essa representação judicial será realizada. 

Se todos os atores processuais estão envolvidos em um processo de 

comparticipação; se cumpre ao próprio Estado promover a realização da justiça; se a justiça não 

pode ser realizada sem a presença das Funções Essenciais, dentre as quais se destaca a 

Advocacia Pública, então a defesa ferrenha e intransigente de um ato administrativo viciado 

pode representar a chancela à perpetuação por longo tempo de um eventual estado de 

ilegalidade. 

Por dever de respeito à legalidade e moralidade (art. 37, da Constituição Federal), 

incumbe à Advocacia Pública procurar desvendar a verdade e a boa-fé que emergem dos fatos. 

A sua responsabilidade é imensa. A palavra do Advogado Público é a palavra do direito perante 

a administração pública e é a palavra do Estado perante o juízo.  

Jamais deve ser descurado que o Estado possui o grave dever de garantir a todos o 

direito fundamental de inviolabilidade à segurança (art. 5ª, caput, da Constituição Federal), e aí 

deveria estar incluído também o respeito ao direito à própria segurança jurídica.  

Se é certo que tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil 

dizem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, é 

também essencial que o próprio Estado promova a solução consensual dos conflitos. E quanto 

aos atos praticados por ele próprio – Estado - por intermédio de seus agentes, tanto melhor que 

se procure restabelecer o estado de legalidade assim que se tome ciência de um ato praticado 

em desrespeito aos limites legais. 
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Assim, o fato de o processo ter sido judicializado não interfere na possibilidade de 

reconhecer o direito da parte contrária, desde que este seja patente. 

O Estado necessita agir com a têmpera forte do exemplo, seja no reconhecimento 

de direitos quando a eloquência dos fatos encontra eco na diretriz jurídica, seja na iniciativa da 

autocomposição dos conflitos celebrando acordos ainda na esfera administrativa para que sejam 

rapidamente recompostos prejuízos eventualmente causados aos administrados. 

É certo que por vezes limites de ordem econômica ou orçamentária impossibilitarão 

a composição do conflito de forma plena e imediata. A própria vultosidade do dano, a 

complexidade da conduta praticada e as tentativas inescrupulosas de obter a chancela a 

interesses escusos hão de exigir cautela, mormente em um estágio precário de valores morais 

por que passa a civilização, em que se intensificam desejos de vilipendiar a coisa pública. 

Ocorre que o atraso na realização de determinada política pública e a procrastinação 

exagerada do reconhecimento de um direito legitimamente pertencente ao administrado pode 

gerar situações de grave injustiça. É necessário que os agentes públicos procurem construir uma 

relação de confiança firme, forte e perene entre administração e administrados para viabilizar a 

boa prestação de serviços estatais, a prevenção de litígios e a imediata solução destes assim que 

se estabeleçam. 

 Embora a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devam ser estimulados, seja no curso do processo judicial, seja ainda na fase 

extrajudicial, se a Advocacia Pública não for dotada de um mínimo aparato legislativo a 

resguardar a sua atuação, pouco se avançará nessa seara, e não se conseguirá antecipar a 

resolução de mérito em um processo judicial de forma satisfativa. 

Note-se que no campo judicial eventual discordância da interpretação realizada pelo 

magistrado pode ser objeto de revisão nas instâncias recursais competentes. Já o 

reconhecimento de um direito do administrado levado a efeito pelo Advogado Público no 

âmbito processual fulmina de forma preclusiva com qualquer possibilidade de revisão do ato, 

salvo nas estreitas hipóteses de manejo de ação anulatória ou rescisória.  

Enquanto estiver sob suspenso uma espada de Dâmocles sobre as cabeças dos atores 

processuais que podem evitar ou resolver o conflito, aquilo que a Constituição estimula de um 

lado, acaba por desestimular de outro. No que diz respeito aos atos emanados da administração 

pública, uma releitura do papel do Advogado Público conforme diretriz constitucional traz 

ínsita a necessidade de lhe conferir novas e maiores atribuições e responsabilidades a serem 

exercidas com independência necessária para o bom exercício da grave atividade que 

desempenha.  
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5.1.3 Atuação preventiva da Advocacia Pública  

 

Cada órgão, cada instituição republicana deve estar atenta aos fins para os quais foi 

concebida. No caso da Advocacia Pública, está no DNA institucional a defesa dos atos 

administrativos. Mas o exercício do direito de defesa não pode estar engessado em uma 

ortodoxia refratária a posturas conciliatórias. A atuação do Advogado Público deve estar 

calcada no equilíbrio entre o oferecimento de mecanismos jurídicos ao gestor para a promoção 

do interesse público com vistas à melhor defesa do interesse do Estado, sem descurar para o 

importante papel preventivo de não permitir que o ente público se torne violador de direitos de 

qualquer cidadão. 

Pontes de Miranda já alertava para o perigoso antagonismo que se pode estabelecer 

entre o Estado e seu povo, já que os objetivos de ambos devem estar entrelaçados416. 

Essa concepção vai muito além da abordagem do Estado-força ou do Estado-

autoridade legados por Maquiavel417 ou Hobbes418. 

As relações jurídicas não permanecem as mesmas desde sempre. Mudam, 

transformam-se e edificam o Estado, contribuem para o progresso da sociedade e para o 

engrandecimento dos indivíduos que a sustentam. 

Atingir-se-á a paz e a tranquilidade quando os indivíduos encontrarem fórmulas 

adequadas para conter as relações ou para torná-las inteligíveis a todos. Mas quando, em vez 

disso, ocorrer a compressão para que as relações que compõem o Estado não mudem; ou a 

confusão, para que no lugar da ordem reine a desordem, haverá crise do Estado419. 

E quão grande não é a crise de um Estado que não consegue se desincumbir da sua 

tarefa fundamental de distribuição da justiça. Demonstrou-se que o Poder Judiciário Nacional 

passa pelo enfrentamento de uma intensa conflituosidade. A sobrecarga excessiva de processos 

não permite dar vazão a tantas demandas que lhe são submetidas. Por sua vez, é justamente do 

setor público de onde provém o maior número de litígios. Não raro tais litígios resultam em 

julgados favoráveis aos cidadãos. Significa dizer que o Estado muitas vezes gera discórdia sem 

razão. Em outras palavras, é o Estado que gera demanda para o próprio Estado. E o pior, é o 

Estado agindo contra a lei e assumindo a posição de descumpridor dos princípios da celeridade 

                                                           
416 MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade, Igualdade. Campinas: Bookseller, 2002. p. 30. 
417 MAQUIAVELLI, Niccolo. O Príncipe. Tradução de Roberto Grassi. 21. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1998. p. 5. 
418 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de Rosina D’Angina. 2. ed.: São Paulo: Martin Claret, 2012. p. 144 
419 MIRANDA, op. cit., p. 31-32. 
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processual e da rápida solução dos conflitos elementares para a construção de uma sociedade 

justa. Em virtude das demandas excessivas o judiciário não consegue solucionar o litígio com 

a rapidez esperada, o que desencadeia uma crise de desempenho e de credibilidade420. Ocorre 

que a perda de credibilidade não afeta apenas o Estado-juiz; é ela extensiva ao Estado-nação. 

Todavia, o Estado-nação é dotado de uma instituição jurídica concebida pelo poder 

constituinte originário para assessorar o Poder Executivo e representar a União judicial e 

extrajudicialmente. A Advocacia Pública é a única instituição capaz de evitar o conflito entre 

Estado e Cidadão em sua origem. E é a que tem a possibilidade de envidar esforços para que 

litígios absolutamente desnecessários sejam imediatamente solucionados tão-logo dele se tome 

conhecimento. Mas para cumprir seu mister essa instituição necessita estar fortalecida; 

necessita ser redimensionada; necessita ser reformada e reformulada; necessita ser melhor 

utilizada; necessita ser dotada de autonomia; necessita que seus membros possuam 

independência funcional; e o mais importante, necessita estar impregnada do sentimento 

constitucional de contribuir efetivamente para a concretização da justiça. 

Foram grandes os esforços para que direitos basilares dos cidadãos fossem 

reconhecidos pela ordem jurídica, e tal conquista foi fruto de um processo de amadurecimento, 

de muitos debates teóricos, de insurgências e revoluções. 

De um modo geral todos os direitos da humanidade foram conquistados com muito 

suor, dores e lágrimas, à base de grandes lutas e as mais importantes regras jurídicas foram 

arrancadas a duras penas daqueles que contra elas se opuseram421. Não foram poucas as pessoas 

admoestadas, humilhadas, perseguidas, banidas, aprisionadas, torturadas e mortas apenas por 

dissentirem do pensamento dominante e por se desvincularem das diretrizes que emanavam do 

poder real422.  

Todos aqueles que militam no trabalho jurídico e em especial os que desempenham 

função pública não podem olvidar do esforço despendido para que direitos fossem garantidos.  

Porém as lutas ainda não cessaram. Aliás, a vida do direito é uma vida de lutas sem 

fim423. Luta-se pelo desenvolvimento de ideias sobre novos direitos; luta-se pela conquista 

                                                           
420 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 

conflitos de interesses. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-

conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf>. Acesso em: 22 jan. 

2016. 
421 IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. Tradução de João de Vasconselos. 24. ed. São Paulo: Forense, 

2011. p. 1.  
422 No mesmo sentido: DIMOULIS, Dimitri; Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 3. 
423 IHERING, op. cit., p. 1. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf
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desses direitos; e luta-se pela concretização dos direitos conquistados no mundo dos fatos. 

Apenas o reconhecimento e a inserção de direitos e garantias fundamentais no texto 

constitucional não têm se revelado suficiente à sua efetividade. Abusos continuam sendo 

cometidos pelo Estado, direitos continuam sendo desrespeitados por agentes públicos, cidadãos 

continuam convivendo com a sensação de insegurança jurídica. É necessário despertar o 

sentimento para captar a diretriz constitucional e promover sua concretização na realidade 

cotidiana. 

Importa salientar que o fato de os regimes Democráticos serem mais abertos e 

compassivos com o respeito aos direitos fundamentais não significa dizer que estão indenes à 

violação. Esforços sempre necessitam ser empreendidos não apenas para que os abusos sejam 

coibidos, mas mais do que isso, para que abusos sequer cheguem a ser cometidos. Daí a 

importância de se ter sempre presente a busca por instrumentos que permitam a prevenção de 

ilegalidades, pois afinal “o Estado não é ou não deveria ser outra coisa senão a força comum 

instituída, não para ser entre todos os cidadãos um instrumento de opressão e de espoliação 

recíproca, mas, ao contrário, para garantir a cada um o seu e fazer reinar a justiça e a 

segurança424”.  

Quando se faz uma leitura do papel da Advocacia Pública sob a perspectiva dos 

Princípios Fundamentais e da necessidade do respeito aos direitos dos cidadãos de modo algum 

se pretende enlanguescer a atividade de defesa do Estado, mas incrementá-la com a 

possibilidade de prevenção jurídica dos litígios e da busca pela rápida solução dos conflitos. 

Tampouco se pretende romper com axiomas consolidados no âmbito do direito 

administrativo, tais como o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado ou da 

indisponibilidade do interesse público425, concebidos em benefício do corpo coletivo. Pretende-

se, porém, que tais axiomas estejam afinados na perspectiva da observação dos aspectos de 

juridicidade que devem acompanhar os atos administrativos. Afinal, não pode existir um direito 

indisponível para a administração se ela agiu com ilegalidade, pois nesse caso não assiste direito 

algum. 

Já afirmou Kant que tomar como máxima o agir conforme o direito é uma exigência 

que a ética faz426. O Estado e seus agentes necessitam estar imbuídos de propósitos 

conscienciosos sobre a necessidade de evitar prejuízo a quem quer que seja, pois é grande o 

                                                           
424 BASTIAT, Fréderic. Ensaios. Tradução de Ronaldo Legey. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1989. p. 56. 
425 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 60 e 

ss. 
426 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Tradução de Clécia Aparecida Martins. Petrópolis: Vozes, 2013. 

p. 37. 
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embaraço que se causa quando se permite que o tempo procrastine o reconhecimento de um 

direito que de antemão se sabe legitimamente pertencer àquele que o postula. 

Em uma análise sistêmica da constituição se verifica que o constituinte a todo 

instante orienta a administração pública federal a respeitar os direitos e garantias fundamentais 

do cidadão e as políticas públicas não podem se afastar desse fim maior. 

A experiência dos Juizados Especiais Federais trouxe valioso contributo na busca 

pela efetivação dos direitos. Mas essa experiência não pode ficar restrita à esfera dos Juizados 

Especiais Federais. Deve ser implementada também nos feitos ordinários e executivos e com 

muito maior razão na própria esfera administrativa, o que é essencial para a redução da 

litigiosidade estatal. Mas essa implementação não pode ser meramente formal, deve ser efetiva. 

Deve vir acompanhada de novos ares, de uma nova oxigenação, de novos pensamentos que de 

fato estimulem o desenvolvimento de uma cultura jurídica mais transigente e conciliatória em 

uma nova mentalidade capaz de conferir ao Advogado Público o apoio institucional que 

necessita para bem desempenhar a sua missão, conforme a sociedade exige e espera.  

A nova lei de processo civil exige agilidade na resolução dos conflitos, pois o litígio 

se tornou agora mais oneroso, pois a fixação dos honorários sucumbenciais e das sanções 

processuais foram majoradas. 

Salvo nas causas de valor irrisório ou de proveito econômico inestimável, não 

haverá mais fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz, mesmo sendo 

parte a Fazenda Pública. Agora o percentual variará conforme o valor da condenação ou 

proveito econômico auferido (CPC, art. 85, § 3º).  

Por outro lado, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, 

cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade427. 

Obviamente que no caso da Fazenda Pública o cumprimento imediato de um pedido 

formulado nos feitos judiciais deverá respeitar o pagamento via Requisição de Pequeno Valor 

ou Precatório, conforme os ditames constitucionais428. 

A independência do Advogado Público se tornou cada vez mais necessária, não só 

pelo dever de respeito aos direitos dos cidadãos, mas até mesmo para salvaguardar os interesses 

econômicos da administração pública. A oposição inadvertida a pretensões agasalhadas pelo 

direito favorável à parte contrária, trará prejuízo econômico à administração. 

Doravante quanto mais o litígio se prolongar no tempo, maior será o ônus a ser 

suportado pela parte que não detém razão. Essas estipulações devem estimular a todos os 

                                                           
427 Código de Processo Civil, arts. 77-97. 
428 Constituição Federal, art. 100.  
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litigantes avaliarem mais acuradamente a juridicidade da tese defendida, para evitar aventuras 

jurídicas passíveis de prejudicar a parte defendida pela probabilidade de sair sucumbente. 

 

5.1.4 Atuação preventiva no combate à corrupção 

 

A descoberta de ilícitos praticados contra a administração pública costuma causar 

clamor popular. Anúncios de medidas de combate à criminalidade costumam apontar soluções 

meramente reativas, como a criação de novos tipos penais, novas hipóteses de aumentos de 

pena, reformas da legislação penal e processual429.  

Contudo, na história da humanidade o fato de determinada conduta ser tipificada 

como crime com a cominação de penas mais rígidas jamais se tornou fator impeditivo para a 

reincidência na prática criminosa.  

Políticas repressivas são importantes, mas não são suficientes, pois elas somente 

são aplicadas depois que o crime foi praticado, depois que o desvio foi realizado, após a 

corrupção já ter se entranhado nas práticas cotidianas. 

O que a sociedade espera não é simplesmente que haja uma resposta do Estado às 

condutas desviantes, mas mais do que isso, que condutas desviantes sequer cheguem a ser 

praticadas. 

Por isso continua ainda muito atual a lição de Beccaria, para quem “é melhor 

prevenir os crimes do que ter que puni-los; e todo legislador sábio deve procurar antes impedir 

o mal do que repará-lo430”. 

Nessa perspectiva, o fortalecimento da estrutura da Advocacia-Geral da União tem 

muito a contribuir para o combate à corrupção na medida em que dentre as suas atribuições 

encontra-se o exame prévio de juridicidade dos atos administrativos. 

                                                           
429 Das 10 Medidas Contra a Corrupção propostas do Ministério Público Federal, 9 têm cunho repressivo e apenas 

1 cunho preventivo e mesmo assim de duvidosa constitucionalidade ao sugerir a realização de testes de 

integridade “com a simulação de situações, sem o conhecimento do agente público ou empregado, com o 

objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para cometer crimes contra a administração pública”, 

envolvendo o agente público em um verdadeiro teatro sem o seu conhecimento. As outras nove medidas 

propostas, foram as seguintes: 2) Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; 3) Aumento 

das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores; 4) Aumento da eficiência e da justiça dos recursos 

no processo penal; 5) Celeridade nas ações de improbidade administrativa; 6) Reforma no sistema de prescrição 

penal; 7) Ajustes nas nulidades penais; 8) Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa 

2; 9) Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado; 10) Recuperação do lucro derivado do 

crime. (BRASIL. Ministério Público Federal. 10 Medidas de Combate a Corrupção. Disponível em: 

<http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas/docs/resumo-medidas-frente-verso.pdf>. Acesso em: 

28 abr. 2016). 
430 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de Flório de Angelis. 1. ed. São Paulo: Edipro, 1993. 

p. 98. 
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Dentre as instituições jurídicas, é a Advocacia Pública a única que possui atribuição 

para atuar no âmbito interno da administração pública e pode, desse modo, identificar eventuais 

desvios antes que estes se materializem no mundo dos fatos e assim adotar as medidas 

necessárias para a correção de vícios ou equívocos identificados nos procedimentos 

administrativos em que o Advogado Público tenha sido instado a manifestar. 

O conhecimento prévio da conduta que se avizinha torna o trabalho preventivo 

muito mais eficaz e possibilita inibir o ilícito antes do momento de sua prática, quando ainda 

se vislumbra a mera intenção de praticá-lo. 

O iter criminis representa o caminho, o itinerário que a conduta criminosa necessita 

percorrer desde o surgimento da ideia até a consumação da prática delituosa. O iter criminis 

pode ser dividido em duas fases: uma interna, em que ocorre a cogitação; e outra externa, com 

a prática de atos preparatórios, atos executórios, e a consumação. 

 A mera intenção, a mera cogitação ou os meros atos preparatórios ainda não 

configuram ilícito penal431, salvo naquelas situações em que o legislador qualifique o crime de 

per si o que não é comum em delitos envolvendo os interesses da administração pública. Por 

isso a atuação da Advocacia Pública não adentra nem interfere na esfera de atribuição do 

Ministério Público, pois no âmbito criminal e nas ações de improbidade administrativa o 

Ministério Público atuará quando a conduta já foi praticada ou foram iniciados os atos 

executórios. 

O Advogado Público cioso do seu dever tem plenas condições de, durante o exame 

de juridicidade formal e material dos atos administrativos, instar o administrador público a 

abortar imediatamente quaisquer condutas potencialmente lesivas ao interesse público 

provocando as instâncias decisórias a revisão do ato ilegal. Por isso seus pareceres necessitam 

ser de observância obrigatória. 

Importa registrar também que após verificar o cometimento de graves 

irregularidades administrativas a União, representada pelos advogados públicos federais, 

poderá ajuizar ações civis públicas e de improbidade administrativa com vistas à condenação 

do agente público faltoso por suas práticas ilegais. 

Nesse diapasão, a atuação autônoma e independente do Advogado Público torna-se 

importante auxiliar para coibir com maior eficácia o surgimento e o desenvolvimento de 

práticas criminosas, pois poderá agir em momento anterior aos atos executórios, ou seja, quando 

o crime ainda estaria na fase de cogitação ou de adoção de meios preparatórios de modo a evitar 

                                                           
431 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1. 13. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 153. 
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que o agente sequer inicie a execução dos elementos objetivos descritos no tipo penal 

incriminador. E como órgão de representação da União atuará também na fase posterior, com 

ajuizamento de demandas, quando restar apurada em procedimentos internos a prática de atos 

incompatíveis com a legalidade e a moralidade administrativa. 

 

5.1.5 O reconhecimento do direito nos casos de danos morais  

 

Constitui direito fundamental do cidadão, nos termos do art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal, a indenização por dano moral por violação à intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas. 

Ao lado do dano moral, existem também os chamados danos estéticos igualmente 

passíveis de indenização em razão da ofensa à integridade física de alguém. 

A Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça estabelece serem “cumuláveis as 

indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. Também estipula aquele 

sodalício, na Súmula 387 ser “lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano 

moral”. 

Em muitas situações é possível constatar a existência de equívocos cometidos pela 

administração a ensejarem condenação em danos morais ou estéticos, como aquelas decorrentes 

do recolhimento à prisão de um inocente ou a constatação de um erro médico cometido em 

hospital público que resultou na amputação de um membro do corpo do paciente, por exemplo. 

Em ambas as situações é inegável a possibilidade de os fatos ventilados ensejarem 

de modo inequívoco a condenação em dano moral (prisão indevida), e de um dano moral 

cumulado com o estético (erro médico). 

Indaga-se se em situações como essas, desde que reste comprovada a devida 

ocorrência do dano, poderia a administração pública reconhecer o direito da parte contrária ou 

envidar medidas conciliatórias. 

Não se consegue enxergar nenhum óbice para tal. 

No entanto, a Advocacia-Geral da União expressamente proíbe a formulação de 

acordos, a desistência de recursos ou o reconhecimento de direitos em hipóteses relacionadas a 

dano moral432. 

                                                           
432 § 3° Não serão objeto de acordo: I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada a servidor; II - os casos 

de dano moral, salvo se o agente causador do dano for entidade credenciada, contratada ou delegada de órgão 

de Administração Pública Federal e assuma, em juízo, a responsabilidade pelo pagamento acordado; e III - o 

litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e houver a respeito enunciado da Súmula da 

AGU, parecer aprovado na forma do art. 40 da Lei Complementar 73, de 1993 ou orientação interna adotada 

https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-98-26-1993-02-10-73#art40
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Uma das hipóteses aventadas para tal vedação pode estar atrelada ao fato de os 

valores relativos a danos morais não serem de fácil aferição e, por isso, poderia suscitar dúvidas 

quanto aos valores a serem adimplidos. 

No entanto, já é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na 

quantificação de danos morais. Tabelas compilando as quantificações já se encontram 

disponíveis na internet, como a disponibilizada pelo Juiz de Direito Jorge Hamilton Lins 

Barroso em mais de 30 casos de danos morais, com base em jurisprudência consolidada do 

Superior Tribunal de Justiça nessa temática433.  

A consolidação de entendimentos já expressados pelo Superior Tribunal de Justiça 

pode, sim, parametrizar a atuação do Advogado Público, pois não existem motivos lógicos para 

tolher a liberdade de atuação dos membros da Advocacia-Geral da União em casos de notória 

ausência de direito por parte da administração pública federal.  

O Estado Brasileiro não pode portar-se de forma claudicante, garantindo direitos 

aos cidadãos e ao mesmo tempo inibindo que tais direitos sejam alcançados por deficiência dos 

seus próprios mecanismos institucionais. 

Existe um dever fundamental por parte do Estado de promover a segurança jurídica 

e de não opor resistências infundadas à viabilização de um direito do cidadão. 

Não é concebível ao Estado impor ao cidadão um inútil desperdício de tempo sem 

conceder ao titular de um direito legítimo a possibilidade de desfrutar, ainda em vida, e em 

tempo razoável, do direito que lhe pertence. 

A Advocacia Pública não pode se tornar uma instituição insensível à dor alheia. O 

Estado não pode jamais portar-se como se fosse inimigo do cidadão, nem assumir posturas 

maliciosas ou desleais. 

Quando institucionalmente se proíbe o Advogado Público de realizar acordos em 

todo e qualquer pedido de indenização por danos morais, está-se impondo à parte que tem razão 

a pena da morosidade na resolução de um problema causado pelo próprio Estado. Tolhe-se o 

direito fundamental da parte quanto a razoável duração do processo e o pior, torna-se o Estado 

violador de um dever fundamental assegurado constitucionalmente ao seu povo. 

Se a lei assegura, em determinadas situações, o direito à indenização por dano 

moral, não pode o Estado tornar-se um descumpridor da lei.  

                                                           
pelo Advogado-Geral da União contrários à pretensão. (BRASIL. Portaria nº 109, de 30 de janeiro de 2007. 

Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/20730>. Acesso em: 26 jul. 2016). 
433 BARROSO, Jorge Hamilton Lins. Consciência e Vontade. Disponível em: 

<https://georgelins.com/2010/06/05/stj-qual-o-valor-da-reparacao-por-danos-morais/>. Acesso em: 22 de 

maio. 2016. 
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Se a parte possui direito à indenização por um dano moral e esse direito se encontra 

lídimo à luz da prova produzida, é inconcebível seja o Advogado Público impedido de agir em 

conformidade com o princípio da legalidade por uma norma institucional de estatura inferior. 

O Advogado Público é um dos intérpretes da constituição. Uma norma de estatura 

inferior não pode ofender ao princípio da legalidade dos atos administrativos. Ante a 

constatação de um erro evidente da administração a lei determina o ressarcimento do prejuízo, 

inclusive com o pagamento de danos morais ao ofendido, se for o casso. Assim, uma simples 

portaria não pode ferir de morte a necessidade de o Estado cumprir a lei. Este não pode opor 

resistência infundada, sob pena de litigância de má-fé.  

Ante a vedação institucional, eventualmente poderia o Advogado Público desejoso 

em facilitar a rápida solução do litígio, em um processo em que a parte pleiteia o recebimento 

de danos materiais cumulados com morais, sugerir a parte a desistência do pedido relativo à 

pretensão dos danos morais para pôr fim ao litígio mediante o ressarcirmento dos danos 

materiais. Ocorre que em boa parte dos casos os danos morais seriam os que representariam o 

ressarcimento, de fato, dos prejuízos suportados.  

Na concepção do Direito como uma expressão da vida ética, torna-se inconcebível 

ao Advogado Público condicionar a formulação da proposta de conciliação à desistência do 

pedido pela parte em relação à pretensão relativa ao dano moral, caso esse dano se mostre 

evidente. Incumbe ao Estado o respeito à moralidade de seus atos no mais extenso grau. A parte, 

muitas vezes necessitada e hipossuficiente, antevendo as delongas do processo não pode ser 

constrangida a celebrar um acordo altamente prejudicial à sua pretensão. Não pode o Estado 

beneficiar-se das delongas da própria ineficiência do serviço público disponibilizado à 

população, como a morosidade processual, para procurar aferir vantagens desarrazoadas de uma 

situação por ele próprio criada e ainda não solucionada.  

Haveria aqui uma dupla lesão ao direito do cidadão. A primeira, quando a parte 

sofre um prejuízo em decorrência de um ato omissivo ou comissivo praticado pela 

administração; a segunda, quando o Estado, valendo-se da condição aflitiva e de extrema 

necessidade da vítima a lesa desproporcionalmente em um acordo judicial supostamente 

vantajoso aos interesses econômicos secundários do Estado. 

Há de se ter fixado que a indenização por danos morais é um direito que pode muito 

bem ser ponderado e quantificado em valores razoáveis sem obstruir a realização de uma 

eventual conciliação.  

Igor Aragão Brilhante traz o exemplo de triste episódio real em que o cidadão, por 

erro grosseiro do Estado, ficou preso por treze anos, contraindo tuberculose e cegueira enquanto 



214 
 

esteve no cárcere. Tratava-se de hipótese em que o direito à indenização por reponsabilidade 

civil do Estado era manifesto e foi devidamente comprovado durante a lide. O processo em que 

a parte postulava o direito à indenização por danos morais foi ajuizado no ano de 1998 e a 

decisão final favorável à parte transitou em julgado apenas 13 anos após, no dia 22 de novembro 

de 2011, em dramática coincidência com o dia do seu falecimento434. 

O Estado acabou por faltar com o seu dever fundamental de proteção, de segurança 

jurídica, de promoção da razoável duração do processo e de não oposição de resistência a uma 

pretensão legítima calcada em um direito fundamental constitucionalmente protegido. 

Infelizmente não se pode dizer que tal situação seja uma exceção, pois são múltiplas 

as ações resistidas em tramitação nos diversos foros judiciais decorrentes de uma má conduta 

praticada pela administração pública em que o prejudicado não receberá em vida os valores a 

que tem direito. 

A Advocacia Pública pode e deve evitar que situações como tais continuem a se 

proliferar. Sempre que o Advogado Público firme convicção sobre a evidência do direito 

postulado pela parte contrária, torna-se inconstitucional a limitação imposta por mera Portaria 

a lhe tolher a possibilidade de reconhecer um direito comprovado nos autos e assegurado em 

lei e na Constituição Federal. É inconstitucional uma portaria que não permite ao Advogado 

Público agir em conformidade com o princípio da legalidade para fazer prevalecer a força da 

lei e da constituição diante do caso concreto em uma situação que somente o Advogado Público 

que atua diretamente no feito tem condições de avaliar. 

 

 

5.2 O RECONHECIMENTO DE DIREITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E 

JUDICIAL 

 

Jellinek ensina que ações praticadas pelos órgãos estatais são dotadas de presunção 

de legalidade. Segundo o autor, enquanto não se levantem contra os atos dos órgãos do Estado 

legítimas insurgências de pessoas autorizadas a fazê-lo e se as declare nulas, é preciso 

considerá-los conforme o direito, ainda quando uma interpretação literal da Constituição 

houvesse conduzido a outros resultados435. 

                                                           
434 BRILHANTE, Igor Aragão. Antimanual do Advogado Público. Recife: Nossa Livraria Editora, 2015. p. 128-

129. 
435 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Traducción Fernando de Los Ríos. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2000. p. 66. 
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Obviamente, enquanto não for questionada a legalidade de determinado ato ele 

permanecerá em vigência e ficará produzindo os efeitos dele decorrentes. No entanto, a partir 

do momento em que for verificada sua inconstitucionalidade ou ilegalidade o ato necessita ser 

imediatamente anulado pela administração, que poderá proceder até mesmo de ofício, com a 

segurança de prévia manifestação do órgão jurídico responsável pelo controle interno de 

juridicidade.  

A prática do ato em conformidade com a interpretação jurídica exarada pelo 

profissional do direito fortalece a legitimidade do ato administrativo praticado e muitas vezes 

pode prevenir questionamentos futuros.  

O Estado Republicano comprometido com a maximização da lealdade estatal não 

legitima atos administrativos ilegais e envida esforços para inibir a perpetuidade dos efeitos 

deletérios após constatado o vício. Sequer é necessário aguardar a formalização de alguma 

pretensão por algum legitimado. Independentemente de qualquer iniciativa do prejudicado, 

cumpre à própria administração agir de ofício para adotar os procedimentos necessários à 

anulação do ato maculado com a recomposição dos prejuízos eventualmente causados. 

Importa registrar que nem a Constituição, nem a Lei Complementar nº 73/93, nem 

qualquer outro dispositivo normativo vedam ao Advogado Público manifestar-se em sentido 

favorável a pretensões formuladas pelos administrados. Muito pelo contrário. A constituição 

incumbe o Advogado Público de assessorar o Poder Executivo, ou seja, faz parte de seu múnus 

constitucional aconselhar este Poder para a conformação dos atos estatais com o Direito. E na 

qualidade de representante judicial ou extrajudicial da União, com mais razão, impõe-se-lhe a 

análise de todos os aspectos jurídicos em relação ao fato analisado para propor a solução mais 

adequada à luz da razão jurídica. 

Na iniciativa privada, é função do advogado proteger os interesses jurídicos de seus 

clientes436. Na esfera pública é função do advogado proteger os interesses primários da 

sociedade. Como não pode haver sociedade organizada condescendente com a ilegalidade ou a 

imoralidade públicas, a atuação do Advogado Público também não pode se afastar desses 

princípios. 

Em determinadas situações realmente não há como sustentar a defesa de um ato 

administrativo. A dificuldade consiste em encontrar um ponto de equilíbrio em que se possa 

agir com segurança sem enlanguescer a atividade de defesa da administração. 

                                                           
436 HAZARD JÚNIOR, Geoffrey; DONDI, Angelo. Ética Jurídica: um estudo comparativo. Tradução de Luiz 

Gonzaga de Carvalho Neto. São Paulo: wmfmartinsfontes, 2011. p. 211. 
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Quando o Advogado Público necessita exarar parecer ou praticar a defesa de um 

ato em um caso complexo que reclama profunda discussão jurídica e ampla análise 

principiológica dificilmente haverá abertura para o reconhecimento de um direito da parte 

contrária e provavelmente os atos administrativos serão mantidos e serão objeto de defesas 

contundentes em juízo, tornando mais difícil a solução espontânea do caso concreto. 

Infere-se, portanto, que as hipóteses de reconhecimento espontâneo do direito 

normalmente girarão em torno dos casos simples ou diante de demandas com jurisprudência já 

pacificada no âmbito dos tribunais. 

Igor Aragão Brilhante segue essa linha de raciocínio. Para o autor o paradigma 

tradicional está muito centrado na defesa intransigente do ato administrativo. E constata não 

existir resposta pronta de como calibrar a flexibilização do paradigma tradicional a ponto de 

não desnaturar a atribuição essencial do Advogado Público de promover a defesa do Estado437. 

Em verdade tudo passará pelo exame do caso concreto. Toda situação posta reclama 

uma análise individual, autônoma e independente.  

 

5.2.1 Ausência de princípios institucionais expressos 

 

Uma das dificuldades a impactarem na manifestação espontânea pelo 

reconhecimento dos pedidos formulados pela parte contrária decorre do silêncio constitucional 

e legislativo quanto a existência de uma base principiológica a direcionar a atuação do 

Advogado Público e a inspirar a publicação de normas institucionais internas.  

Os princípios são importantes pois são a base inspiradora da produção de regras a 

lhe complementarem o sentido e servem de norte interpretativo para a descoberta da norma 

jurídica a influenciar o próprio pensamento (auto)crítico do Advogado Público. 

Observa-se inexistir um único princípio explícito na Lei Complementar 73/95. 

Tampouco existe na Constituição Federal. A Advocacia Pública Federal foi concebida sem a 

explicitação de um único princípio institucional, orgânico, de atuação, de defesa do Estado ou 

de respeito aos cidadãos.  

Não se pode conceber a existência de uma instituição de tamanha envergadura 

constitucional erigida sem princípios expressos a lhe darem base e sustentação. Desse modo, 

cumpre ao intérprete descobrir no direito pressuposto quais princípios devem conformar 

atividade do Advogado Público no Estado Republicano. Nesse espaço se procurou descortinar 

                                                           
437 BRILHANTE, Igor Aragão. Antimanual do Advogado Público. Recife: Nossa Livraria Editora, 2015. p. 87. 
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o princípio da independência funcional. Vislumbrou-se também existir o princípio da 

transversalidade das atuações. Demonstrou-se estar a Advocacia Pública vinculada ao Princípio 

Republicano, e por corolário ser uma instituição que defende o ‘antiprivilégio’, zelosa pelo 

respeito aos contornos de juridicidade dos atos estatais, aos direitos dos cidadãos e aos 

Princípios Fundamentais da Constituição Federal.  

Essa proeminente missão institucional não pode estar despida de valores 

normogenéticos fundantes das regras aplicáveis e das posturas a serem observadas pelos 

Advogados Públicos na práxis cotidiana. 

Em decorrência do silêncio constitucional, interpretações meramente legalistas do 

fenômeno jurídico em assistemática desconexão com a ordem constitucional ainda tomam vulto 

e dificultam o desenvolvimento do raciocínio jurídico crítico e do questionamento dos textos 

legais e infralegais frente ao contexto constitucional em que se inserem. 

A Lei Complementar nº 73/93, em seu art. 4º, diz ser atribuição do Advogado-Geral 

da União fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, 

a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal, bem como 

unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir 

as controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Federal (incs. X e XI). 

Por sua vez, o art. 28 estabelece que além das proibições decorrentes do exercício 

de cargo público, aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União é vedado contrariar 

súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo Advogado-Geral da União. 

No entanto, é impossível que toda a atividade jurídica e judicial dos mais de 13 

milhões de processos acompanhados pelos quase 8000 advogados púbicos possa ser de antemão 

prevista pelo Advogado-Geral da União. Nem se pode extrair do art. 28 da Lei Complementar 

73/93 sejam os membros da AGU obrigados a se opor a todas as pretensões ou objeções trazidas 

a conhecimento pelo particular para apenas reconhecer a pretensão da parte contrária quando 

houver expressa autorização estabelecida em súmula, parecer normativo ou orientação técnica 

adotada pelo Advogado-Geral da União, 

É por todo abominável a crença de que o Advogado Público tenha ceifada a sua 

atribuição de agir em conformidade com a Lei e se insurgir contra todas as teses, recorrer de 

todas as decisões judiciais e não reconhecer nenhum direito do particular frente a administração. 

Os litígios envolvendo a União, suas autarquias e fundações públicas são tão 

numerosos que necessitam de uma justiça aparelhada especialmente para conhecer as demandas 

de interesse desses entes públicos federais.  
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O tempo dispendido pelo judiciário para o exame de uma demanda desnecessária é 

tempo retirado do exame de uma causa mais complexa a exigir a análise mais detalhada do 

aplicador do direito para a efetiva realização de justiça.  

As ações envolvendo interesses estatais possuem objetos variados e não raro 

surgem questionamentos verossímeis acerca da litigiosidade excessiva patrocinada pelos órgãos 

públicos, por raramente reconhecerem direitos da parte contrária e por levar o debate judicial 

até as últimas instâncias recursais. 

Não se pode fazer ouvidos moucos a tais questionamentos. 

Mas também não se pode olvidar que ante a ausência de prerrogativas expressas e 

bem definidas, existe uma zona de penumbra e de vulnerabilidade quanto à dimensão da 

liberdade de atuação do Advogado Público, até onde vai sua independência funcional ou 

autonomia jurídica, as situações em que pode reconhecer o direito da parte contrária ou se pode 

deixar de recorrer quando verificar o acerto da decisão judicial independentemente de prévia 

autorização superior.  

Em decorrência desses fatores é possível haver receio por parte do Advogado 

Público quanto à possibilidade de ser responsabilizado administrativamente caso a 

manifestação jurídica favorável à parte contrária seja diversa do entendimento posterior das 

instâncias superiores da AGU. 

O volume excessivo de trabalho e a exiguidade do tempo nem sempre permitem 

sejam realizadas consultas internas e, quando feitas, não há garantia de respostas precisas em 

tempo hábil para manifestação processual.  

O Advogado Público frequentemente exerce suas atribuições em dilema: se 

permanecer sustentando uma posição jurídica contrária ao direito da parte, mesmo contra as 

evidências a que chegou, pode configurar má-fé processual; se assumir o risco de reconhecer o 

direito do administrado pode ser passível de responsabilização funcional, caso a administração 

não venha a concordar, futuramente, com a postura adotada. 

Não se pode olvidar que o reconhecimento de um direito pelo Estado dotará de força 

definitiva a pretensão da parte adversa, e o receio de a adoção de uma postura que leve a uma 

decisão favorável ao administrado vir a ser futuramente questionada no âmbito interno torna-

se real. 

Nesse anacronismo, a cultura transigente e conciliatória acaba partindo da 

consciência individual de cada advogado ou procurador, pois a possibilidade do 

reconhecimento de um direito favorável à parte adversa permanece sem uma regulamentação 

mais densa no âmbito institucional. 
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Porém, a ausência de uma regulamentação minuciosa, antes de ser vista como a 

negativa de possibilidade de realizar o reconhecimento do pedido da parte contrária, deve ser 

vista como a existência de um campo aberto à possibilidade de uma livre atuação do Advogado 

Público, conforme parâmetros constitucionais, legais, doutrinários e jurisprudenciais. 

Na falta de regulamentação interna pode o Advogado Público socorrer-se dos 

preceitos contidos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil438, segundo o qual nem 

mesmo a relação de emprego retira a independência técnica do advogado empregado: “Art. 18. 

A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a 

independência profissional inerentes à advocacia”, o que se aplica com muito mais propriedade 

ao membro da Advocacia de Estado. 

No mesmo norte a disciplina ética do art. 31, § 1º do Estatuto da OAB estabelece 

que o advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer 

circunstância. 

O atual Código de Ética da OAB, Anexo único da Resolução OAB nº 02/2015, 

também estabelece, em seu art. 2º, ser o advogado indispensável à administração da Justiça, 

defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da 

cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em 

consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. 

Em razão disso, prevê o dispositivo ser dever do advogado atuar com destemor, 

independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé, contribuir para o 

aprimoramento das instituições, do Direito e das leis, estimular, a qualquer tempo, a conciliação 

e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios, 

desaconselhando lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica, como 

também pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos 

individuais, coletivos e difusos com a adoção de conduta consentânea com o papel de elemento 

indispensável à administração da Justiça. 

Referida resolução obriga igualmente os órgãos da Advocacia Pública e Privada, 

sendo expressa, ao estabelecer que o Advogado Público exercerá suas funções com 

independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade, sempre que 

possível. 

Nada obstante, o tema da independência funcional dos Advogados Públicos no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal permanece nebuloso. 

                                                           
438 Lei nº 8906, de 04 de julho de 1994, art. 3º. § 1º. 
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No ano de 2002 o Tribunal Pleno daquele sodalício afirmou expressamente que os 

Procuradores do Estado não possuem independência funcional por ausência de estipulação 

expressa na Constituição Federal439. 

Ao longo desta pesquisa reconheceu-se que, de fato, os dispositivos do art. 131 e 

132 da Constituição Federal não fazem menção expressa à autonomia e independência 

funcional do Advogado Público Federal. Por outro lado, demonstrou-se que a ausência de tal 

independência torna impossível o cumprimento de diversos princípios constitucionais, de modo 

que a autonomia e a independência funcional do Advogado Público Federal, embora não 

expressos, seriam princípios implícitos no texto constitucional. Na pior das hipóteses tal 

independência não teria suporte constitucional, mas legal, contido no Estatuto da OAB. 

Demonstrando evolução jurisprudencial, mais recentemente o mesmo pleno do 

Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Advogado Público possui, sim, a independência 

funcional e esta decorre da sua mera investidura no cargo efetivo, mediante concurso público, 

a lhe permitir uma atuação com a independência necessária para não sofrer ingerências no 

exercício de suas atribuições440. 

Nesta decisão, porém, é difícil mensurar se a abordagem do tema independência foi 

decidida pelo tribunal em caráter obiter dictum, com força retórica, já que a independência 

funcional não seria o mérito da decisão. 

De qualquer forma, há a sinalização por parte da Suprema Corte em reconhecer a 

existência de independência aos Advogados Públicos, os quais, no entanto, permanecem 

subjugados por um proceder institucional em sentido contrário. 

O cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

passa pelo reconhecimento da esfera de autonomia de atuação, que necessita ser retirada das 

sombras para se tornar clara e precisa, pois urge a contribuição por parte da Advocacia Pública 

para a solução de conflitos que se instalam tanto no âmbito judicial quanto administrativo. 

Enquanto não se torna clarividente a liberdade de agir, pena o cidadão em ver o 

transcurso do tempo retirar uma esfera de sua felicidade ao postergar o gozo de direitos 

legitimados pela ordem jurídica.  

É necessário ter em mente, antes de tudo, que todo processo administrativo e 

judicial é angustiante e aflitivo por natureza, pois o cidadão deposita nele a expectativa da 

                                                           
439 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 470/AM. Tribunal Pleno. Relator Ministro Ilmar Galvão. 

Julgamento: 01 jul. 2002. Publicação: 11 out. 2002. 
440 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC-ED-ADI 4843/PB . Tribunal Pleno. Relator Ministro Celso de Melo. 

Julgamento: 11 dez. 2014. Publicação: 19 fev. 2015. 
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procedência da pretensão favorável ao seu interesse. Por isso a resistência por parte da 

administração pública deve se cingir às hipóteses em que o direito permanece discutível.  

A ausência de uma resposta tempestiva e célere por parte do Estado, quando 

juridicamente estaria obrigado a fazê-lo, somente irá prorrogar esse estado de angústia e aflição. 

O Advogado Público não é, nem pode se transformar em um ser frio que não se 

compadece com as agruras advindas de um processo em que o único desfecho esperado é a 

procedência da pretensão da parte contrária. 

A sistematização de condutas pré-estabelecidas em torno de estratégias jurídicas 

adotadas pela instituição é incapaz de resolver todas as situações que só a análise do caso 

concreto é capaz de revelar. 

Pablo Lucas Verdú chama atenção para a necessidade do florescimento de um 

sentimento de constitucionalidade em relação ao qual tanto a sociedade, e com muito mais razão 

os operadores do direito, devem se apegar. 

Segundo o autor, o sentimento jurídico supõe o comprometimento do intérprete 

com o ordenamento jurídico e com a ideia da justiça que o inspira e ilumina. Sentir 

juridicamente é implicar-se com o Direito vigente, e às vezes, a não-implicação indica que se 

prefere um Direito distinto, o Direito anterior ou outro melhor e/ou mais justo. Desse modo, o 

sentimento jurídico aparece como uma espécie de afeto mais ou menos intenso pelo que é justo 

e equitativo nas relações de convivência. Quando tal afeto versa sobre a ordem fundamental 

daquela convivência, tem-se o sentimento constitucional. 

Então o sentimento constitucional seria a expressão capital da afeição pela justiça e 

pela equidade, porque concerne ao ordenamento fundamental, que regula, como valores, a 

liberdade, a justiça e a igualdade, bem como o pluralismo jurídico. A ordem fundamental seria 

a ordem suprema a se impor sobre todos. E o sentimento constitucional suscita um sentir com 

entusiasmo mais chamativo, público e representativo de que o simples sentimento jurídico 

ordinário441. 

Ninguém, e muito menos o Estado, por seus agentes públicos, pode contrariar as 

diretrizes que emanam da Constituição. 

Se um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é concretizar 

a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, o Estado, em todas as suas áreas, deve 

ser capaz de responder com justiça e solidariedade aos anseios legítimos que lhe são dirigidos, 

e assim libertar o indivíduo do jugo opressor de uma pretensão desnecessariamente resistida. 

                                                           
441 VERDÚ, Pablo Lucas. O Sentimento Constitucional. Tradução de Agassiz Almeida Filho. São Paulo: 

Forense, 2004. p. 53 e 70. 
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Mesmo sabendo da existência de zonas de incertezas, existe um padrão entre o certo e o errado 

que podem auxiliar a tomada de decisão, conforme ensina Leo Strauss, e esse padrão independe 

do direito positivo e é até mais elevado que ele, por constituir um padrão entre o justo e o 

injusto, por meio do qual somos capazes de julgar ao direito positivo442. 

Os profissionais que exercem a Advocacia Pública não podem permitir-se terem 

tolhida a sua liberdade de pensar ou de se expressar. Não podem permitir-se terem sua 

atribuição reduzida a ponto de se tornarem meros autômatos, obedientes à literalidade fria da 

lei ou norma regulamentadora. A presunção de legalidade e legitimidade dos atos 

administrativos é meramente relativa, não absoluta, e por isso seus parâmetros não podem, em 

hipótese alguma, implicar em defesa cega dos interesses do Estado, em uma visão meramente 

patrimonialista ou econômica. 

Não é admissível venha a Advocacia Pública se amorfinhar acometida daqueles 

mesmos males por que padeceram os magistrados ao tempo de Montesquieu, reduzidos a seres 

inanimados que nada poderiam fazer além de atuarem como a boca da lei443. 

O Estado necessita ser intransigente com o respeito à ordem, à Constituição, à Lei, 

ao Direito e à moral. Necessita ser intransigente em atuar com os deveres de probidade, 

moralidade, justiça e boa-fé. Os Advogados Públicos como representantes do Estado e no 

exercício de função essencial à realização e à concretização da justiça, devem observância a 

tais parâmetros. 

Tal dever implica a contrapartida de o Estado tornar-se mais transparente e mais 

transigente em relação aos seus próprios equívocos.  

Não é possível que as agruras decorrentes de um processo judicial sejam 

prolongadas por tempos sem fim. O próprio princípio da eficiência exige que todos os órgãos 

estatais deem resposta célere às pretensões legítimas das partes. É imperativo constitucional 

que assim se faça. 

A independência funcional do Advogado Público torna-se cada vez mais uma 

questão que necessita ser debatida, avaliada e amadurecida por todos que labutam na Advocacia 

Pública e nas instâncias judiciárias. Porém o que se verifica é justamente o movimento 

contrário, pois constata-se a tentativa de submeter os membros da instituição à batuta de uma 

                                                           
442 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. Tradução de Bruno Costa Simões. São Paulo: Martins Fontes, 

2014. p. 3. 
443 “... os juízes da nação são apenas, como já dissemos, a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres 

inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor” (MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. 

Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 175). 
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hierarquia técnica, em uma concepção de Advocacia Pública reprodutora de teses pré-

estabelecidas e insensível aos reclamos dos cidadãos. 

 

5.2.2 Princípio da transparência 

 

Enquanto houver omissão legislativa para tornarem explícitos princípios 

institucionais norteadores da atuação, normas questionáveis, restritivas da atuação transparente 

que deve permear a atuação do Advogado Público, podem inibir a demonstração ao juízo da 

verdade tal como ela é. 

A atuação do Estado em juízo deve ser uma atuação leal e transparente. Não pode 

o Advogado Público ocultar um fato ou uma realidade que implicaria a procedência do pedido 

da parte contrária, mormente nos casos de gritante hipossuficiência do administrado. 

Em uma advocacia atenta para o respeito ao princípio da legalidade e da 

maximização da lealdade, destoa dessa diretriz a norma insculpida no art. 4º, § 4º, da Portaria 

1547, de 29 de outubro de 2008, que veda a juntada nos autos de quaisquer documentos que 

possam revelar a procedência do pedido da parte contrária444. 

Normatizações internas não podem contrariar princípios constitucionais básicos do 

respeito à legalidade, à moralidade e à publicidade administrativas. 

Nos termos do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, é dever do Estado promover 

o acesso à informação, mormente quando elas visam a descoberta da verdade processual e do 

direito reclamado pelos cidadãos. Afinal, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas 

aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Todo administrado é também um usuário do serviço público e este possui o direito 

de acesso aos registros administrativos, conforme estabelece o art. 37, § 3º, II, da Constituição 

Federal. 

Uma administração participativa deve possibilitar o acesso a registros 

administrativos e a informações sobre atos de governo, franqueando a consulta a toda 

documentação governamental a quem dela necessita, o que é assegurado pelo art. 216, § 2º, da 

Constituição Federal. 

                                                           
444 “Art. 4º (...) § 4º Os órgãos de representação judicial somente promoverão a juntada aos autos do processo 

judicial de quaisquer documentos ou outros elementos de fato e de direito fornecidos, inclusive cálculos e 

perícias, quando tal providência for necessária ao êxito da União, da autarquia ou da fundação pública federal 

na demanda”. (BRASIL. AGU. Portaria AGU nº 1547 de 29 de outubro de 2008. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/14764201>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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É certo que quando foi editada a Portaria 1547/2008 ainda não havia um regramento 

legislativo esmiuçando referidas normas constitucionais, o que poderia ensejar dúvidas quanto 

aos limites e extensão do dever de sigilo. 

Mas se alguma dúvida houvesse quanto ao dever de transparência, restou superada 

com a publicação da Lei de Acesso à Informação nº 12527, de 18 de novembro de 2011. 

A partir da sua publicação, não poderá mais ser negado acesso à informação 

necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos, sendo vedado o acesso a informações 

ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos 

praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, conforme estipulado pelo 

seu art. 21.  

Nos termos do seu art. 3º, I, II e IV firmou-se a diretriz básica pela observância da 

publicidade como preceito geral, e do sigilo como exceção, com a divulgação de informações 

de interesse público, independentemente de solicitações, mediante o desenvolvimento da 

cultura de transparência na administração pública. 

No âmbito judicial a Lei de Acesso à Informação conforma-se com o dever das 

partes e seus Procuradores exporem a verdade e agirem com boa-fé e lealdade processual, dever 

esse que restou maximizado em um processo civil comprometido com a boa-fé objetiva em um 

sistema comparticipativo. 

A constituição determina a necessidade de a administração observar os princípios 

da legalidade e da moralidade (art. 37), princípios esses que devem nortear as manifestações 

dos Advogados Públicos. Tais princípios encontram desdobramento no direito processual civil 

nas regras de concreção ético-morais insculpidas no art. 77 do CPC, com a estipulação do dever 

dos procuradores expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, sob pena de cometer 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de responsabilidade disciplinar a ser apurada pelo 

respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará, nos termos do § 6º do art. 

77. 

Tampouco pode haver qualquer posição institucional extremada que conduza o 

Advogado Público à litigância de má-fé constrangendo-o a opor resistência injustificada ao 

andamento do processo, em grave ofensa ao art. 80, IV, do CPC.  

 Por isso, a restrição normativa interna resta superada, por incompatibilidade legal 

e constitucional e não pode inibir a atuação leal do Advogado Público, mormente quando este 

se depara com uma informação importante para o deslinde do feito.  
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Afinal, toda instituição estatal deve estar baseada no respeito aos direitos dos 

cidadãos e não deve de modo algum vetar, ao arrepio das diretrizes constitucionais e legais, o 

conhecimento pela parte ou pelo juiz de documento importante à causa, ainda que a informação 

nele contida não conduza ao êxito da Fazenda Pública. 

E exatamente porque a democracia é o regime que estimula o máximo controle dos 

atos administrativos por parte dos indivíduos, tal controle somente será possível se os órgãos 

administrativos demonstrarem a máxima transparência na sua atuação, pois somente uma 

administração transparente é capaz de transmitir confiança ao administrado na lealdade de suas 

instituições445. 

O Supremo Tribunal Federal, na esteira do pensamento de Bobbio, estabelece não 

haver, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado 

ao mistério. Segundo a suprema Corte, a ordem constitucional vigente rejeita o poder que oculta 

e não tolera o poder que se oculta, tendo consagrado a publicidade dos atos e das atividades 

estatais como valor constitucionalmente assegurado, disciplinando-o, com expressa ressalva 

para as situações de interesse público, entre os direitos e garantias fundamentais. A ordem 

constitucional democrática é caracterizada como um regime do poder visível446. 

Nesse norte, apenas aqueles documentos necessários à segurança da sociedade ou 

do Estado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12527/2011, podem ter sua publicidade restringida. 

Porém, não há qualquer impedimento à administração pública de, por intermédio de seus 

procedimentos internos, eventualmente reconhecer a procedência de um pedido revelado 

procedente pela consulta de tais documentos. 

A cidadania é a base para a construção de uma sociedade fundamentada nos valores 

da liberdade, da justiça e da solidariedade social. O interesse público fundamenta-se sobretudo 

no respeito aos direitos de todos os cidadãos. Desde que exista um direito reclamado em 

processo judicial há um interesse público para a descoberta da verdade. Existe uma dimensão 

pública na Advocacia Pública e por isso a ela também se aplica a necessidade de divulgação de 

informações de interesse público, independentemente de solicitações. 

Uma atuação escorreita, leal e compromissada com o acesso à justiça não sonegaria 

informações necessárias à tutela judicial ou administrativa. 

                                                           
445 BOBBIO, Norberto. Democracia e Segredo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora 

Unesp, 2015. p. 74-77. 
446 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI 284/DF. Tribunal Pleno. Relator para o Acórdão Ministro Celso de 

Mello. Julgamento: 22 nov. 1992. Publicação: 19 maio. 1995. 
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A manifestação da Advocacia Pública não pode estar afastada dos valores, das 

diretrizes e do sentimento de constitucionalidade, do respeito à cidadania e aos deveres 

fundamentais dos cidadãos, dentre as quais se revela o esforço à prevalência da justiça nas 

tutelas judicial e administrativa.  

Agir com impessoalidade não é apenas agir sem o propósito de beneficiar ou 

prejudicar outrem, mas também agir de forma equidistante dos acontecimentos, ponderando as 

regras e os princípios a incidirem em determinada situação posta para que a decisão 

administrativa ou judicial seja também permeada por um sentimento de justiça constitucional. 

As manifestações dos Advogados Públicos não podem se distanciar dos princípios vetores da 

ordem jurídica nacional.  

 

5.2.3 Independência funcional e uniformidade de atuação 

 

A independência funcional do Advogado Público deve ser exercida em 

conformidade com os princípios da administração pública consagrados no art. 37 da 

Constituição Federal.  

Não é salutar ao Estado de Direito a defesa da legalidade de um ato que a 

constituição, a lei, a doutrina e a jurisprudência demonstram ser completamente ilegal. 

No entanto, a Advocacia Pública também não pode descurar do dever de defesa dos 

entes públicos representados. Mas mesmo diante do dever de defesa há espaço para posturas 

não resistentes. 

Igor Aragão Brilhante identifica algumas situações que considera “causas de 

exceção à regra geral de apresentação de resistência processual”447 e cita como exemplos o 

pedido autoral com exata previsão normativa, a força dos precedentes jurisprudenciais, a boa-

fé e a lealdade processuais, a estratégia processual e o caráter antieconômico ou 

contraproducente da oposição. 

Concorda-se com todas essas hipóteses. 

Existem, no entanto, diversos regulamentos internos da Advocacia-Geral da União 

limitando o agir livre e espontâneo do Advogado Público.  

A Advocacia-Geral da União costuma expedir regulamentos internos para informar 

os casos em que o Advogado Público estaria autorizado a reconhecer o pedido, a não contestar 

e a não recorrer. 

                                                           
447 BRILHANTE, Igor Aragão. Antimanual do Advogado Público. Recife: Nossa Livraria Editora, 2015. p. 88. 
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Mas tais regulamentos não costumam ir muito além da reprodução de obviedades 

já contidas na legislação448 e, salvo em relação à força de determinados precedentes 

jurisprudenciais, fica muito aquém das possibilidades aventadas por Aragão Brilhante. 

Após a vigência do atual CPC, Advocacia-Geral da União elaborou Portaria 

bastante tímida para conferir uma suposta liberdade de ação aos Advogados Públicos Federais, 

no que tange ao reconhecimento do direito dos administrados. 

A Portaria AGU nº 534/2015, por exemplo, estabelece que os Advogados da União 

e Procuradores Federais poderão reconhecer a procedência do pedido quando a decisão judicial 

estiver de acordo com súmula da Advocacia-Geral da União ou parecer aprovado nos termos 

dos artigos 40 ou 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; súmula vinculante 

do Supremo Tribunal Federal (STF); acórdão transitado em julgado, proferido em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade; e acórdão transitado em julgado proferido em sede 

de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, processado nos termos do artigo 

543-B do Código de Processo Civil449. 

Necessitarão, porém, aguardar autorização – a Portaria utiliza eufemisticamente a 

expressão ‘orientação’ - do Procurador-Geral da União e do Procurador-Geral Federal para 

reconhecer a procedência do pedido, nos casos da existência de acórdão transitado em julgado 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso especial, processado nos 

termos do art. 543-C do Código de Processo Civil450; existência de acórdão transitado em 

julgado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em sede de recurso de revista, 

processado nos termos do art. 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho; e acórdão 

transitado em julgado proferido em sede de incidente representativo de controvérsia, proferido 

pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, processado nos 

termos do art. 7º, VII, "a", do Regimento Interno da TNU, nos processos que tramitem nos 

Juizados Especiais Federais. 

Não obstante a Portaria mencionar um rol de possibilidades em que se torna 

desnecessário manifestar oposição ao pedido da parte contrária, tal portaria está muito aquém 

do que se poderia esperar da posição institucional de um órgão que valorize uma Advocacia 

Pública autônoma e respeitadora da independência funcional dos seus membros. Nas hipóteses 

que especifica, há apenas a consolidação de situações já previstas na legislação e que por si só 

                                                           
448 BRASIL. AGU. Portaria AGU 534, de 22 de dezembro de 2015. Disponível em: 

<file:///C:/Users/User/Downloads/inpdfviewer%20(2).pdf>. Acesso em: 22 maio. 2016. 
449 Refere-se ao CPC/1973. 
450 CPC/1973. 
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já demonstravam a total inviabilidade de resistência à pretensão da parte contrária. Nesse 

aspecto a Portaria autorizativa de acordos nos Juizados Especiais Federais possui uma melhor 

abrangência. 

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, a Portaria 109, de 30 de 

janeiro de 2007451, possui abrangência mais lata ao autorizar a celebração de acordos quando 

houver erro administrativo reconhecido pela autoridade competente ou quando verificável pela 

simples análise das provas e dos documentos que instruem a ação, pelo advogado ou procurador 

que atua no feito, mediante motivação adequada; e inexistir controvérsia quanto ao fato e ao 

direito aplicado. 

Porém é necessário atentar para o fato de que a reiterada necessidade de expedição 

de Portarias autorizativas para a realização de acordos, antes de benéfica a uma atuação 

institucional proativa, reflete muito mais a constatação prática de uma cultura institucional de 

resistência crônica e de uma superlativa espera a que autoridades superiores emitam 

autorizações para permitir ao Advogado Público deixar de opor objeções a situações jurídicas 

já consolidadas.  

Note-se que tais autorizações são sempre emitidas em hipóteses bastante restritivas 

o que só faz reforçar a ideia de uma total ausência de liberdade para a atuação do Advogado 

Público em juízo. 

Quando a Portaria 534/2015 diz que “Os Advogados da União e Procuradores 

Federais poderão reconhecer a procedência do pedido” nas hipóteses relacionadas, já inicia 

realizando uma segregação entre as carreiras, pois nada refere aos Procuradores da Fazenda 

Nacional nem a Procuradores do Banco Central, como se essas Procuradorias não estivessem 

vinculadas tecnicamente ao Advogado-Geral da União. Aliás, revela que a dupla vinculação 

administrativa de tais Procuradorias, seja ao Ministério da Fazenda, seja ao Banco Central, 

implica em penosa interferência do Poder Executivo na atuação institucional, o que é danoso 

se analisada a situação sob a perspectiva de um Advocacia Pública autônoma. 

Tais portarias são, também, por si só, inibidoras de uma atuação pró-ativa dos 

Advogados Públicos, pois estão a dizer, em mensagem subliminar, que os Advogados da União 

e Procuradores Federais somente poderão deixar de opor resistência naquelas hipóteses 

explicitadas, as quais não passam de reprodução óbvia de previsões legislativas e 

constitucionais vigentes. 

                                                           
451 BRASIL. AGU. Portaria AGU 109, de 30 de janeiro de 2007. Disponível em: < 

http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/20730>. Acesso em: 23 maio. 2016. 
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A Portaria 534/2015, por exemplo, não autoriza o reconhecimento de um direito em 

casos de evidente erro administrativo, como já assegurado pela Portaria 109/2007 no âmbito 

dos JEFs, nem quando há jurisprudência consolidada no âmbito de tribunais superiores embora 

não processada nos termos do art. 543-B, 543-C do CPC ou do art. 896-C da Consolidação das 

Leis do Trabalho ou nos termos do art. 7º, VII, ‘a’, do Regimento Interno da TNU. 

Não há qualquer abordagem sobre a possibilidade de reconhecimento de direitos 

nos casos de matéria fática em que reste demonstrada a ilegalidade da ação administrativa, 

mesmo diante da previsão do art. 37, da Constituição Federal. 

Não traça nenhuma diretriz sobre a necessidade da observância dos princípios da 

lealdade e boa-fé. Tais princípios passam ao largo também da Lei Complementar nº 73/95. Em 

um Estado Democrático de Direito que preza por uma atuação estatal preventiva dos conflitos, 

com vista à rápida solução dos litígios, princípios que exortam o respeito aos cidadãos deveriam 

estar insculpidos não apenas na legislação processual, mas como princípios norteadores 

basilares da atuação da própria Advocacia Pública. 

Sob o fundamento de conferir segurança à atuação da advocacia, tais regulamentos 

acabam, em verdade, por tolher a independência do Advogado Público que advém da 

investidura constitucional. 

Tais orientações estão a dizer, subliminarmente, que o Advogado Público tem a 

obrigação de contestar e recorrer em todas as demais situações não previstas em Portarias, 

orientações ou autorizações baixadas previamente pelos órgãos de direção da Advocacia-Geral 

da União. Com isso, não raro, poderá haver uma certa compactuação com o erro administrativo, 

se o ato defendido comportar um evidente equívoco praticado pela administração, mas a 

possibilidade de acordo não estiver antevista nos limites pré-traçados em orientação interna. 

Faz-se necessário, no entanto, bom senso. 

Não existe na legislação brasileira nenhuma norma que obrigue o Advogado 

Público a contestar todos os processos ou a recorrer de todas as decisões justamente por já se 

reconhecer que a independência é inerente à atividade da advocacia. 

A Constituição determina que a administração pública haja com base em princípios 

basilares a nortear toda a ação administrativa e a lei processual determina a todo litigante agir 

com lealdade e boa-fé, sem opor resistências inúteis. 

O lado crítico das portarias institucionais autorizativas de um modo de proceder é 

que tendem a disseminar a cultura da ausência de independência técnica do Advogado Público 

e o dever de respeito a uma estrutura hierárquica, em total afronta a diversas prerrogativas 
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contidas no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8906/94), aplicáveis também aos Advogados 

Públicos. 

Embora não haja expressa menção à independência do Advogado Público na 

Constituição Federal, tal princípio está consagrado implicitamente tanto no sistema 

constitucional vigente quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Ainda que haja orientações de como proceder em determinada hipótese, tais 

orientações não têm o condão de retirar a autonomia e a independência do Advogado Público, 

pois cada caso concreto é capaz de conter peculiaridades ou circunstâncias a revelar se 

realmente determinada diretriz deva incidir sobre o caso em exame. 

Por outro lado, não se pode olvidar, que é muito importante para um escritório de 

advocacia de âmbito nacional, por estratégia processual, primar pela uniformização de 

procedimentos e entendimentos, principalmente nos casos de ações de massa em que a decisão 

inexoravelmente será decidida pelas instâncias extraordinárias do Superior Tribunal de Justiça 

ou do Supremo Tribunal Federal. 

Então nem sempre será possível a realização de acordos ou reconhecimento de 

direitos em matérias de grave repercussão, salvo quando envolver matéria já pacificada pela 

jurisprudência do STF ou STJ, conforme a natureza do direito em litígio reclamar interpretação 

constitucional ou legal, respectivamente. 

Em alguns casos então torna-se válido que a administração pública possa 

estabelecer certos parâmetros de atuação, orientações ou recomendações com a finalidade de 

uniformizar a orientação em âmbito nacional. Essa situação não representa um demérito à 

independência funcional que o Advogado Público necessita deter, pois não existe na ordem 

jurídica nenhum direito absoluto. Eles podem sim, estar concertados diante de um interesse 

maior. 

É o que já ocorre, por exemplo, com a Magistratura Federal. Embora detentora de 

independência funcional, seus membros estão submetidos, por exemplo, às Súmulas 

Vinculantes do STF. Prestigia-se desse modo a força do precedente com o fim de assegurar a 

celeridade da resposta jurisdicional. 

O raciocínio que se desenvolve aqui é no sentido de que a liberdade de atuação do 

Advogado Público deve ser ampla e a exceção seriam as orientações restritivas, pois mesmo no 

agir uniforme haverá a preservação da esfera da liberdade pessoal de análise do direito perante 

o caso concreto, até mesmo para verificar se a situação posta enquadra-se na moldura pré-

estabelecida da defesa institucional uniforme dos casos idênticos.  
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A hierarquia técnica compromete a independência funcional do Advogado Público, 

mas a ausência da hierarquia não compromete a prática de atuações uniformes e coordenadas, 

bastante recomendadas em uma Advocacia Pública de abrangência nacional. 

Então como compatibilizar a independência funcional com a necessidade de 

atuações uniformes sem que o Advogado Público se sujeite a uma hierarquia técnica? 

Uma solução possível poderia ser a estipulação de órgãos colegiados compostos por 

membros efetivos, designados por critérios objetivos e com mandatos temporários, com prazo 

certo, que emitiriam orientações a serem uniformemente seguidas em âmbito institucional.  

Tais órgãos funcionariam como se fossem câmaras jurídicas e suas orientações 

seriam vinculantes à atuação de toda a Advocacia Pública. Desse modo se evitaria que um único 

agente imediatamente ‘superior’ ao Advogado Público fosse o detentor da razão. Diluir-se-ia 

parcela do poder, evitar-se-ia a prevalência de entendimentos unipessoais, haveria uma decisão 

compartilhada e um órgão específico de estabilização de demandas no âmbito institucional. 

Tais Câmaras poderiam ser especializadas para aproveitar a experiência em determinadas 

matérias e seus componentes não teriam nenhuma remuneração diferenciada, pois a atuação é 

inerente à investidura constitucional. 

Assim, a independência funcional do Advogado Público, embora restringível por 

um sodalício impessoal, permaneceria inviolada em sua essência pois não haveria sujeição da 

tarefa do Advogado Público ao arbítrio de um superior imediato. 

No âmbito do Ministério Público Federal já existem as chamadas Câmaras de 

Coordenação e Revisão, organizadas por função ou por matéria, com o objetivo de coordenar, 

integrar e revisar o exercício funcional dos membros da instituição.  

Cumpre às Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público, dentre outras 

especificidades, promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em 

ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional; 

manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de 

informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral; resolver sobre a 

distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento 

uniforme; resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando 

a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir; decidir os conflitos de atribuições 

entre os órgãos do Ministério Público Federal452. 

                                                           
452 BRASIL. Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Arts. 58-62. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm>. Acesso em: 16 maio. 2016. 
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Enfim, as Câmaras existentes no Ministério Público são exemplos de medidas que 

podem ser adotadas para compatibilizar a necessária independência funcional do Advogado 

Público com uma atuação uniforme mantendo-se o norte da busca pela segurança jurídica e pela 

rápida solução dos litígios. 

É relevante a ideia de uma atuação uniforme por parte da Advocacia Pública para a 

previsibilidade de estratégias jurídicas a serem seguidas nas ações que envolvam direitos de 

massa, cujo objeto é estritamente o exame do direito objetivo, como planos econômicos, taxa 

de juros ou correção monetária. Mas a situação muda quando se está diante de matérias de fato, 

como o preenchimento de determinados requisitos para a concessão de um benefício 

previdenciário, causas envolvendo responsabilidade civil da administração ou situações de erro 

administrativo. 

Nas ações individuais envolvendo matéria fática nem sempre é possível uma 

atuação uniforme. Nessas situações é relevante a advertência de Rodolfo Sacco, para quem a 

uniformidade imposta introduz um obstáculo importante ao desenvolvimento e mostra-se 

perigosa, pois o direito não é invariável e necessita estar atento à diversidade e ao progresso453. 

O direito não é uma ciência estática, é dinâmica, e desenvolve-se com a velocidade dos 

acontecimentos. Mas ordinariamente os acontecimentos são mais rápidos que o direito e sempre 

haverá situações específicas a serem observadas em cada caso concreto que não foram 

antevistas pelo legislador nem pelo administrador e necessitam de uma solução criativa a ser 

realizada pelo intérprete. 

Assim, o operador do direito necessita estar atento aos objetivos sociais perseguidos 

pelo Estado para encontrar a solução constitucionalmente mais adequada para o deslinde dos 

feitos. 

 

5.2.4 A Advocacia Pública no atual Código de Processo Civil 

 

O Código de Processo Civil em vigor inovou ao destacar um título específico para 

Advocacia Pública454 e assim redimiu a legislação processual da omissão verificada no antigo 

código, concebido ainda na década de 1970.  

Tal como na Constituição Federal, a Advocacia Pública encontra-se ladeada pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública, haja vista a necessidade de manter-se o equilíbrio 

                                                           
453 SACCO, Rodolfo. Antropologia Jurídica: Contribuição para uma Macro-história do Direito. Tradução de 

Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins fontes, 2013. p. 51-52. 
454 Lei nº 13105, de 16 de março de 2015, Livro III, Título VI. 
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estruturante de tais sujeitos processuais, todos eles integrantes da estrutura organizacional 

estatal e dotados de relevante múnus público. 

Scarpinella455 realça a deliberação legislativa como uma iniciativa ‘relevantíssima’ 

porque atualiza o CPC/1973, tratando, ao lado das disposições nele tradicionalmente veiculadas 

sobre o magistrado, o Ministério Público e a Advocacia Privada, das demais Funções Essenciais 

à Administração da Justiça456, criadas, como tais, pela Constituição Federal de 1988. 

Conclui o autor que tal iniciativa acaba por evidenciar no âmbito da principal 

legislação processual civil, quais são as Funções Essenciais à Administração da Justiça e qual 

é o núcleo mínimo de seu múnus, em plena consonância com o ‘modelo constitucional do 

direito processual civil’. 

Conforme redação do art. 182, incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, 

defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, por meio da representação judicial das pessoas jurídicas de direito público que 

integram a administração direta e indireta em todos os âmbitos federativos. 

No âmbito federal as leis que organizam a Advocacia Pública são as já mencionadas 

Lei Complementar nº 73/93, que se constitui na Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União; 

Lei nº 9650/98, que rege a disciplina a carreira de Procurador do Banco Central; MP nº 2229-

43, que cria a carreira de Procurador Federal; a Lei nº 10480/2002, que cria a Procuradoria-

Geral Federal; a Lei 13327/2016, a primeira a esmiuçar atribuições dos Advogados Públicos 

Federais, além do próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.  

Nos Estados e Municípios a Advocacia Pública é regida conforme dispuserem as 

respectivas legislações estaduais e municipais, além do Estatuto da OAB. 

Enquanto União e Estados possuem suas advocacias públicas organizadas em 

carreira, com cargos providos por concurso público conforme expressa disposição 

constitucional, muitos municípios ainda não estão organizados desse modo e o provimento de 

tais cargos é realizado por advogados e bacharéis, mediante exercício de cargos em comissão, 

ou mediante contrato administrativo.  

Ocorre que no Brasil existem mais de 5.500 municípios, os quais necessitam possuir 

um corpo técnico especializado que cultive a memória jurídica e legislativa do ente municipal, 

e que esteja efetivamente comprometido com as questões jurídicas da administração, conforme 

o exige uma Advocacia de Estado, e não apenas com as forças políticas do governo da ocasião. 

                                                           
455 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 158. 
456 Refere-se o autor à Advocacia e à Defensoria Públicas. 
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Por isso, tramita no Senado Federal a PEC 17/2012457, já aprovada em dois turnos pela Câmara 

dos Deputados, que regulamenta a Carreira de Procurador Municipal e altera o art. 132, da 

Constituição Federal, para o fim de organizar a Advocacia Pública Municipal em cargos 

efetivos, com ingresso mediante concurso público. 

A aprovação de referida emenda Constitucional é essencial para o controle de 

juridicidade dos atos municipais. 

Ainda no que se refere ao art. 182 do CPC, observa-se que o legislador considerou 

como ponto de caracterização da Advocacia Pública a natureza jurídica do ente público 

representado. Assim, para fins do Código de Processo Civil a Advocacia Pública distingue-se 

da advocacia privada pelo fato de seus membros exercerem seu ofício na defesa dos interesses 

das pessoas jurídicas de direito público. Logo, os representantes das empresas públicas e 

sociedades de economia mista, sob o ponto de vista processual, não são considerados 

Advogados Públicos já que os entes que representam possuem personalidade jurídica de direito 

privado. 

O art. 183 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.  

O CPC/1973 já dispunha de dispositivo semelhante em seu art. 188, em que era 

computado em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte fosse 

a Fazenda Pública ou o Ministério Público. 

Doravante a forma da contagem foi unificada, de modo que todos os prazos serão 

contados apenas em dobro. 

Alguns enxergam nesses dispositivos um privilégio da fazenda pública. Mas antes 

de ser um privilégio, é na realidade uma prerrogativa. Isso porque na administração pública 

prevalece a desconcentração administrativa458, em que atividades são divididas entre diversos 

órgãos da mesma pessoa jurídica que necessitam ser contatados para possibilitar a melhor 

defesa do ente público, ante a intimação semanal em número superlativo de demandas. 

Para melhor instruir a defesa judicial os Advogados Públicos necessitam de dados, 

informações e documentos que devem ser prestados pelos mais diversos órgãos e setores da 

administração. A prerrogativa do prazo em dobro visa justamente conceder ao ente público um 

prazo razoável para poder conhecer das demandas, que não são poucas, e acionar as instâncias 

                                                           
457 BRASIL. Senado Federal. Proposta à Emenda Constitucional nº 17/2012. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=105535&tp=1>. Acesso em: 03 ago. 2015. 
458 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 708. 
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administrativas em busca de elementos importantes à construção da tese jurídica a ser 

desenvolvida para a defesa judicial. 

Desse modo, não deveria o legislador ter chamado a estipulação do prazo em dobro 

de ‘benefício’, como o fez na redação do § 2º do, art. 183, pois o termo ‘benefício’ remete à 

ideia de privilégio, quando o que se tem é na realidade uma prerrogativa necessária à 

salvaguarda dos interesses públicos, cuja defesa é patrocinada pela Advocacia Pública. 

Ademais, não haverá contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 

expressa, prazo próprio para o ente público, como ocorre na lei dos juizados especiais federais, 

por exemplo, em que os Entes Públicos Federais possuem prazo específico para contestar e 

recorrer. 

Há ainda de se mencionar que os Advogados Públicos possuem a prerrogativa da 

intimação pessoal, e esta se fará por carga, remessa ou meio eletrônico, sem necessidade de 

publicação no diário oficial, expedição de mandados de citação e intimação, ou envio de 

correspondências com aviso de recebimento. Trata-se de medida desburocratizante, salutar para 

a administração da justiça, pois poupa tempo da secretaria judiciária, que não precisa se ocupar 

em redigir mandados nem enviá-los à publicação, bastando abrir vista dos autos à Procuradoria 

pertinente. 

Por fim, o art. 184 diz que o membro da Advocacia Pública será civil e 

regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Tal 

dispositivo reclama uma análise aprofundada. 

 

5.2.5 A responsabilidade do Advogado Público  

 

O atual Código de Processo Civil nasce com o compromisso de instrumentalizar o 

debate democrático necessário à efetivação dos direitos e ao bom funcionamento da máquina 

judiciária, com o compromisso de tanto as partes quanto o Estado-juiz tornarem-se cada vez 

mais copartícipes e responsáveis pela entrega de uma boa prestação jurisdicional. 

A boa-fé processual deixa de ser meramente subjetiva para tornar-se objetiva e todo 

aquele que de qualquer forma participar do processo deve assim se comportar (art. 5º).  

O conceito de boa-fé objetiva foi introduzido no cenário jurídico com o Código de 

Defesa do Consumidor, sendo posteriormente reafirmado no Código Civil de 2002.  

Se em um primeiro momento sua aplicabilidade cingia-se aos aspectos de direito 

material, agora ocorre a consagração definitiva de sua carga axiológica também em âmbito 

processual. 
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Assim, o atual Código não se contenta com o fato de a parte agir com consciência 

quanto aos seus deveres de lealdade e probidade. Será possível aferir pelo próprio 

comportamento o padrão ético e moral que se deveria esperar daquele que participa do processo, 

não apenas como parte, mas também daquele que atua na condição de perito, serventuário, 

assistente, amicus curiae, magistrado, Ministério Público, Defensor Público, Advogado ou 

Advogado Público. 

O princípio da cooperação está expressamente consagrado no art. 6º. Doravante 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para a obtenção, em tempo razoável, de 

decisão de mérito justa e efetiva. 

Nesse sentido é dever do Estado promover, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos, mediante estímulo a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual.  

Como restou sobejamente demonstrado, a Advocacia-Geral da União pode ter papel 

incisivo na pacificação dos conflitos envolvendo a União, suas autarquias e fundações públicas 

federais, mas a possibilidade de responsabilização do Advogado Público mesmo quando atue 

de boa-fé pode inibir posturas proativas.  

Em âmbito federal a conduta disciplinar é regida pela Lei nº 8112/80459, cujos arts. 

121 e 122 regulam a responsabilidade civil, penal e administrativa pelo exercício irregular das 

atribuições, decorrente de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao erário ou a terceiros. 

Nos processos judiciais busca-se a descoberta da verdade por trás das 

argumentações jurídicas daqueles que litigam em cada um dos polos da relação processual. Mas 

a verdade que se consegue atingir jamais será a verdade real e sim, no máximo, a verdade 

processual a emergir do conjunto fático probatório apurado ao longo da instrução do processo 

judicial. 

Salienta Eugenio Pacelli de Oliveira460 que mesmo no curso do processo penal a 

busca pela verdade real encontra limites, seja na necessidade de respeitar os direitos e garantias 

individuais, seja na própria dificuldade de reconstituição de algo que se concretizou em um 

passado histórico, mesmo que recente, da vida dos litigantes. Assim, a verdade que interessa a 

qualquer processo, seja ele cível ou penal, será sempre a verdade revelada na lide. E esta será 

                                                           
459 Por força do disposto no art. 27 da Lei Complementar nº 73/95, para os cargos de Advogado da União e 

Procurador da Fazenda Nacional; art. 35 da MP nº 2229-43, para o cargo de Procurador Federal; e art. 17 da 

Lei nº 9650/98, para o cargo de Procurador do Banco Central. 
460 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 291. 
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sempre uma verdade possível, reconstituída, dependente de maior ou menor grau de 

contribuição das partes e, por vezes, do juiz, quanto à determinação de sua certeza. 

Como se percebe, a verdade processual pode ser falha. Podem existir elementos 

outros que não foram juntados aos autos e que são desconhecidos de uma das partes.  

Por isso a estratégia da defesa, a tomada de decisão, a prolação da sentença, a 

realização de uma conciliação judicial ou o reconhecimento da procedência de um pedido por 

parte da administração é um ato que exige cautela para evitar que pretensões inescrupulosas 

possam levar a uma solução favorável a quem definitivamente não possui razão. 

Mas mesmo que seja empreendido todo o zelo necessário para a realização da 

justiça no caso concreto, as verdades reais muitas vezes se tornam conhecidas apenas após o 

trânsito em julgado da sentença. Por mais que tenham sido realizadas todas as diligências 

possíveis e interpostos todos os recursos admitidos pela legislação processual não raro as 

fraudes tornam-se conhecidas em momento futuro. A possibilidade de responsabilização do 

Advogado Público diante de uma decisão homologatória do acordo ou da sentença contra a qual 

não se interpôs recurso é uma realidade. 

O Tribunal de Contas da União no âmbito do processo 008.771/2011-1461, motivado 

pela constatação de déficits crônicos registrados no Regime Geral de Previdência Social - RGPS 

ano após ano, concentrado especificamente nos benefícios de clientela rural, no baixo volume 

de arrecadação de contribuições previdenciárias na área rural, e no crescente número de 

benefícios concedidos para essa clientela, verificou a existência de milhares de benefícios 

previdenciários concedidos judicialmente de modo irregular e que necessitam ser revisados pelo 

INSS, pois a auditoria realizada por aquela Corte de Contas demonstrou existir indícios de 

inexatidão da decisão judicial. 

No acórdão 715/2012 exarado no referido processo, o Tribunal de Contas da União 

destaca a importância da realização de consulta prévia aos sistemas corporativos da Previdência 

Social nas etapas judiciais antecedentes à decisão. 

A dificuldade de consulta a tais sistemas dada a ausência de um corpo de servidores 

aptos a operacionalizá-los dificulta, de fato, a defesa do INSS. Uma Advocacia Pública não 

autônoma sofre com o contingenciamento orçamentário e, em consequência, com a carência de 

pessoal. Essa realidade não pode ser desconsiderada, máxime pela existência de um número 

exorbitante de processos judiciais de interesse da União, suas autarquias e fundações públicas 

                                                           
461 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 715, Processo nº 008.771/2011-1. Entidade: Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS e Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Interessado: Tribunal de 

Contas da União. Relator: Augusto Nardes. [Brasília], DF, 28 de janeiro de 2012.  
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federais em trâmite nos diversos foros e pelo excessivo número de audiências marcadas para 

um só dia pelo Poder Judiciário, mormente nos casos de realização de mutirões judiciais.  

A gritante falta de estrutura de seus órgãos não passou despercebida pelo Tribunal 

de Contas da União. 

No item 2.6.3, do mencionado acórdão exarado pelo Tribunal de Contas da União 

apontam-se fatores que contribuíram para que equívocos pudessem ter sido cometidos. 

Ressaltou-se a insuficiência de recursos materiais ou financeiros; o número insuficiente de 

procuradores e a insuficiência das equipes ou agências da Previdência Social que atendem às 

demandas judiciais, frente à expressiva quantidade de processos desse tipo462. 

É notória a deficiência estatal em disponibilizar ao seu órgão de representação os 

meios necessários a estruturar a melhor defesa judicial dos entes públicos federais. Advogados 

Públicos e Privados, juízes e promotores realizam atividade eminentemente jurídica e analisam 

a prova na forma em que é possível constituí-la. 

A carência estrutural aliada à possibilidade de responsabilização compromete, sem 

dúvida, a atuação proativa do Advogado Público. Existem situações em que o Advogado 

Público poderá se encontrar entre a cruz e a espada, ante a verdade que sobressai dos autos 

processuais, que pode não se confirmar posteriormente. 

Sua atuação estará sempre sujeita a questionamentos futuros. 

A possibilidade de responder pelos atos praticados no exercício da profissão, seja 

judicial ou administrativamente, seja no próprio âmbito do Tribunal de Contas da União, é 

enorme. 

Se o Tribunal de Contas da União aponta a existência de riscos na defesa dos 

interesses dos órgãos públicos representados, é necessário dotar os órgãos da Advocacia Pública 

da melhor estrutura e prerrogativas institucionais para fazê-lo. 

Está em curso a Proposta de Emenda Constitucional nº 82/2007 que procura 

equalizar em parte essa situação, concedendo tratamento paritário entre todas as Funções 

Essenciais à Justiça, no que se refere à autonomia administrativa, financeira e funcional, mas 

tal proposta ainda pende de apreciação pela Câmara dos Deputados para depois ser remetida ao 

Senado Federal. O caminho percorrer ainda é longo. 

Por isso micro reformas vêm ocorrendo no âmbito da legislação ordinária. 
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Nesse diapasão, andou bem o legislador reformador do código processual ao 

estipular no art. 184 que o membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente 

responsável apenas quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Dispositivo 

idêntico também foi previsto para os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

por força dos art. 181 e 187. 

Portanto, haverá responsabilização sempre que houver a intenção deliberada em 

lesar os cofres públicos. Procura-se assim coibir a má intenção no exercício do múnus para 

voluntariamente usar o processo judicial e o Poder Judiciário com o objetivo de salvaguardar 

interesses escusos distintos do interesse público que representa.  

Questão interessante é saber se o disposto no art. 187 se restringe às atividades de 

representação judicial ou também se estenderia às atividades de representação extrajudicial 

realizadas em nome da União ou de Consultoria do Poder Executivo. 

Retornando os olhos ao dispositivo do Código de Processo Civil, vê-se que ele não 

contém uma redação restritiva. Disciplinou, de forma ampla, como será a responsabilidade civil 

dos Advogados Públicos: “Art. 184. O membro da Advocacia Pública será civil e 

regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções”. 

Ora, se em um sistema comparticipativo se exige que os atores responsáveis pela 

prática de determinado ato hajam em conformidade com os sublimes propósitos da realização 

e concretização da justiça, no âmbito dos três poderes, obviamente que se fosse mantida a 

responsabilidade por mera culpa nas consultorias, ou seja, na fase preventiva, haveria um 

limitador muito grande para o alcance do fim desejado. 

Os fatos analisados por um precedente judicial são necessariamente anteriores à 

decisão exarada a esse mesmo precedente. Há situações novas, decorrentes da evolução da 

própria sociedade a exigirem regulação por parte da administração pública para a satisfação de 

determinada necessidade coletiva. Nem sempre existe um precedente judicial ou jurisprudencial 

indicando se determinada conduta encontra amparo no mundo do direito. Muitas vezes a 

implementação de determinada política pública exige a confecção de um parecer para assegurar 

a legitimidade jurídica do que se deseja implementar. Tal parecer irá analisar a política pública 

e o modo como ela deve ser implementada para que esteja em conformidade com os preceitos 

constitucionais e legais. Não raro tal parecer exige uma postura criativa por parte do Advogado 

Público a imaginar situações em que eventualmente a política pública pudesse ter sua 

juridicidade questionada. Se eventual diretriz adotada pelo Advogado Público futuramente não 

vier prevalecer no âmbito dos tribunais, não poderá ele ser civilmente responsabilizado por isso, 

se não incidiu em dolo ou fraude. 
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Assim, o atual Código de Processo Civil derroga parcialmente o disposto no art. 

122, da Lei nº 8112/80. Doravante, não mais responderá o Advogado Público civilmente por 

simples culpa, mas apenas quando agir com a intenção de efetivamente lesar os cofres públicos 

ou o interesse do ente que representa. 

O direito, como dito, não é uma ciência exata. A velha expressão cada cabeça uma 

sentença tem aplicabilidade plena na realidade forense. Possibilitar que um advogado seja 

civilmente responsabilizado pelo exercício regular de sua atividade seria praticamente 

inviabilizar a existência de pareceres construtivos tão necessários à regulamentação e à 

produção de eficácia dos novos direitos, de ações afirmativas e inclusivas em uma sociedade 

tão desigual. 

Basta citar que a maioria dos programas governamentais necessitam de pareceres 

ciosos, zelosos e corajosos para a concretização de determinada política pública no mundo dos 

fatos. Tal ocorre com as políticas de saúde, de combate à fome, ao financiamento estudantil, às 

cotas nas universidades, a viabilização de grandes eventos como Fórmula 1, Olimpíadas ou 

Copa do Mundo. Se em cada análise jurídica a ser realizada antes da implementação de cada 

política houvesse o receio de o Advogado Público ser civilmente responsabilizado, mesmo 

agindo de boa-fé, pelo entendimento exarado sobre a viabilidade, ou não, de cada política 

pública seria fazer com que tal profissional vivesse em um estado de aflição constante. 

Ademais, diminuir-se-ia ainda mais as chances de uma postura proativa para o 

reconhecimento de direitos e dificultaria a realização de práticas conciliatórias, em total 

descompasso com os princípios insculpidos no art. 37, da Constituição Federal, e no princípio 

da comparticipação previsto no Código de Processo Civil. 

A ordem jurídica não pode desestimular o que deseja estimular. Alterações 

legislativas, como as verificadas no atual CPC apenas se tornam efetivas se forem assimiladas 

pelos espíritos dos atores processuais, mediante alteração da cultura da contenda. 

Em relação à Advocacia Pública não é diferente. 

Por isso, o dispositivo do art. 184 trará um grande contributo para a efetividade 

processual se prevalecer o entendimento de que teria revogado o disposto no art. 122, da Lei nº 

8112/90, no que se refere à responsabilidade do Advogado Público por atos praticados no 

exercício de suas funções. 

Viu-se que o atual CPC regulamentou a responsabilidade civil dos Advogados 

Públicos, mas ainda permanece o questionamento se seus preceitos devem também se estender 

à responsabilidade administrativa. 
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Em 2008, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Advogado Público poderia 

responder administrativamente se laborasse em culpa ou erro grosseiro.463  

O problema está no fato de que tanto a demonstração de culpa quanto de erro 

grosseiro poderem ser apontados apenas posteriormente pelos órgãos de controle dos atos da 

administração. E o pior: a concepção de erro grosseiro é um conceito jurídico indeterminado 

sujeito a intepretação variada por parte de eventual comissão disciplinar. 

Responsabilizar o Advogado Público por atos que simplesmente podem ser 

interpretados posteriormente de modo diverso por uma instância externa não parece adequado. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro464 ressalta que o Advogado Público também participa 

do controle interno que a Administração Pública exerce sobre seus próprios atos e nessas 

situações está sujeito a pressões e a simulações de toda ordem.  

Segundo a autora, mesmo quando quer praticar um ato ilícito, a autoridade procura 

esconder-se atrás de um parecer jurídico. Não raro ela pede e pressiona o órgão jurídico para 

obter um parecer que lhe convenha. Por isso que a Advocacia Pública deve estar fora da 

hierarquia administrativa, para fins de exercício de suas funções institucionais. Daí também a 

importância da estabilidade dos membros da Advocacia Pública. Caso ceda à pressão e venha 

a agir de má-fé o advogado poderá responder por dolo ou fraude no exercício de suas 

atribuições. 

Mas se for levado a engano por não ter percebido determinada situação que possa 

estar dissimulada, como a existência de um edital dirigido ou uma compra superfaturada, por 

exemplo, situações que fogem à análise formal dos documentos colocados à disposição para 

exame, é exagero responsabilizá-lo por uma situação que não poderia supor. No entanto, se 

perceber que determinado procedimento encubra intenções escusas, necessita deter 

independência funcional necessária para realizar os apontamentos devidos. 

Garantindo maior segurança ao exercício das atribuições, o art. 38, § 2o, da Lei 

13327/2016, expressamente estabeleceu que no exercício de suas funções, os ocupantes dos 

cargos efetivos de Advogado Público Federal não serão responsabilizados, exceto pelos 

respectivos órgãos correicionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. 

Desse modo, a previsão inicialmente afeta apenas à esfera processual restou 

formalmente estendida à esfera penal e administrativa, embora, em relação a esta, tenha 
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permitido sanções disciplinares por simples culpa, o que vulnerabiliza a atuação proativa do 

Advogado Público, deixando-o exposto a supervenientes entendimentos discordantes de sua 

atuação. 

O papel do Advogado Público, da mesma forma que o do juiz, é interpretar a lei em 

busca da melhor solução para situação que lhe foi posta a apreciar. Na tarefa de ir ao encontro 

da solução correta deve agir com neutralidade, já que é seu dever proteger a administração 

pública contra atos que desbordem dos preceitos constitucionais da legalidade, da moralidade 

e da impessoalidade do ato administrativo. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro chega a entender que não basta ao Advogado Público 

a situação de neutralidade. Mais do que isso, dele é exigida uma posição de imparcialidade. E 

assim se refere ao delimitar o papel do Advogado Público no exercício da atividade de 

consultoria.  

Segundo a autora, o papel do Advogado Público que exerce função de consultoria 

não é o de representante de parte. O consultor não representa o Poder Executivo. Antes o instrui 

e orienta. Assim, da mesma forma que o juiz, tem de interpretar a lei para apontar a solução 

correta; e por isso necessita ser imparcial, porque protege a legalidade e a moralidade do ato 

administrativo ao atuar na defesa do interesse público primário, de que é titular a coletividade, 

e não na defesa do interesse público secundário, de que é titular a autoridade administrativa465. 

Há sempre a necessidade de preservar o interesse público primário consubstanciado 

no interesse de toda a coletividade na realização de serviços públicos adequados. De modo 

algum deve agir em busca do interesse público secundário, de caráter meramente material, 

quando este desborda dos interesses precípuos estabelecidos pela Constituição Federal.  

O importante para salvaguardar-se de eventual responsabilização é praticar o ato 

mediante uma adequada fundamentação, seja quando atua em juízo, seja quando exara um 

parecer jurídico. Deve procurar sempre cercar-se do estudo dos dispositivos constitucionais e 

legais que melhor se aplicam à espécie posta sob análise, bem como nas lições da doutrina e da 

jurisprudência e registrar nos locais apropriados as razões de sua tomada de decisão. Se assim 

o fizer estará salvaguardando seu comportamento e não poderá responder por culpa se os órgãos 

de controle posterior tiverem interpretação divergente da que foi adotada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A Advocacia-Geral da União exerce a atribuição de representante judicial e 

extrajudicial da União, autarquias e fundações públicas federais, bem como desempenha 

importante papel no assessoramento jurídico e consultoria do Poder Executivo. 

É composta por quatro carreiras: Advogado da União, Procurador da Fazenda 

Nacional, Procurador do Banco Central e Procurador Federal, todas com atribuições similares. 

Observou-se a existência de um excesso de litigiosidade no âmbito do Poder 

Judiciário e dentre os 100 maiores litigantes do país, o setor público foi considerado o que 

apresenta maior número de processos em tramitação nos foros judiciais. 

Apresentou-se semelhanças e distinções entre a Advocacia Pública e Privada. 

Advogados Públicos e Privados estão submetidos ao Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, na medida de suas especificidades. Os Advogados Públicos, porém, além do vínculo 

obrigatório com a OAB possuem um vínculo de natureza estatutária para com a União, Estados 

e Municípios (nestes últimos, se estiver organizada em carreira). Enquanto na Advocacia 

Privada se estabelece um vínculo de natureza civil do advogado para com o seu representado, 

na Advocacia Pública esse vínculo é de natureza eminentemente administrativa.  

O Advogado Público, por investidura constitucional, pode ser considerado o 

verdadeiro presentante da Administração Pública em juízo, conforme a Teoria da Presentação 

de Pontes de Miranda. 

Verificou-se que o Estatuto da OAB assegura a independência dos Advogados, pois 

estes necessitam exercer o seu mister com liberdade de atuação. A constituição atribui certas 

nomenclaturas para expressar esferas de liberdade concedidas a entes e agentes públicos. 

Refere-se a soberania, autonomia e independência. 

Nenhuma autoridade detém liberdade soberana, ou plena, de atuação e sim uma 

liberdade contida pela ordem jurídico-constitucional.  

Autonomia e independência são termos sinônimos. A Constituição costuma referir-

se a autonomia à parcela de liberdade de atuação dos órgãos públicos e a independência quando 

se refere a pessoas físicas. Por isso, para os fins deste trabalho adotou-se o termo autonomia 

para designar um atributo da Advocacia Pública e Independência Funcional para expressar a 

parcela de liberdade do Advogado Público no exercício de suas atribuições. 

 Observou-se que a Constituição Federal inicia suas disposições baseada em 

Princípios Fundamentais, para logo em seguida tratar dos Direitos Fundamentais dos Cidadãos, 
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de modo que a Organização do Estado e de seus Poderes somente se inicia após restar 

assegurada a primazia dos cidadãos na organização política da nação. 

Para fins de aferir se a ordem constitucional brasileira assegura a independência 

funcional do Advogado Público, realizou-se uma análise sistêmica da constituição. 

Antes, porém, foi necessário estabelecer a relação entre regras, princípios e normas. 

Verificou-se que regras e princípios são espécies de normas jurídicas. Regra é texto. Normas 

são regras interpretadas. Princípios são mandados de otimização e por isso preponderam sobre 

as regras. As regras não podem violar os princípios que lhe dão sustentação. Os princípios 

podem ser escritos em forma de regras, ou não escritos. Os princípios não escritos são 

descobertos no direito pressuposto e uma vez descortinados passam a integrar o direito posto. 

A Advocacia Pública constitui Função Essencial à Justiça. As Funções Essenciais 

à Justiça estão disciplinadas no capítulo relativo à Organização dos Poderes. Enquanto o art. 2º 

da Constituição Federal realiza uma divisão tripartite dos poderes estatais, o Título IV Organiza 

os Poderes de forma quatripartite. A Constituição denomina as Funções Essenciais não como 

Poder, mas como Função. No entanto, por estarem inseridas no Capítulo relativo à Organização 

dos poderes também possuem uma espécie de poder. 

O poder das Funções Essenciais à Justiça é diverso do poder ostentado pelos 

Poderes Clássicos. Para valer-se da distinção de Bobbio, os Poderes clássicos possuem um 

Poder Atual, enquanto as Funções Essenciais possuem um Poder Potencial. 

O poder, na acepção comum, está relacionado à possibilidade de determinar um 

comportamento de outrem. Esse é um Poder Potencial. Já o Poder Atual é aquele poder que vai 

além da mera possibilidade para se efetivar em atos concretos. Os atos do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário têm o condão de serem, em regra, autoexecutórios a incidir diretamente 

sobre quem a ele está sujeito. Por isso ostentam Poder Atual. Já o Poder Potencial necessita da 

adesão voluntária de outrem ou da intermediação de um terceiro. Os atos das Funções 

Essenciais à Justiça não são, por si, autoexecutáveis sem que haja a intermediação, por exemplo, 

do Poder Judiciário ou sem a adesão voluntária da pessoa a quem o ato é dirigido. São dotados, 

portanto, de um Poder Potencial. 

As Funções Essenciais à Justiça são importantes não apenas para a administração 

da Justiça Judiciária, mas também para a concretização teleológica da justiça enquanto princípio 

fundante do Estado Republicano. 

O Estado Republicano valoriza a ideia do antiprivilégio, da liberdade, da igualdade 

e do consenso. Necessita, sobretudo, respeitar a Constituição e as Leis por ele próprio editadas. 
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Viu-se ser objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade justa. 

A Advocacia Pública, por isso, deve estar comprometida com esse ideal.  

Assim, em uma Advocacia de Estado Republicana e atenta aos direitos dos 

cidadãos, a independência funcional do Advogado Público constitui-se em princípio 

fundamental não escrito, mas aferível por sua própria investidura constitucional (CF, art. 131) 

e por necessidade de o Estado observar aos critérios de juridicidade de seus próprios atos (CF, 

art. 37), incluído o respeito aos Princípios e Direitos Fundamentais dos Cidadãos. 

A Advocacia Pública foi inserida pelo Poder Constituinte Originário no Capítulo 

da Organização dos Poderes. Além do mais, foi denominada de Função Essencial, ou seja, uma 

função indispensável para o Estado brasileiro. Cumpre ao Poder Constituinte Originário 

estabelecer o pacto fundante da Organização do Estado, organizando os Poderes e a sua 

dimensão nos três níveis federativos, quais sejam, União, Estados e Municípios. Assim, a 

Advocacia Pública foi inserida no próprio pacto federativo e por essa razão constitui cláusula 

pétrea prevista no art. 60, § 4º, I, da Constituição Federal. Mais do que isso. O Poder Judiciário 

é um poder inerte por natureza. Só atua quando provocado. As Funções Essenciais à Justiça é 

quem detém o Poder Potencial de provocar a atuação do Poder Judiciário. O direito de petição, 

salvo situações excepcionais, não pode ser exercido no âmbito do Poder Judiciário sem as 

Funções Essenciais à Justiça. Assim, caso estas fossem abolidas o Poder Judiciário tornar-se-ia 

um Poder inócuo e a Constituição Federal não teria meios de assegurar o seu objetivo 

fundamental de construção de uma sociedade justa. Assim, pelo fato de a supressão de qualquer 

das Funções Essenciais à Justiça implicarem, por arrastamento, a abolição da separação dos 

Poderes, a supressão de qualquer destas Funções implicaria ofensa também ao art. 60, § 4º, III, 

da Constituição Federal. 

O constituinte originário previu que a Advocacia-Geral da União deveria estar fora 

da estrutura organizacional do Poder Executivo, já que a sua incumbência vai além da atividade 

representativa desse poder. Possui a Advocacia Pública uma atribuição transversal, estendendo-

se à toda União, inclusive na defesa dos atos emanados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, 

bem como das demais Funções Essenciais à Justiça de natureza pública, como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 

Para exercer o seu mister se faz necessária a paridade de armas entre todas as 

Funções Essenciais à Justiça, para que não haja a preponderância de um ator processual sobre 

o outro em respeito ao sistema de freios e contrapesos processuais. 



246 
 

A administração pública enfrenta uma séria crise de representatividade e a 

Advocacia Pública pode agir como elo a orientar que os representantes do Estado concretizem 

as políticas públicas em contornos de juridicidade sem aniquilar direitos dos cidadãos. 

A criação da Advocacia Pública organizada como Função Essencial à Justiça 

representou um quebra de paradigma ao modelo que vinculava as atribuições do Ministério 

Público à defesa dos entes estatais. 

Observou-se, no entanto, que a Advocacia-Geral da União foi criada sem um corpo 

técnico suficiente para o desempenho de suas atribuições.  

Foi inicialmente moldada mediante a criação de diversos cargos em comissão e 

contratação de advogados particulares para exercer a função. 

Aos poucos foi-se estruturando, unificou-se as carreiras dos Advogados da União 

com as de Consultor Jurídico, bem como as carreiras de diversos Procuradores Autárquicos 

integrando-os em um único órgão. 

Demonstrou-se não haver mais razão lógica para a manutenção de quatro carreiras 

no âmbito da instituição, já que todas desempenham funções afins e por medida de 

racionalidade administrativa e judiciária e uniformidade de atuação impõe-se uma nova 

alteração de paradigma para a unificação de todas as carreiras. 

Os Advogados Públicos exercem suas atribuições sob o pálio da liberdade, mas a 

manifestação de suas opiniões e decisões devem estar orientadas pelo fim precípuo da defesa 

dos interesses estatais, que por sua vez devem estar em consonância com os interesses 

constitucionais e legais. Estes seriam os interesses da sociedade.  

Para o cumprimento de tal papel a atuação independente se faz necessária, pois no 

exercício do múnus público o profissional do direito não pode ter receio de desagradar a esta 

ou aquela autoridade, e sua manifestação deve se dar em um ambiente sereno, livre de 

ingerências. 

Na atividade consultiva é seu papel pavimentar o caminho jurídico para conferir 

segurança aos atos da administração, sendo certo que suas manifestações não podem estar 

subordinadas aos interesses do administrador público, mas à ordem e ao direito. 

O modelo de Advocacia Pública atual encontra-se em crise, pois está 

demasiadamente assentada em uma Advocacia de Governo, politizada, fragmentada, submissa 

e hierarquizada. 

Percebe-se a necessidade de preservar a exclusividade das atribuições aos 

advogados públicos, pois o exercício do cargo por quem não integra seus quadros funcionais 

compromete a liberdade necessária ao exercício das atribuições.  
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O art. 131, § 2º, da Constituição Federal é expresso ao estabelecer o ingresso nas 

classes iniciais das carreiras da Advocacia-Geral da União mediante concurso público de provas 

e títulos. Então não se pode entregar a tarefa inerente à Advocacia Pública a profissionais não 

efetivos ou que não sejam membros concursados. Servidores não efetivos e que ocupam apenas 

cargos de natureza especial e em comissão possuem sua independência funcional comprometida 

para exarar entendimento contrário aos interesses do governante da ocasião, pois o receio de 

exoneração influenciará a sua manifestação.  

Pelas mesmas razões deve ser repensada a existência de cargos em comissão no 

âmbito institucional a serem exercidos por seus próprios membros, pois os tornam 

potencialmente dependentes das estruturas de Poder.  

Com efeito, a independência funcional do Advogado Público pode ser afetada nessa 

situação, pois torna a instituição potencialmente cooptável aos interesses de uma Advocacia de 

Governo. Por isso, concluiu-se pela extinção total de tais cargos no âmbito institucional, com a 

necessária reforma da Lei Orgânica da AGU, para uma ampla reestruturação da carreira 

assentando-a em bases republicanas. 

A obediência hierárquica é incompatível com a independência funcional, pois onde 

há hierarquia há limitação de autonomia. A fim de resguardar a necessária autonomia e 

independência funcional, o conceito de hierarquia técnica deve ceder espaço ao de coordenação, 

de modo que a atividade jurídica seja disciplinada de forma coordenada, e juridicamente 

fundamentada, mas não subordinada, pois a subordinação técnica restringe a autonomia e pode 

conduzir à prevalência de interesses que não se coadunam com os interesses primários da 

sociedade. 

 Ficou claro que a Advocacia Pública deve realizar Advocacia de Estado, para 

atender aos interesses permanentes e primários da sociedade e não Advocacia de Governo, cujos 

interesses nem sempre coincidem com aqueles.  

Os fins republicanos, como se viu, acentuam a ideia da preservação da coisa 

pública. 

Não se pode descurar que a atividade administrativa deva estar sempre dirigida para 

o atendimento da finalidade pública a ela inerente e cabe ao Advogado Público a árdua tarefa 

de permitir com que as políticas públicas consigam alcançar o fim esperado pelo administrador, 

ao mesmo tempo em que deve orientar o agir administrativo em conformidade com a lei e o 

direito na salvaguarda dos interesses primários da sociedade. 

Para tanto, os pareceres e recomendações expedidos pelo Advogado Público 

necessitam ser respeitados. 
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Tais pareceres não precisam ser submetidos a um superior hierárquico, pois a 

competência para a sua lavratura é inerente à investidura constitucional do Advogado Público.  

Eventuais discordâncias em relação ao entendimento exposto podem ser 

submetidos a uma Câmara de Uniformização de Entendimentos, um órgão colegiado com 

atribuições específicas para uniformizar a atuação administrativa, de forma estratégica e segura. 

Tal órgão ainda não existe na estrutura da Advocacia-Geral da União e necessitaria ser criado 

na nova estruturação da carreira. 

Ao seguir a adequada orientação do Advogado Público as possibilidades de 

questionamento dos atos praticados pelo gestor se tornam diminutas, pois o gestor não pode 

possuir receio de decidir ao mesmo tempo em que suas ações e decisões necessitam estar 

fundamentadas juridicamente. E se mesmo assim ocorrerem questionamentos, cumprirá ao 

próprio órgão orientador realizar a defesa do ato administrativo, facilitando a tarefa a ser 

desempenhada. 

Podem os Advogados Públicos, por solicitação dos interessados, atuar também na 

defesa de dirigentes e de servidores da União, de suas autarquias e de suas fundações públicas 

quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais e nos limites da 

legalidade.  

Quando age de boa-fé e nos limites da juridicidade o servidor não pode ser 

prejudicado nem ficar ao desamparo e por isso a defesa pela Advocacia Pública lhe desonera 

da necessidade de contratação de advogado privado, se assim preferir. Atende a uma finalidade 

pública na medida em que é interesse da União possuir agentes públicos que não tenham receio 

de decidir nem de cumprir o que a lei determina. 

Em uma análise sistêmica da constituição se verifica que o constituinte a todo 

instante orienta a administração pública federal a respeitar os direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos e a procurar resolver rapidamente os conflitos de interesse trazidos a seu 

conhecimento por aqueles que se sentirem prejudicados por qualquer atuação ou omissão 

estatal. E tanto melhor que as situações sejam resolvidas já na fase administrativa ou nas 

primeiras manifestações do processo judicial.  

Há necessidade de que o administrado tenha confiança nos atos estatais. E o Estado, 

por dever de respeito aos seus cidadãos, não pode atentar contra o princípio da boa-fé. 

De fato, a boa-fé deve permear todas as relações estatais, razão pela qual o 

Advogado Público, na condição de órgão concretizador dos interesses primários da sociedade, 

deve ser o primeiro a apontar a direção a ser seguida pela administração pública com vistas à 

maximização da lealdade entre Estado e cidadão. 
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Sua principal atribuição é preventiva e não repressiva. Diversamente das demais 

Funções Essenciais à Justiça, pode atuar para evitar o equívoco e age a orientar o servidor e o 

administrador para evitar-lhes responsabilização futura. 

A experiência dos Juizados Especiais Federais, cuja criação foi recomendada pelo 

constituinte (CF, art. 24, X; e art. 98, I, § 1º) trouxe valioso contributo na busca pela efetivação 

dos direitos. Mas essa experiência não precisa ficar restrita à esfera dos Juizados Especiais 

Federais. Pode e deve ser implementada também nos feitos ordinários e executivos e com muito 

maior razão na própria esfera administrativa.  

O atual CPC introduziu no cenário jurídico a prática processual comparticipativa 

em que todos os atores processuais são chamados a contribuir de forma proativa com o objetivo 

de concretizar o objetivo constitucional da rápida solução da lide, sem descurar da necessidade 

de respeitar preceitos basilares para a adequada distribuição da justiça. 

A Advocacia Pública teve um papel destacado no novo diploma legal. Foi a 

Constituição de 1988 a primeira a dar-lhe assento constitucional e agora, passados quase 30 

anos de vigência da carta em vigor, a função passa a ser regulamentada pelo Código de Processo 

Civil. 

Assim é que o Código de Processo Civil previu para todas as Funções Essenciais à 

Justiça que a responsabilidade civil de seus membros somente ocorrerá em razão de dolo ou 

fraude por atos praticados no exercício da função. 

Em um sistema comparticipativo, tal dispositivo normativo não restringiu apenas 

aos atos praticados no âmbito do processo judicial, mas deve ser estendido também aos atos 

extrajudiciais, inclusive às atividades de consultoria, pois estas necessitam ser bem realizadas, 

com zelo, denodo, dedicação e coragem a fim de que políticas públicas não sejam inviabilizadas 

por cautela excessiva do Advogado Público. 

No entanto, ao menos em um exame inicial, verifica-se que o novo CPC não afastou 

a possibilidade de responsabilização disciplinar do Advogado Público por simples culpa. 

Considerando que o trabalho realizado pelo advogado estará sujeito a controle dos 

órgãos competentes, que podem simplesmente ter uma interpretação jurídica diversa da 

apresentada pelo Advogado Público, possibilitar a responsabilização disciplinar por culpa pode 

gerar um entrave nas opiniões e condutas que necessitam ser praticadas em benefício da 

realização de políticas públicas e da rápida satisfação dos litígios. Não obstante, tal previsão foi 

mantida pela Lei 13327/2016 ao estabelecer, em seu art. 38, § 2º, que no exercício de suas 

funções os membros da Advocacia Pública Federal não serão responsabilizados, exceto pelos 

respectivos órgãos correicionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. 
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O que se verificou no âmbito da Advocacia-Geral da União é que esta instituição 

ocupa uma posição topográfica na Constituição Federal a apontar ter sido objetivo do Poder 

Constituinte a sua não integração à estrutura interna do Poder Executivo. Todavia, nota-se um 

intenso, nefasto e profundo processo de executivização da sua função. Seus membros vêm 

sendo bombardeados e alijados em sua autonomia e independência funcional, por intermédio 

de uma cultura de hierarquização incompatível com as Funções Essenciais à Justiça. 

Um Advogado Público sem autonomia nem independência torna-se um Advogado 

Público tolhido em seu mister constitucional. 

A Advocacia Pública, pela sua própria dimensão pública, não pode estar com os 

olhos cerrados para com o direito postulado pela parte contrária, seja na esfera administrativa, 

seja na esfera judicial. 

Torna-se imprescindível não só uma reforma legislativa mas uma reforma cultural 

para implementar no seio institucional uma nova cultura jurídica, mais voltada a práticas 

conciliatórias, de prevenção do litígio e de orientação segura ao administrador público. 

É a Advocacia Pública a única instituição que pode abortar o equívoco em seu 

nascedouro, dada a proximidade de atuação entre a Advocacia Pública e o Poder Executivo e 

assim concretizar a vontade constitucional da construção de uma sociedade justa, mediante a 

adoção pelo Estado de decisões céleres em uma administração republicana comprometida com 

os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência 

administrativa.  
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