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RESUMO 

 

A conformação constitucional da Advocacia de Estado, mediante a análise dos 

artigos 131 e 132 da Constituição Federal, e, a partir dela, a verificação da 

possibilidade de promover a defesa de agentes públicos, constituem o objeto 

do estudo que se apresenta. A análise a ser empreendida se concentrará na 

especificação precisa do núcleo de competências outorgadas à Advocacia de 

Estado, levando em consideração a configuração promovida pelo constituinte, 

que a autonomizou frente aos Poderes Republicanos listados no artigo 2° CF 

ao inseri-la em capítulo próprio, e as repercussões decorrentes dessa opção 

quando do ato fundante da nova ordem jurídico-constitucional. Procurar-se-á 

explicitar, dessa conformação normativo-estruturante da Advocacia de Estado, 

o vínculo que a interseciona com as demais Funções Essenciais à Justiça, e o 

que a particulariza, com vistas a saber o grau de autonomia que se lhe é 

deferido, bem como os limites de sua atuação finalística, com base no exame 

das competências contenciosas (representação judicial e extrajudicial) e não 

contenciosas (consultaria e assessoramento), e as repercussões jurídicas 

decorrentes da assistematicidade do constituinte quando dela especificamente 

tratou. Essas bases permitirão enveredarmos sobre os limites do legislador, 

seja o constituinte reformador, seja o infraconstitucional, na tarefa de 

conformação organizacional da Advocacia de Estado, mormente quando 

procure estender sua competência para além daquelas extraíveis do art. 131, 

caput, e 132, da Constituição Federal, com vistas a discorrermos sobre a 

inconstitucionalidade, formal e material, da outorga da representação judicial ou 

extrajudicial de agentes públicos, como realizado pela Advocacia-Geral da 

União por intermédio do art. 22 da Lei n. 9.028/95. A análise dessa 

inconstitucionalidade fundar-se-á, primordialmente, na assunção pessoal de 

responsabilidade pelos agentes públicos, com base nas prescrições que 

exsurgem do princípio republicano, contido no art. 1°, caput, da Constituição 

Federal. 

 
Palavras-chave: Constituição. Advocacia de Estado. Representação de 

agentes públicos. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The constitutional conformation of State Advocacy analyzed in Articles 131 and 

132 of Federal Constitution and, based on it, the confirmation of prospect to 

promote the defense of public officials are the object of study presented herein. 

The undertaken analysis will focus on the specification of core competencies 

conferred to State Advocacy, taking into account the configuration promoted by 

the constitutional lawmaker that granted to it the autonomy related to 

Republican Powers described in FC Article 2nd as it was included in a separate 

chapter, and the repercussions that follow this option in the event of the new 

Brazilian legal and constitutional order founding act. We sought to explain, 

considering this normative-structural conformation of State Advocacy, the 

linkage that intersects it with other Justice Essential Functions and with what 

makes it specific, in order to know the degree of autonomy that is granted to it, 

and the limits of its end performance based on the examination of contentious 

competencies (judicial and extrajudicial representation) and non-contentious 

(consulting and advisory services), and the legal consequences arising from the 

constitutional lawmaker lack of systematicity when specifically dealt with it. 

These bases will allow us to step into the lawmaker’s limits, be it a reformer 

constitutional lawmaker or an infra-constitutional one, aimed at the 

organizational task of State Advocacy, especially when trying to understand its 

competence beyond those drawn out from FC Art. 131, caput, and 132, in order 

to discourse about the unconstitutionality of granting public officers with judicial 

or extrajudicial representation, as carried out by the Federal Advocacy 

General's Office through Art. 22 of the 9.028/95 Act. The analysis of 

unconstitutionality will be based on two aspects: the personal assumption of 

responsibility by public officials and the provisions of the Republican Principle 

contained in CF Art. 1°. 

 

Keywords: Constitucion. State Advocacy. Defense of public officials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal, de forma inaugural a partir da ordem 

vigente em 1988, previu, ao proceder à organização dos Poderes da República, 

no mesmo título da Constituição (Título IV), mas em capítulo apartado (Capítulo 

IV), órgãos não inseridos em suas estruturas organizacionais e qualificados 

como Funções Essenciais à Justiça, a eles conferindo competências 

específicas, como o fez em relação à Advocacia de Estado, à Defensoria e ao 

Ministério Público, e/ou especificando a importância da atuação que lhes foi 

reservada, como se observa em relação à Advocacia privada. 

Nessa tarefa constituidora, especificamente quanto à 

Advocacia de Estado, função atribuída à Advocacia-Geral da União e aos 

Procuradores dos Estado e do Distrito Federal, promoveu o constituinte a 

fixação das competências que lhes seriam confiadas, embora não tenha feito 

de forma uniforme de modo a dar-lhes tratamento sistematizado, competências 

essas centradas na atuação contenciosa (judicial ou extrajudicial) e não 

contenciosa (consultiva e de assessoramento) dos entes federados (União, 

Estado e Distrito Federal), tal como previsto nos artigos 131 e 132, que fixa o 

regime jurídico constitucional específico desses órgãos e agentes. 

O fato de ter a Advocacia de Estado obtido apenas em 1988 

status constitucional, ao menos como órgãos específico para o cumprimento do 

desiderato constituinte, demandaria uma maior atenção quanto à fixação de 

sua estrutura organizacional, mediante o traçado preciso de suas 

competências, tanto em relação a todos aqueles (órgãos e agentes) que 

viessem a desempenhar as atividades de representação e consultoria lato 

sensu do Estado, como no que pertine à sua inter-relação com os demais 

órgãos estatais (compreensivos ou não de poderes republicanos), ainda que se 

limitasse o constituinte a fixar os contornos nucleares, sem, pois, descer a 

minucias, tarefa a ser ulteriormente realizada pelo legislador infraconstitucional.  

Isso porque a previsão em capítulo próprio, no título da 

Constituição que cuida da estruturação do Estado brasileiro, bem como em 

razão do exercício exclusivo das competências dispostas nos arts. 131 e 132 

CF por aqueles que integrassem a estrutura da Advocacia de Estado, 
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demandava a fixação de bases sólidas respeitantes à especificação de sua 

estrutura e dos meios instrumentais necessários ao cumprimento de seu 

desiderato, haja vista a importância do campo material que lhe foi reservado, 

pertinente não só a uma atuação preventiva, decorrente da atividade 

consultiva, como a de defesa das decisões políticas realizadas segundo o 

programa democraticamente vencedor nas eleições, quando eventualmente 

viessem a ser contestadas em juízo ou fora dele.  

Todavia, a assistematicidade do legislador no ato constitutivo 

da Advocacia de Estado, não obstante a forma sintética utilizada para redação 

do texto dos artigos 131 e 132 CF, pode ser inequivocamente alçada à causa 

dos mais variados questionamentos jurídicos quando se tem ela por tema, em 

uma análise abstrata (ainda que sempre se reporte a fatos ou casos, mesmo 

que hipotéticos) ou quando em um contexto específico e real de aplicação. As 

discussões envolvendo a Advocacia de Estado podem se voltar a um aspecto 

externo, pertinente à sua natureza jurídico-constitucional, da qual decorre a sua 

vinculação ou não à estrutura de um dos Poderes republicanos e, por 

conseguinte, a sua posição frente aos demais órgãos estatais qualificados 

como Funções Essenciais à Justiça; mas também interno, considerando o 

órgão (AGU, art. 131, CF) e agentes (Procuradores de Estado, art. 132, CF) a 

quem foi outorgado o desempenho da função de representação e consultoria 

lato sensu do Estado.  

Há, ainda, uma discussão não menos importante, respeitante à 

especificação do núcleo de competências que lhe foi constitucionalmente 

deferido, em razão de um dos maiores questionamentos jurídicos referir-se ao 

que se pode compreender como sendo o campo normativamente reservado 

pela Constituição à atuação da Advocacia de Estado, e os limites do legislador 

ao conferir-lhe a necessária conformação, debate que não tem recebido uma 

resposta dogmaticamente satisfatória, motivando discordâncias tanto na 

literatura jurídica, quanto nos Tribunais. Esse estado de coisas se avoluma em 

períodos de crise, produzindo, especificamente em relação à Advocacia de 

Estado, questionamentos pertinentes a quem pode ser por ela representado, 

ou seja, se seria um órgão de defesa apenas de entes públicos ou se essa 

defesa poderia se estender em favor de seus agentes, discussões que seriam 
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menores caso tivéssemos uma sistematização normativa clara, que serviria 

para conferir amparo à manutenção da estabilidade institucional do Estado e, 

por conseguinte, de seus órgãos e entidades. 

E é especificamente esse limite pertinente às competências da 

Advocacia de Estado que tem trazido, em vista do cenário político atual, 

debates jurídicos que têm por fundamento a atuação específica, dada a maior 

visibilidade nacional, da Advocacia-Geral da União na representação judicial e 

extrajudicial de agentes públicos em razão de atos por ele praticados no 

exercício de suas funções, o que faz aquela com base no art. 22 da Lei n. 

9.028/95, preceito normativo que está sendo objeto de contestação pelo 

Conselho Federal da Ordem do Brasil em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

2.888. 

Esses debates, como suscitado, surgem pela ausência de 

respostas jurídico-dogmáticas adequadas pertinentes ao que se compreende 

como um campo próprio de atuação da Advocacia de Estado, o que resulta em 

questionamentos da conformidade ou não do art. 22 da Lei n. 9.028/95 com a 

Constituição sob o ângulo formal – se seria esse o veículo normativo adequado 

– e material, respeitante à sua conformidade com núcleo descrito no art. 131, 

caput, da CF, e com o princípio republicano contido no art. 1º, caput, CF. 

Evidencia-se em consequência a premência de uma análise 

mais pormenorizada do regime jurídico-constitucional da Advocacia de Estado, 

de modo a trazê-la ao centro do debate e, com isso, contribuir para uma maior 

e melhor compreensão de sua destinação constitucional, dotando a 

comunidade jurídica (literatura jurídica, legisladores, aplicadores etc.) de uma 

maior fonte de informações para otimizar o processo de produção e aplicação 

normativa pertinente a essa importante instituição do Estado, visando dissipar, 

o tanto quanto possível, incompreensões ou distorções que terminam por 

manietar o exercício pleno de suas atribuições.  

Esse debruçar sobre o tema se justifica, no mesmo sentido, 

pela escassez de produção acadêmica, o que contribui decisivamente para que 

não se problematizem questões ligadas à Advocacia de Estado e, dessa forma, 

permita a propagação de inconsistências jurídico-dogmáticas não suportadas 
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pelo programa normativo constitucional ao órgão pertinente, e que, ao não 

encontrarem barreiras críticas, terminam por manter inalterado um estado de 

coisas com base no senso comum, ainda que teórico-jurídico.  

A perfeita conformação jurídico-dogmática da Advocacia de 

Estado terminará por influir na atividade desempenhada i) pelo legislador, na 

tarefa conformadora, de modo a sempre ater-se aos limites e consequências 

de sua atuação; ii) pelo Judiciário, quando da aplicação do ordenamento, que 

não raro vem fazendo sobre o tema uma leitura acrítica de precedentes que 

estão a merecer uma nova análise a partir do programa fixado na Constituição 

Federal, ainda que com base nos influxos das circunstâncias do presente; bem 

como iii) pela comunidade jurídica, na sempre vigilância crítica das atividades 

do Estado, tarefa a ser desempenhada fortemente pela literatura jurídica 

especializada. 

Assim, com o intento de responder aos questionamentos sobre 

tais pontos, proceder-se-á à análise detida do regime jurídico constitucional 

específico pertinente à Advocacia de Estado, de modo a bem delimitar os 

limites e possibilidades que exsurgem do texto constitucional, o que se fará a 

partir da análise daquilo que a similariza, mas, ao mesmo tempo, aparta das 

demais Funções Essenciais à Justiça; sua vinculação ou autonomia em relação 

aos Poderes Republicanos; as tarefas que lhe foram constitucionalmente 

confiadas; a sistematização das atribuições pelo Constituinte em relação à 

Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos Estados e do Distrito 

Federal; as funções de consultoria, assessoramento e, especialmente, a 

representação judicial e extrajudicial. 

Far-se-á uma análise mais detida dos limites de possibilidade 

do legislador infraconstitucional em proceder à concretização, mediante a 

criação de procedimentos normativos, das competências da Advocacia de 

Estado quanto a quem pode ser por ela representado, com vistas a saber se, 

em razão da indicação no texto constitucional apenas das pessoas jurídicas de 

direito público (União, Estados e Distrito Federal), a extensão dessa 

possibilidade em favor de agentes públicos seria uma mera especificação do 

programa traçado pelo constituinte, em razão da imputação da ação deste 

como a do próprio ente ao qual integra a estrutura, ou, em não sendo, se seria 
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ainda assim permitida essa ampliação para que os representassem, judicial ou 

extrajudicialmente.  

Essa maior preocupação em relação à possibilidade de 

extensão das competências da Advocacia de Estado para representação de 

agentes (ou ex-agentes) públicos se justifica, como dito, em razão do fato de 

em âmbito federal haver regulação que disciplinou a questão (art. 22 da Lei n. 

9.028/95), permitindo à Advocacia-Geral da União representar em juízo ou fora 

dele agentes ou ex-agente públicos, e pender contra o preceito uma ação 

direta de inconstitucionalidade. 

De se recordar que, por ser jurídico o estudo empreendido, a 

análise será exclusivamente normativa (a vertente teórico-metodológica é de 

ordem jurídico-dogmática, pois se centra na estrutura do próprio sistema 

normativo), deixando de promover quaisquer avaliações pertinentes a questões 

sócio-políticas que eventualmente possam influir na atuação prática da 

Advocacia de Estado e, com isso, resvalar nos seus procederes institucionais, 

pois a análise sob viés diverso deve ser respondida pelos outros campos do 

saber sobre o assunto especializados.  

As investigações foram feitas com base em uma miríade de 

fatores jurídicos, de ordem histórica, descritiva, comparativa, preponderando, 

todavia, o viés jurídico-interpretativo, com base nos cânones clássicos, também 

aplicáveis ao direito constitucional, embora ressignificados. 

Como a dissertação tem por objeto à conformação 

constitucional da Advocacia de Estado, as análises empreendidas se voltam 

necessariamente para a estrutura constitucional dos órgãos da República, de 

sorte que as considerações sobre as Funções Essenciais à Justiça aqui 

propugnadas se restringirão à Advocacia Pública (conforme assim nominada 

pelo constituinte reformador), com breves notas sobre a Defensoria Pública e 

Ministério Público, não se voltando, assim, ao regime jurídico pertinente à 

Advocacia privada, ainda que à ela se aplique no que houver pertinência. 
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2 A ADVOCACIA DE ESTADO E A REPRESENTAÇÃO DE AGENTES 

PÚBLICOS 

 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, 

uma nova configuração da estrutura do Estado brasileiro foi procedida, 

mediante a manutenção da fórmula clássica de tripartição das funções entre 

Legislativo, Executivo e Judiciário, mas com a previsão de outros órgãos 

inseridos em capítulo próprio, fora, portanto, dos capítulos estruturadores das 

funções nominadas de poderes pelo art. 2º da CF, órgãos esses qualificados 

como pertencentes às Funções Essenciais à Justiça.  

Alguns deles, como é caso do Ministério Público, embora 

tenham sido reformulados pela nova ordem constitucional, contavam com uma 

estrutura normativo-material que lhes permitiam atuar até enquanto não editada 

a nova normatização adequada ao modelo instituído (art. 29, caput, ADCT/CF). 

Outros, contudo, foram criados a partir da vigência da Constituição, a eles 

sendo cometidas competências exclusivas, os quais embora já contassem com 

algum tipo de organização, precisariam, para dar consecução plena à tarefa 

que lhes foi cometida, de uma nova configuração normativa que os dotassem 

da estrutura (material, principalmente) e procedimentos a tanto necessários, 

como é o caso da Advocacia-Geral da União, que não obstante já contasse 

com a Consultoria-Geral da União (órgão de consultoria e assessoramento do 

Poder Executivo) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (a quem 

competia a representação judicial da União em matéria tributária/fiscal), far-se-

ia necessária a edição de normatização especificadora das atribuições que lhe 

foram conferidas pelo constituinte, notadamente em vista da assunção da 

representação judicial e extrajudicial da União, que na ordem constitucional 

pregressa competia ao Ministério Público Federal. 

Assim, o constituinte, ao tempo em que criou a Advocacia-

Geral da União, especificando o núcleo de competências cujo exercício lhe foi 

exclusivamente destinado, remeteu ao legislador infraconstitucional a tarefa de 

promover sua conformação normativa, segundo a reserva legal simples 

constante do caput do art. 131 CF, que se daria a partir da remessa de projeto 

de Lei Complementar de iniciativa da Presidência da República a ser 
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encaminhada no prazo de 120 dias da promulgação da Constituição (art. 29, § 

1°, ADCT). Todavia, apenas em 10.02.1993 foi aprovada a Lei Complementar 

n. 73, que instituiu a Lei Orgânica da AGU.  

Como a conformação normativa da AGU se deu após quase 4 

anos da vigência da Constituição, não possuía ela, logo após à promulgação 

do texto magno, a estrutura material necessária a assunção plena dos seus 

misteres, o que fazia necessária a previsão, ainda que em regime transitório, 

de meios a tanto destinados, resultando na edição, em 30.06.1993, da Medida 

Provisória n. 330, que dispôs em caráter provisório e emergencial sobre o 

exercício de suas atribuições institucionais até a criação e implantação da 

estrutura administrativa referida1. 

Esse estado de coisas evidencia certa desídia em se proceder 

à estruturação do Estado brasileiro segundo a nova ordem constitucional em 

vigor (no caso, Presidência da República [art. 29, § 1°, ADCT] e Legislativo [art. 

131, caput, CF]), na medida em que não se poderia conceber o atraso de mais 

de 4 anos na criação do aparato normativo especificador das funções a serem 

desempenhadas pela Advocacia-Geral da União e, do mesmo modo, da 

estrutura administrativa (apoio logístico-material e humano) necessária ao fiel 

desempenho das competências à ela outorgadas, em especial por razão da 

exclusividade pertinente ao seu exercício. Contudo, essa inércia tornou 

necessária a edição da  Medida Provisória n. 330/93, sucessivamente 

convalidada até a Medida Provisória n. 941/95, ulteriormente convertida na Lei 

n. 9.028/95, de modo a prever meios de contornar o déficit material que tornaria 

dificultoso o efetivo desempenho pela AGU de suas atribuições constitucionais, 

constando já no art. 1° de todos os veículos normativos (desde a MP n. 330 até 

a edição da lei antes citada) a descrição de sua emergencialidade e, mais do 

que isso, provisoriedade, a evidenciar que sua vigência estaria atrelada a 

                                                           
1 É o que consta de sua exposição de motivos n. 002-AGU, de 30.06.1993, subscrita pelo 

Advogado-Geral da União interino, dirigida ao Presidente da República com a seguinte 
explicação: “5. O Projeto de medida provisória, que ora submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência, busca a rápida implementação, em todo território nacional, da estrutura 
mínima necessária para o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da 
União, em caráter emergencial. (Grifo nosso). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Exm/1993/Exm02-AGU-Mpv330.pdf. Acesso em: 
31.05.2016. (O itálico foi acrescido) 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Exm/1993/Exm02-AGU-Mpv330.pdf
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efetivação ulterior da estrutura material que permitisse ao órgão recém criado 

cumprir fielmente o seu desiderato. 

Dessa descrição é possível concluir que o propósito normativo 

das Medidas Provisórias e da Lei n. 9.028/95 seria o de apenas normatizar de 

forma temporária essa estruturação administrativa da Advocacia-Geral da 

União, pois a tarefa conformadora, não obstante o atraso noticiado, já havia 

sido cumprida anteriormente com a edição da Lei Complementar n. 73/95, meio 

predisposto pelo constituinte como o adequado para regular a organização e o 

funcionamento da AGU (art. 131, caput, CF). Assim, às medidas provisórias e à 

lei ordinária referenciadas estaria vedada qualquer tentativa de dispor para 

além dos fins que motivaram sua edição, seja porque seus preceitos deveriam 

estar necessariamente ligados a esse propósito temporário, seja por não ser o 

veículo normativo adequado para regular a organização e funcionamento da 

AGU, e, com mais força ainda, para lhe atribuir competência alheia àquelas 

constitucionalmente previstas. 

Quando da conversão da Medida Provisória n. 941/95 na Lei n. 

9.028/95, o legislador por meio dela (art. 22, redação original2) fez inserir dois 

parágrafos no art. 36 do Código de Processo Civil de 1973, no capítulo que 

cuidava dos Procuradores das partes que em juízo litigavam: o primeiro, 

dispondo competir ao Advogado-Geral da União o patrocínio das causas de 

interesse do Poder Público Federal, inclusive daquelas relativas aos titulares 

dos Poderes da República, “podendo delegar aos respectivos representantes 

legais a tarefa judicial, como também, se for necessário, aos seus substitutos 

nos serviços de Advocacia-Geral”; o segundo, que em cada Estado (incluído o 

DF) e Municípios, as funções correspondentes à Advogado-Geral da União 

caberiam ao órgão competente indicado na legislação específica. 

                                                           
2 Art. 22. O art. 36 do Código de Processo Civil passa a vigorar acrescido dos seguintes 

parágrafos: 
§ 1º Caberá ao Advogado-Geral da União patrocinar as causas de interesse do Poder Público 
Federal, inclusive as relativas aos titulares dos Poderes da República, podendo delegar aos 
respectivos representantes legais a tarefa judicial, como também, se for necessário, aos seus 
substitutos nos serviços de Advocacia Geral; 
§ 2º Em cada Estado e Municípios, as funções correspondentes à Advocacia-Geral da União 
caberão ao órgão competente indicado na legislação específica. 
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Tinha assim o art. 22 da Lei 9.028/95 por função apenas 

inserir, nas disposições do diploma processual em vigor (CPC/73), a 

especificação quanto à função (re)presentacional do AGU nas causas que 

envolvessem a União, normatização essa que apenas concretizava a regra já 

disposta no art. 131 da CF, com vistas a operacionalizar o funcionamento da 

instituição, não dispondo, portanto, sobre sua organização e funcionamento, 

por ser matéria alheia as suas finalidades, tanto que o parágrafo segundo, na 

sua redação original, tratou dessa atribuição em relação aos órgãos que 

possuíssem nos Estados e Municípios competências correspondentes àquelas 

exercidas pela AGU. Ou seja, tratava o art. 22 de regra de cunho estritamente 

processual, cuja competência disciplinadora estaria dentro daquela conferida 

com exclusividade à União (art. 22, I, CF), até porque o Legislativo federal não 

poderia tratar sobre organização e funcionamento de órgãos inseridos na 

estrutura de outros entes federados3. 

Ocorre que de uma disposição de natureza eminentemente 

processual, o art. 22 da lei referenciada passou a sofrer mudanças que 

alteraram a sua natureza, pois se antes sua finalidade era dispor sobre a 

função representacional da Advocacia de Estado, em conformidade com a sua 

competência para o exercício dessa atividade, a partir da edição da Medida 

Provisória n. 1.498-22, de 02.10.19964, (cujo objeto central era dispor sobre a 

organização da Presidência da República e dos Ministérios), passou o 

dispositivo a tratar exclusivamente sobre competências a serem exercidas pela 

Advocacia-Geral da União, tanto que revogou a regulação inserida no art. 36 

do CPC/73 voltada a essa função representacional nos Estados e Municípios. 

Na Mensagem 5  n. 511, de 1996-CN 6 , por meio da qual a 

Presidência da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o 

                                                           
3  A autorização constitucional conferida à União, nas hipóteses de haver competência 

legislativa concorrente, é para dispor sobre regras gerais (art. 24, § 1°, CF), de modo que 
disposições normativas sobre competência estaria dentro de sua margem de atuação 
permitida; não, todavia, para esmiuçar questões organizacionais e de funcionamento de 
órgãos pertencentes aos demais entes federados, por ausência da autorização constitucional 
para tanto, como também por ser contrária ao princípio federativo (art. 1°, caput, CF). 

4 Essa Medida Provisória foi sucessivamente reeditada até sua posterior conversão na Lei n. 
9.649/98. 

5  Veículo predisposto à indicação das razões que motivaram à edição da norma pelo 
Presidente e que servirá de fundamento para sua discussão pelo legislativo. 

6 BRASIL, Diário do Congresso Nacional – Sessão Conjunta. Outubro de 1996. p. 11704. 
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texto da Medida Provisória n. 1.498-22, consignou-se que a alteração do art. 22 

da Lei n. 9.028/95, teria por objeto suprir “lacunas da legislação vigente”, 

conferindo desse modo à Advocacia-Geral da União a representação judicial 

dos titulares dos Poderes da República, de órgãos e de ocupantes de cargos e 

funções de direção em autarquias e fundações públicas federais, referente a 

atos praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais.  

Passou assim a Lei n. 9.028/95, em seu art. 22, a dispor sobre 

regra de competência exercitável pela AGU, ou por órgão à ela vinculado, para 

representação judicial7 daqueles que estivessem na titularidade dos “Poderes 

da República, de órgãos e de ocupantes de cargos e funções de direção em 

autarquias e fundações púbicas federais”, em relação aos atos por eles 

praticados no exercício de suas atribuições institucionais ou legais, 

competindo, inclusive, a impetração de mandado de segurança em nome 

desses agentes públicos para defesa de suas atribuições legais. Essa 

atribuição foi, ainda, nessa nova disposição do art. 22 da Lei n. 9.028/95, 

estendida às pessoas designadas para execução dos regimes especiais 

previstos nos diplomas normativos que especificou8, “e, conforme disposto em 

regulamento, aos militares quando envolvidos em inquéritos ou processos 

judiciais”, por meio da adição de um parágrafo único ao caput do artigo a partir 

da edição da Medida Provisória n. 1.549-26, de 16.01.19979-10. 

Sofreu o art. 22 da Lei n. 9.028/95 nova alteração11-12 com a 

edição da Medida Provisória n. 1.795/99 (revogada e reeditada pela MP n. 

                                                           
7 Por especificar o campo de atuação, e por se tratar de regra de competência, a representação 

extrajudicial estaria fora do âmbito de aplicação do preceito, por não constar do seu programa 
normativo. 

8 Lei n. 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras; Decretos-Lei n. 73/66 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros 
Privados) e 2.321/87 (Institui, em defesa das finanças públicas, regime de administração 
especial temporária, nas instituições financeiras privadas e públicas não federais). 

9  Disponível para consulta no site: 
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=14443&paginaPesquisa=523&param
etroPesquisa=%229.028%22. p. 523. Acesso em: 30.05.2016. 

10 Não consta do Diário do Congresso Nacional, conforme consta da Mensagem n. 29, de 
1997-CN, que encaminhou ao Congresso o texto da Medida Provisória n. 1.549-26, os 
motivos ensejadores da inserção do parágrafo único ao art. 22 da Lei n. 9.028/95. 

11  Procedeu-se à inserção, pela MP n. 1.795/99, dos titulares dos órgãos considerados 
Funções Essenciais à Justiça, bem como dirigentes de autarquias e fundações públicas 
federais, inclusive os ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento (DAS) 6, 5 e 4, 
constando da mensagem de encaminhamento que a finalidade da Medida Provisória seria, 
apenas, de promover a redefinição dos órgãos essenciais e de assessoramento imediato da 
Presidência da República. Disponível em: 

http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=14443&paginaPesquisa=523&parametroPesquisa=%229.028%22
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=14443&paginaPesquisa=523&parametroPesquisa=%229.028%22
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1.799-1/9913), alargando ainda mais o rol daqueles que poderiam ser pela 

Advocacia-Geral da União representados, atuação que estaria condicionada 

agora não mais apenas àqueles atos praticados pelas citadas pessoas no 

exercício de suas atribuições institucionais, legais ou regulamentares, haja 

vista a necessidade de que contivessem a marca do interesse público, sendo, 

hoje, essa a redação do seu texto: 

 

Art. 22.  A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos 
vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam 
autorizados a representar judicialmente os titulares e os 
membros dos Poderes da República, das Instituições Federais 
referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como 
os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da 
República, de autarquias e fundações públicas federais, e de 
cargos de natureza especial, de direção e assessoramento 
superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação 
penal privada ou representando perante o Ministério Público, 
quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício 
de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, 
no interesse público, especialmente da União, suas respectivas 
autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, 
podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas 
corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes 
públicos de que trata este artigo.  
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos 
cargos ou funções referidos no caput, e ainda: 
I - aos designados para a execução dos regimes especiais 
previstos na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, e 
nos Decretos-Leis nºs 73, de 21 de novembro de 1966, e2.321, 
de 25 de fevereiro de 1987, e para a intervenção na concessão 
de serviço público de energia elétrica; 
 II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do 
órgão de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, quando, em decorrência do 
cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar, 
responderem a inquérito policial ou a processo judicial. 
§ 2o O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá 
disciplinar a representação autorizada por este artigo. 

 

                                                                                                                                                                          
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=14251&paginaPesquisa=71&param
etroPesquisa=%229.028%22. Acesso em: 31.05.2016. 

12 Com a edição da MP n. 2.123-28, de 26.01.2001, foi retirada a menção aos ocupantes de 
cargos de Direção e Assessoramento (DAS) 6, 5 e 4, passando a constar “de cargos de 
natureza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos”, 
procedendo a uma nova ampliação do rol de possíveis beneficiários. 

13 Revogada e reeditada por outras Medidas Provisórias, até a última que se encontra em vigor 
(MP n. 2.216-37/2001), que por ser anterior à EC n. 32/2001, tem o seu regime regulado 
pelo que consta do seu art. 2°, cuja vigência permanecerá até enquanto não revogada ou 
que haja deliberação definitiva pelo Congresso, ainda não havida. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#tit.ivcap.iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0073.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2321.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2321.htm
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=14251&paginaPesquisa=71&parametroPesquisa=%229.028%22
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=14251&paginaPesquisa=71&parametroPesquisa=%229.028%22
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O iter descrito respeitante à previsão inicial e sucessivas 

alterações do art. 22 da Lei n. 9.028/95 permite inferir ter sido, em um primeiro 

momento, alterada a natureza de sua disposição – de norma de cunho 

processual, para de cunho substancial –, para, posteriormente, acrescer de 

forma paulatina os agentes públicos beneficiários da atuação da Advocacia-

Geral da União, infundido dúvida séria e consistente quanto à necessidade de 

especificar quem poderia ser objeto de representação, pois se o propósito seria 

o de conferir a maior defesa possível ao interesse da União, suas autarquias e 

fundações, mediante a defesa de seus agentes, qualquer indicação a ser feita 

teria natureza eminentemente descritiva (não exaustiva), uma vez que deveria 

abarcar todo e qualquer pessoa que normativamente pudesse receber a 

qualificação de agente público, desde os ocupantes dos mais elevados cargos 

ou funções da República até os servidores mais subalternos. 

Com a regulação indicada, passou a ser admitida a defesa de 

agentes públicos pela Advocacia-Geral da União, pratica seguida por alguns 

entes federados ao atribuírem às suas Procuradorias idêntica função14, e que, 

em âmbito federal, permitiu à Advocacia-Geral da União promover a 

representação judicial e extrajudicial dos dignitários do Poder Executivo, dada a 

defesa patrocinada em favor dos ex-Presidentes Fernando Henrique Cardoso e 

Luís Inácio Lula da Silva em 203 procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais 

(108 e 95, respectivamente) e da Presidente Dilma Vana Rousseff em 109 

procedimentos15. 

                                                           
14 Como é noticiado nos autos da ADI n. 2.888, em que entes federativos postulam o seu 

ingresso como amici curiae (Estado e Município de São Paulo, sendo por este informado 
que os Estados de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso possuem normatização em idêntico 
sentido). Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoE
letronico.jsf?seqobjetoincidente=2124674. Acesso em: 01.06.2016. 

15  BRASIL. Advocacia-Geral da União. Serviço de Informação ao Cidadão. Resposta à 
consulta formulada com base na Lei n. 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), sob o 
Protocolo n. 00700000397201618, com o seguinte questionamento: “[...] gostaria de saber, 
com base na Lei de Acesso à Informação, se pedidos formais foram feitos pelos ex-
presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva para que fossem 
representados, judicial ou extrajudicialmente, com base no art. 22 da Lei nº 9.028/95, pela 
AGU, especificando, caso tenham sido realizados, quantos foram aceitos e quantos 
negados. Mesma solicitação faço em relação à Presidente afastada Dilma Rousseff e ao em 
exercício, Michel Temer. Gostaria, ainda, de saber se pedidos formais de representação 
judicial ou extrajudicial, também com base no art. 22 da Lei nº 9.028/95, foram feitos à SGC 
ou PGU da AGU por Ministros de Estado, de Tribunais Superiores ou Militares de alta 
patente, especificando quantos foram deferidos e quantos negados”. 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2124674
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2124674
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Em vista dessas alterações redacionais, ampliativas das 

competências exercitáveis pela Advocacia-Geral da União – mas cuja ratio 

espraia efeitos para os demais órgãos de representação judicial e extrajudicial 

dos Estados e Distrito Federal –, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil propôs, em 19.05.2003, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

2.888, ao fundamento de que teria sido instituída a defensoria de agentes 

públicos, o que, em sua concepção, vulneraria preceitos constitucionais (arts. 

5°, caput, e 37, caput, CF), interpretação que contou com a adesão apenas da 

Associação Nacional dos Procuradores de Estado (que pediu seu ingresso na 

qualidade de amicus curiae), haja vista a concordância da maioria daqueles 

que intervieram até o momento (Presidência da República, Congresso 

Nacional, Advogado-Geral da União, Procuradoria-Geral da República e 

demais amici curiae) quanto à constitucionalidade do preceito impugnado. 

A argumentação central levantada pelos que atestam a 

constitucionalidade do texto atual do art. 22 da Lei n. 9.208/95 refere-se ao fato 

de a defesa do agente público, quando esteja no exercício de suas atividades 

funcionais e sejam elas veiculadoras de interesse públicos, termina por ser a 

defesa do interesse do ente público ao qual integram. Dessa forma, em um 

processo silogístico, defendem que se a União (suas autarquias e fundações 

públicas) somente pode ser judicial e extrajudicialmente representada por sua 

Advocacia, e se o ato do agente, quando veiculador de um interesse público, é 

ao ente público diretamente imputado, a defesa daquele, agente, deve ser feita 

pela AGU, de modo que a normatização nada mais fez do que especificar as 

competências a ela conferidas. 

Essa normatização, que embora não tenha suscitado maiores 

debates jurídico-acadêmicos de início16, passa a ser alvo de questionamentos 

jurídicos a partir da tomada de consciência respeitante às implicações que dela 

podem decorrer, seja quanto à verificação dos limites competenciais do 

legislador infraconstitucional na conformação orgânica das funções a serem 

                                                           
16 São pontuais as discussões sobre o tema, podendo indicar-se a matéria que veiculava o 

projeto de Lei que alteraria a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo 
para permitir aos Procuradores promover a defesa de agentes públicos, tendo havido, 
segundo relatado no texto, vozes concordantes e discordantes. Cf. COSTA, Priscila. 
Projeto prevê que agente público seja defendido pelo Estado. Consultor Jurídico. 
Matéria publicada em: 04.06.2006. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2006-jun-
04/projeto_preve_agente_publico_tenha_defesa_estado. Acesso em: 03.06.2016. 

http://www.conjur.com.br/2006-jun-04/projeto_preve_agente_publico_tenha_defesa_estado
http://www.conjur.com.br/2006-jun-04/projeto_preve_agente_publico_tenha_defesa_estado


26 

 

desempenhadas pela Advocacia de Estado e, dentre elas, na fixação de quem 

pode ser por ela representado, seja quanto aos pressupostos (e 

procedimentos) fixados como prestantes a permitir que agentes públicos 

venham a ser representados por um órgão constitucionalmente predisposto à 

defesa do Estado17. 

A literatura jurídica sobre a possibilidade de representação de 

agentes públicos pela Advocacia de Estado é escassa, havendo, na maioria 

das interpretações e construções dogmáticas produzidas 18 , concordância 

pertinente à possibilidade de essa representação ocorrer, sendo absolutamente 

diminutas as posições contrárias, embora todas não aprofundem a análise de 

modo a conferir uma maior consistência às argumentações desenvolvidas, no 

mais das vezes pelo tema apresentar-se de forma colateral ao objeto de 

investigação dessas produções. 

Embora se pressuponha que os atos práticos pelo agente 

público no desempenho de suas atribuições legais sejam diretamente 

imputados ao Estado, com base na teoria do órgão, o que possibilitaria inferir 

com base no senso comum, ainda que teórico-jurídico, que a sua defesa (do 

agente) tutelaria ao fim e ao cabo um interesse público, uma análise mais 

acurada faz-se de rigor com vistas a avaliar a conformidade constitucional da 

atribuição da Advocacia de Estado. Isso por força de a representação de 

agentes públicos dever ser necessariamente avaliada mediante a consideração 

do programa normativo constitucionalmente proposto para o órgão (Advocacia 

de Estado), o que pressupõem uma análise pertinente às tarefas que lhe foram 

cometidas e sua posição institucional frente às demais funções estatais – 

                                                           
17 NUNES, Wálter. Defesa de presidente pela AGU provoca polêmica no meio jurídico. 

Folha de São Paulo. Poder. Matéria publicada em: 31.03.2006. Disponível em: 
http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755823-defesa-de-presidente-pela-agu-provoca-
polemica-no-meio-juridico.shtml. Acesso em: 31.03.2016. CARVALHO FILHO, Erasto Villa-
Verde de. A defesa de Agentes Públicos pelos Órgãos da Advocacia-Geral da União. 
Disponível em: http://jota.uol.com.br/defesa-de-agentes-publicos-pelos-orgaos-da-
advocacia-geral-da-uniao. Acesso em: 03.06.2016. BREUS, Thiago Lima. Defesa 
institucional ou pessoal. Gazeta do Povo. Publicado em: 24.05.2016. Disponível em:  
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/defesa-institucional-ou-pessoal-
c9hvooyp38spjpjl1uduhb409. Acesso: 03.06.2016. 

18 MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. São Paulo: Ltr, 
2008. p. 133-134. CHAGAS, Cibely Pelegrino. A Administração em defesa de seus 
agentes: exame da legitimidade. Revista da AGU. Brasília. Vol. 124. Maio/2012. 
BARROSO, Luís Roberto. Parecer n. 01/2007. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro. Vol. 62. Disponível em: 
http://www.rj.gov.br/web/pge/exibeConteudo?article-id=749514, acessado em 14.04.2016.  

http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755823-defesa-de-presidente-pela-agu-provoca-polemica-no-meio-juridico.shtml
http://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755823-defesa-de-presidente-pela-agu-provoca-polemica-no-meio-juridico.shtml
http://jota.uol.com.br/defesa-de-agentes-publicos-pelos-orgaos-da-advocacia-geral-da-uniao
http://jota.uol.com.br/defesa-de-agentes-publicos-pelos-orgaos-da-advocacia-geral-da-uniao
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/defesa-institucional-ou-pessoal-c9hvooyp38spjpjl1uduhb409
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/defesa-institucional-ou-pessoal-c9hvooyp38spjpjl1uduhb409
http://www.rj.gov.br/web/pge/exibeConteudo?article-id=749514
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expressivas ou não de Poderes –, e, em especial, se os critérios definidores 

constantes da legislação dão efetividade a preceitos constitucionais, 

notadamente ao princípio republicano. 

É perceptível do que acima foi descrito que dúvidas permeiam 

tanto a higidez formal do art. 22 da Lei n. 9.028/95, cuja natureza inicialmente 

processual foi alterada para dar tratamento substancial às competências da 

Advocacia-Geral da União, quanto material. Nesse último caso, não só em 

relação à margem de discrição política do legislador infraconstitucional na 

tarefa conformadora, mas também, e principalmente, às possibilidades abertas 

à instrumentalização da AGU (e da Advocacia de Estado) na razão direta dos 

interesses daqueles que ocupam cargos de alta expressão na estrutura do 

Estado, desvirtuando, com isso, o propósito que motivou a sua previsão 

constitucional. 

E isso nos leva a outro problema de natureza dogmática, 

respeitante ao fato de a normatização infraconstitucional ter potencialidade 

para permitir a seleção (anti)republicana dos que eventualmente possam vir a 

ser representados pela Advocacia-Geral da União19. Em um Estado de Direito, 

                                                           
19 Não obstante a Lei n. 9.028/95, em seus arts. 22, § 2°, e 23, tenha atribuído ao Advogado-

Gera da União a tarefa de promover a regulamentação da forma como se procederá a 
análise do pedido de representação e a atuação em si da AGU em favor do agente público, 
o que foi feito por meio das Portarias n. 408/2009 (representação judicial) e 13/2015 
(representação extrajudicial), e ambas estabeleçam a necessidade de formulação de pedido 
do agente público para que seja, no curso de um processo administrativo expedito, avaliada 
a possibilidade de representação, informa a Secretaria-Geral de Contencioso da AGU que 
“[...] há somente uma solicitação encaminhada pela Presidente Dilma. Importante registrar 
que nos casos de dignitários (Presidentes da República, Presidentes dos Tribunais e 
Ministros de Estado) a defesa dos atos praticados no estrito cumprimento do dever legal e 
constitucional sempre foi realizada independentemente de requerimento específico”. 
BRASIL. Advocacia-Geral da União. Serviço de Informação ao Cidadão. Resposta à 
consulta formulada com base na Lei n. 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), sob o 
Protocolo n. 0070000(0397201618, com o seguinte questionamento: “[...] gostaria de saber, 
com base na Lei de Acesso à Informação, se pedidos formais foram feitos pelos ex-
presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva para que fossem 
representados, judicial ou extrajudicialmente, com base no art. 22 da Lei nº 9.028/95, pela 
AGU, especificando, caso tenham sido realizados, quantos foram aceitos e quantos 
negados. Mesma solicitação faço em relação à Presidente afastada Dilma Rousseff e ao em 
exercício, Michel Temer. Gostaria, ainda, de saber se pedidos formais de representação 
judicial ou extrajudicial, também com base no art. 22 da Lei nº 9.028/95, foram feitos à SGC 
ou PGU da AGU por Ministros de Estado, de Tribunais Superiores ou Militares de alta 
patente, especificando quantos foram deferidos e quantos negados”. Embora seja essa uma 
informação oficial, colhe-se do site “O antagonista” (Cf. AGU nega defesa a Lula no Pré-
sal. Disponível em: https://www.oantagonista.com/posts/agu-nega-defesa-a-lula-no-pre-sal. 
Acesso: 08.07.2016) a indicação que teria sido negada a representação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva na ação popular n. 5080287-28.2015.4.04.7100, que tramita no 

https://www.oantagonista.com/posts/agu-nega-defesa-a-lula-no-pre-sal
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a lei determina um tratamento isonômico pelos órgãos que promovem sua 

aplicação em relação àqueles que se encontrem em uma mesma condição 

fático-jurídica (art. 5°, caput, CF), evitando favorecimentos e/ou perseguições. 

Sendo essa a premissa norteadora da atividade interpretativa, a partir do 

instante em que a lei fixa como condição necessária para a representação de 

agentes públicos pela Advocacia de Estado o fato de estarem eles no exercício 

das funções que titularizam, e desde que, segundo os termos do art. 22 da Lei 

n. 9.028/95, suas ações veiculem interesses públicos, a natureza ou 

importância da função titularizada não possuiria (ou não deveria possuir) 

relevância jurídica para o processo de aplicação da norma, a menos que se 

concebesse a possibilidade de gradação valorativa respeitante ao que se 

poderia considerar inserido no conceito de interesse público, que variaria, 

nessa concepção, segundo a posição do cargo na estrutura do aparato estatal. 

Vê-se, desse modo, a existência de uma considerável gama de 

questionamentos pertinentes não só à compatibilidade em abstrato do art. 22 

da Lei n. 9.028/95 com a Constituição, mas também quando do momento de 

sua aplicação, de modo a saber se os seus termos garantiriam que a 

deferência despendida em relação aos altos dignitários da República20 fosse 

impessoalmente extensível, na mesma medida, àqueles servidores ocupantes 

das mais subalternas das funções. 

O oferecimento de resposta(s) normativamente adequada(s) 

aos problemas de ordem constitucional suscitados, como já antes indicado, não 

prescinde de uma detida aferição da conformação constitucional da Advocacia 

de Estado, de modo a bem avaliar o núcleo de competências que lhe foram 

deferidas pelo constituinte, segundo o programa normativo que lhe confere 

identidade, e sua posição institucional frente às demais funções estatais – 

expressivas ou não de Poderes republicanos –, o que procuraremos fazer nos 

capítulos seguintes. 

 

                                                                                                                                                                          
Juízo da 5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, não se podendo saber se decorrente de 
pedido formal formulado pelo pretendente, ou se iniciativa própria do Órgão. 

20  Segundo dados publicados em 05.06.2013 no site da AGU, “O ex-presidente Fernando 
Henrique solicitou a representação da AGU entre 1995 e 2002 e o ex-presidente Lula a 
requereu entre 2003 e 2011”. Disponível em:  
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/240558. Acesso em: 01.06.2016. 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/240558
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3 DESCRIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À 

JUSTIÇA 

 

A Constituição, nos artigos 131 e 132, traçou os contornos 

normativos pertinentes às atribuições cometidas à Advocacia de Estado 21 

(Advocacia da União e Procuradorias estaduais)22, ao especificar, no que se 

refere à União, que sua representação judicial ou extrajudicial dar-se-ia pela 

Advocacia-Geral da União ou por órgão a ela vinculado, a quem competiria 

também a função de consultoria e assessoramento do Poder Executivo nos 

termos que dispusesse a lei complementar que regulasse o seu funcionamento 

e organização, a evidenciar, em relação a essas duas últimas atribuições, uma 

reserva legal simples a depender, portanto, da atividade legiferante 

infraconstitucional. 

No que toca aos Estados federados e ao Distrito Federal, 

cuidou o constituinte de prever apenas que a representação judicial seria 

exercida pelos Procuradores 23 , a eles competindo também a função de 

consultoria, não fazendo, pois, como o fez em relação à Advocacia-Geral da 

União, a limitação dessa função apenas em relação ao Poder Executivo, de 

modo que essa atribuição dar-se-ia, a partir da literalidade do preceito, em 

favor da unidade federada, e, portanto, de todos os Poderes e órgãos que a 

                                                           
21 Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a atribuição cometida à Advocacia de Estado seria 

“a advocacia dos interesses públicos constitucionalmente cometidos à administração do 
Estado”, classificação essa feita no sentido de evidenciar que ela, Defensoria e Ministério 
Público integram as procuraturas públicas. Cf. Advocacia de Estado Revisitada: 
essencialidade ao Estado Democrático de Direito. In: Advocacia de Estado: questões 
institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo 
de Fiqueiredo Moreira Neto e José Antônio Dias Toffoli. GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, 
Luciane Moessa (Coord.). Belo Horizonte: Fórum. 2009. 

22 Nesse sentido MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Advocacia de Estado Revisitada: 
essencialidade ao Estado Democrático de Direito. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, 
Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a 
construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Fiqueiredo 
Moreira Neto e José Antônio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum. 2009. p. 26. A respeito da 
representação dos entes federados e das pessoas jurídicas decorrentes da 
descentralização administrativa Cf. GRANDE JÚNIOR, Cláudio. Advocacia Pública: estudo 
classificatório de direito comparado. In: Advocacia de Estado: questões institucionais para 
a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Fiqueiredo 
Moreira Neto e José Antônio Dias Toffoli. GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane 
Moessa (coord.). Belo Horizonte: Fórum. 2009. p. 61. 

23 Veja-se que a atribuição foi textualmente cometida aos agentes públicos, e não, pois, a uma 
instituição. 
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integram, não sendo repetida de forma textual a função de assessoramento, 

que foi expressamente atribuída em favor do Poder Executivo federal. 

Desse modo, a primeira tarefa que se apresenta dessa 

sistematização procedida pelo constituinte refere-se ao fato de saber se 

haveria diferença nos regimes jurídicos da Advocacia de Estado em razão do 

discrepante tratamento dado à representação e consultoria da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, ou, por se tratar de uma mesma função, a 

interpretação a ser procedida determinaria a ela, enquanto função, conferir 

uniformidade orgânica, tarefa essa que não pode prescindir da análise da 

disposição topológica-estrutural dentre uma das Funções Essenciais à Justiça, 

com vistas a extrair as primeiras premissas que irão auxiliar no estudo futuro 

das disposições que lhe tocam especificamente. 

 

3.1 FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA E SEU REGIME JURÍDICO-

CONSTITUCIONAL 

 

Partindo-se da pressuposição lógica respeitante à 

racionalidade do sistema jurídico, e do que se concebe como próprio a 

qualquer ciência, cujo objeto de análise há também de partir da ideia de que 

compreende ou integra “um todo em si significativo”24-25, somos remetidos a 

uma necessária interpretação com base na unidade dos institutos jurídicos 

conformadores do Estado, notadamente daqueles ordenados nos sistemas 

constitucionais, de modo que o primeiro eixo que se nos apresenta reporta-se 

ao regime jurídico dos órgãos classificados pelo constituinte como Funções 

                                                           
24 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 

direito. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 15. BOBBIO, Norberto. 
Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo Edipro. 2014. p. 76 

25 Para Savigny – apud LARENZ, Karl (In: Metodologia da Ciência do Direito. 3ª ed. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 16), os quatros elementos interpretativos (o gramatical, 
lógico, histórico e o sistemático) não se tratam de espécies de interpretação, mas sim 
diferentes atividades a serem promovida conjuntamente, caso se pretenda que o resultado 
do processo chegue ao seu termo, referindo-se o elemento sistemático “ao nexo interno que 
liga uma grande unidade todos os institutos e regras jurídicas”. Para Juarez Freitas: “Eis a 
inserção da hierarquização em nosso conceito de sistema jurídico, além da ênfase à noção 
de ‘rede’ apta a sugerir operações de sinapses ou conexões neurais, pois – em analogia 
com o cérebro – o sistema jurídico ‘funciona’ por inteiro, ainda quando se concentrem 
atividades nesta ou naquela parte”. (In: A Interpretação Sistêmica do Direito. 4ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 55/56). 
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Essenciais à Justiça, com o objetivo de fixar um núcleo que se possa entender 

como próprio a todos eles.  

Isso em razão do fato de que, não obstante as nuances das 

atribuições que a eles foram cometidas pelo constituinte, o que especifica e 

diferencia os campos de atuação funcional que lhes são próprios, a inserção 

conjunta em um mesmo capítulo, mediante um mesmo qualificativo 26 , traz 

necessariamente ao intérprete a ideia da existência de um ponto de interseção 

imprescindível para que fixemos as premissas fundamentais que guiarão os 

trabalhos quando estejamos a perscrutar os regimes específicos da Advocacia 

de Estado, Defensoria e Ministério Público. 

Dois pontos se apresentam, portanto, nesse momento: o 

primeiro, voltado à análise da pertinência orgânica ou não a um dos Poderes 

republicanos, tendo em vista o constante do art. 2º CF, que dispôs serem 

Poderes da União o Legislativo, Executivo e Judiciário, organização que se 

repete nos Estados federados e no Distrito federal pela conjunção das 

disposições que neles preveem órgãos ligados a cada uma dessas funções 

diretivas: Executivo, Legislativo e Judiciário (artigos 27 [Legislativo]; 28 

[Executivo]; 32 [Legislativo e Executivo do DF]; art. 92, VII [Judiciário dos 

Estados e DF]). O segundo, pertinente à identidade de atuação das Funções 

Essenciais à Justiça, de forma a fixar-lhes o ponto de interseção competencial. 

 

3.1.1 Vinculação orgânica a um dos Poderes ou órgãos constitucionais 

autônomos 

 

A especificação pertinente à vinculação ou não dos órgãos 

qualificados como Funções Essenciais à Justiça a um dos Poderes 

republicanos listados no artigo 2º da Constituição Federal deve ter por base 

aspectos normativos que evidenciem ter sido essa a conformação procedida 

                                                           
26 Não se pode negar, como acentua Claus-Wilhelm Canaris (In: Pensamento sistemático e 

conceito de sistema na ciência do direito. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002. p. 158), que embora não se possa considerar inadmissível uma interpretação a partir 
da localização topológica do preceito normativo, é possível também poder contar com erro 
do legislador na inserção materialmente errada de um preceito em um dado diploma 
normativo. Todavia, essa possibilidade (erro material do legislador) deixa de se fazer 
presente quando se esteja a tratar de preceitos constitucionais conformadores do Estado, 
pois, dessa forma, poderíamos, pela via interpretativa, alterar o regime fixado pelo 
constituinte mediante a alegação de assistematicidade ou erro. 
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pelo constituinte, de modo a saber se sempre se faria necessária uma relação 

de pertinência de todos os órgãos integrantes da estrutura do Estado a um 

desses Poderes; bem como, em havendo algum tipo de vinculação, qual seria 

sua influência normativa no desempenho das atividades que foram a essas 

funções essenciais cometidas. 

A literatura jurídica e o Supremo Tribunal Federal são 

vacilantes quando tratam da vinculação ou não dos órgãos integrantes das 

Funções Essenciais à Justiça a um dos Poderes republicanos, pois os 

pressupostos que fixam para fundamentar a conclusão a que chegam, 

geralmente centrados na concessão ou não de certas prerrogativas 

institucionais ou funcionais, não permitem evidenciar se seriam eles prestantes, 

só por si, para esgotar a discussão, ou mesmo se haveria outros fatores de 

ordem normativa a influir, direta ou reflexamente, para se considerar Advocacia 

de Estado, Defensoria e Ministério Público, como inseridos na estrutura 

orgânica do Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

Isso porque não se pode prescindir de avaliações de cunho 

jurídico-históricas pertinentes à gênese da Constituição em vigor, de modo a 

extrair os efeitos de sua inserção topológica, por vontade do constituinte, em 

um capítulo próprio (Capítulo IV, Título IV, CF), cuja função é a de estruturar 

órgãos não inseridos nos demais capítulos que dos Poderes republicanos 

trataram. No mesmo sentido, análises jurídico-interpretativas, pertinentes aos 

efeitos de prerrogativas institucionais e funcionais, com vistas a promover a 

vinculação ou não das Funções Essenciais à Justiça a um dos Poderes 

republicanos, devem problematizar a questão e dela extrair o significado 

normativo em razão das competências àqueles órgãos atribuídas (o propósito 

em vista do fim perseguido), mediante, ainda, a especificação da possibilidade 

ou não de sua não atribuição a todos, sem que se quebre a sistematicidade da 

Constituição. 
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3.1.1.1 Localização topológica: estruturação procedida pelo constituinte 

 

Um primeiro fundamento a ser levado em consideração para 

não inserção das Funções Essenciais à Justiça na intimidade orgânica de 

nenhum dos Poderes Republicanos é o de ordem topológica-estruturante, por 

reportar-se à própria arquitetura procedida pelo constituinte em criar um 

capítulo próprio (Capítulo IV), dentro do título que trata da Organização dos 

Poderes (Título IV), de forma a apartá-lo, portanto, dos demais capítulos que 

cuidaram da configuração dos Poderes Legislativo (Capítulo I), Executivo 

(Capítulo II) e Judiciário (Capítulo III), o que já evidenciaria a vontade 

constituinte27 em dar tratamento diverso e especial à Advocacia de Estado, à 

Defensoria e ao Ministério Público28. 

                                                           
27 O recurso interpretativo aqui utilizado, quando alude à vontade constituinte, reporta-se ao 

resultado do trabalho dos legisladores, ou seja, ao texto produzido – à legislatura, como 
aduz Jeremy Waldron – e não, pois, às intenções daqueles, dada a complexidade dos 
trabalhos constituintes (e do processo legislativo como um todo), o que dificultaria, quando 
não inviabilizaria, a verificação da intenção dos feitores do texto normativo. Sobre o tema, 
embora tecendo considerações a respeito da legislação ordinária e não constitucional, mas 
que pode ser aplicada ao caso brasileiro ante a recente promulgação da Constituição em 
vigor, Cf. WALDRON, Jeremy. As intenções dos legisladores e a legislação não-intencional. 
In: MARMOR, Andrei. Direito e Interpretação: ensaios de filosofia do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 

28 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Anotações sobre o perfil jurídico-constitucional do 
Ministério Público. In: RODRIGUES, Francisco Luciano Lima (org.). Estudos de Direito 
Constitucional e Urbanístico: em homenagem à professora Magnólia Guerra. São Paulo: 
RCS Editora, 2007. ROCHA, Amélia Soares da; BESSA, Francilene Gomes de Brito. 
Defensoria Pública brasileira: realidade e perspectivas. In: ORDACGY, André da Silva; 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. (org.). Advocacia de Estado e Defensoria 
Pública: funções essenciais à justiça. Curitiba: Letra da Lei, 2006. p. 25-ss. BRAGA, 
Luziânia C. Pinheiro e MAGALHÃES, Allan Carlos Moreira. A Advocacia-Geral da União 
como função essencial à justiça. A Advocacia-Geral da União como função essencial à 
justiça. In: ORDACGY, André da Silva; FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Org.). 
Advocacia de Estado e Defensoria Pública: funções essenciais à justiça. Curitiba: Letra 
da Lei, 2006. p. 343. GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e 
regime jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 38-45. No mesmo sentido Geraldo 
Quintão e Derly Barreto Silva Filho apud Rommel Macedo. Advocacia-Geral da União na 
Constituição de 1988. São Paulo: Ltr, 2008. p. 118. Em sentido diverso MAZZILLI, Hugo 
Nigro. Introdução ao Ministério Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 22-23, para 
quem o fator determinante encontra-se não localização topológica ou na organização 
procedida pelo constituinte, mas sim nos instrumentos e garantias conferidos à instituição e 
aos seus integrantes. Bruno Amaral Machado (In: Ministério Público: organização, 
representações e trajetórias. Curitiba: Juruá, 2007.) defende a autonomia institucional do 
Ministério Público frente aos Poderes Republicanos a partir do viés histórico durante os 
trabalhos constituintes e que resultaram na aprovação da conformação que a ele foi dada 
na Constituição, focando nas atribuições conferidas e na necessidade de não vinculação 
para uma melhor atuação funcional por parte dos seus integrantes. Para Adriano Martins 
Paiva (In: Advocacia-Geral da União: instituição de Governo ou de Estado. São Paulo: LTr, 
2015.), a Advocacia-Geral da União, e por decorrência a Advocacia de Estado, estaria 
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É de se observar que nem mesmo o fato de o constituinte 

originário ter atribuído ao Poder Executivo a competência para deflagrar o 

processo legislativo sobre temas afetos à Advocacia de Estado e Defensoria 

Pública29  se afigurou suficiente para inseri-las no capítulo que esse Poder 

estrutura (Capítulo II), sendo certo não haver barreiras normativas impostas ao 

constituinte originário que pudessem desconfigurar ou dar tratamento 

contraditório à organização do Estado caso procedesse a inserção desses 

órgãos dentro da intimidade orgânica do Executivo. 

Observe que o constituinte originário poderia ter levado em 

consideração, para inserção das Funções Essenciais à Justiça no interior 

orgânico de um dos poderes, a natureza de suas específicas e respectivas 

competências, de sorte a identificar o matiz definidor da singularidade das 

funções atribuíveis a cada um desses órgãos, de modo a, com isso, proceder à 

sua aproximação com alguma das funções estatais (legislativa, executiva e 

judiciária) que caracterizam os Poderes listados no art. 2º, CF, e, com isso, 

colocá-las na estrutura daquele com quem mais se similarizassem, como o fez 

as Constituições pretéritas ou mesmo o fazem outros países30 em relação a 

alguns desses órgãos constitucionalmente qualificados como Funções 

Essenciais à Justiça. 

Contudo, isso não foi feito pelo constituinte brasileiro, pois 

quando promoveu a organização dos Poderes, listou-os em capítulos próprios, 

prevendo, em adição, um especificamente voltado à regulação das Funções 

Essenciais à Justiça, não tendo feito qualquer remissão de uma delas ou de 

todas a um daqueles Poderes anteriormente estruturados, o que demonstra 

que uma análise a partir do critério funcional-orgânico não teria como promover 

a inserção da Advocacia de Estado, Defensoria e Ministério Públicos em um 

                                                                                                                                                                          
inserida na estrutura organizacional do Poder executivo, embora fosse dotado de um regime 
jurídico especial. 

29  A Defensoria Pública na redação anterior ao advento das Emendas Constitucionais n. 
45/2004 e 74/2013. 

30 A Constituição Italiana (art. 107) compreende o Ministério Público como uma espécie de 
magistratura, inserida, pois, no Poder Judiciário. Disponível em: 
http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/italiano.pdf. Acesso em: 02.03.2016. 

http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/italiano.pdf


35 

 

dos centros ativos titulares de uma das expressões do Poder do Estado 

(Legislativo, Executivo ou Judiciário)31. 

A presteza dessa sistematização, com base na disposição 

topológica, para fins de interpretação da estruturação da República por parte 

do constituinte, de modo a saber se esse critério se afiguraria normativamente 

hábil para caracterização de um órgão como vinculado ou não a algum dos 

Poderes pode ser avaliada quando se esteja a tratar do Tribunal de Contas da 

União. Isso em razão de ao promover a configuração normativa do Poder 

Legislativo (Capítulo I), na parte que cuidou de uma de suas competências 

(fiscalização contábil, financeira e orçamentária operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta; art. 70, caput, CF), 

fez o legislador constituinte remissão expressa ao auxílio a ser prestado pela 

Corte de Contas, indo, todavia, além, ao prever sua conformação orgânica, 

competências, prerrogativas dos seus membros etc. 

Tem-se, portanto, a estruturação pelo constituinte do 

Legislativo em um Capítulo específico (Capítulo I), dentro do Título IV que 

cuida da Organização dos Poderes, inserindo em uma de suas seções (Seção 

IX) uma atribuição que ao Congresso foi cometida e, ao mesmo tempo, 

prevendo um órgão de controle cuja função é auxiliá-lo nesse mister, órgão 

esse ao qual foram conferidas prerrogativas e garantias (v.g. autonomia  

organizacional e orçamentária) inerentes àquelas deferidas à magistratura 

(artigos 73, 75 e 96, CF), a evidenciar que, da estruturação procedida, 

promoveu constituinte a inserção do Tribunal de Contas da União na intimidade 

orgânica do Poder Legislativo. 

Assim, tendo como premissa que análise interpretativa a se 

empreender deve necessariamente partir do texto constitucional, a organização 

do Estado, na forma como procedida pelo constituinte, não pode ser 

considerada vazia de significação, de modo a permitir ao intérprete movimentar 

livremente os órgãos para fora do locus que lhes foi designado com base em 

                                                           
31 Rui Rosado de Aguiar Júnior, ainda sob o regime constitucional de 1967, emendado pela EC 

n. 1/69, sustentava a autonomia do Ministério Público, não obstante a sua inserção 
topológica no Capítulo pertinente ao Poder Executivo, ao argumento de que haveria ligação, 
porém não vinculação. Cf. O Ministério Público: posição constitucional – conceito In: Direito 
Constitucional: organização dos poderes da República. Coleção Doutrinas Essenciais. V. 
4. CLEVE, Clèmerson Merlin; BARROSO, Luís Roberto (Org.). São Paulo: RT, 2011. 
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considerações teórico-dogmáticas não suportadas pela Constituição. De forma 

que, para a concepção de um órgão componente da estrutura da República 

como inserido ou não na organização de um dos Poderes, a sistematização 

constitucional por meio de uma análise topológica-estruturante se apresenta 

como primeiro fundamento que permite compreender as Funções Essenciais à 

Justiça como órgãos autônomos 32 , o que não pode ser feito, todavia, em 

relação aos Tribunais de Contas33. 

 

3.1.1.2 Autonomia funcional, administrativa e orçamentária como indicadores 

normativos da qualificação de um órgão como constitucionalmente autônomo 

 

3.1.1.2.1 Autonomia organizacional e orçamentária e a (as)sistematicidade 

entre as Funções Essenciais à Justiça 

 

Um dos argumentos de forte peso contrários à vinculação das 

Funções Essenciais à Justiça a um dos Poderes Republicanos, 

especificamente a Defensoria e o Ministério Público, radicaria no fato de a 

                                                           
32 A importância tanto a questão topológica, quando a organização procedida pelo constituinte, 

ao tratar as Funções Essenciais à Justiça como um capítulo próprio dentro do título 
pertinente à Organização dos Poderes, foi tema de discussão na Assembleia Constituinte, 
pois alguns constituintes defendiam que o Ministério Público fosse estruturado de forma 
exclusiva em um capítulo adicional, tendo o constituinte Ulysses Guimarães aduzido que: 
“quando se quer pôr num capítulo não é à-toa, porque um capítulo, um título, uma seção, 
têm razões de ser. Quem quer ir para um capítulo quer ter mais do que já teve”. Diário da 
Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento “B”). Comissão de Redação. p. 44. 

33 Carlos Ayres Britto argumenta não ser o Tribunal de Consta da União órgão integrante da 
estrutura do Poder Legislativo com base na interpretação que faz do art. 44 da Constituição, 
pois teria o constituinte dito de forma expressa constituir-se o legislativo apenas do Senado 
e Câmara (Cf. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 9, dezembro/2001. 
Disponível em: http://direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-JURIDICO-09-DEZEMBRO-
2001-CARLOS-AYRES-BRITTO.pdf. Acessado em 14.03.2016). Ocorre que essa 
interpretação parece descuidar do fato de o artigo 44 aludir, na primeira parte, ao exercício 
da função normativa a ser exercida pelo Congresso (“O Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional”), sendo o Congresso, e não, pois, o Poder Legislativo, composto pela 
Câmara e Senado (“...que se compõe [o Congresso] da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal”), tanto que logo na seção II especifica as competências normativas 
cometidas ao Congresso (Senado e Câmara). Assim, o critério normativo distintivo da 
pertinência ou não do TCU ao Legislativo, se existir, não se radica no art. 44, CF. No 
sentido da não inserção do Tribunal de Contas na estrutura do legislativo, mas em razão do 
fato de ter sido a ele conferidas as mesmas garantias dadas ao Judiciário Cf. MEDAUAR, 
Odete. Direito Administrativo Moderno. 4ª ed. São Paulo: RT, 2000. p. 458. 

http://direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-JURIDICO-09-DEZEMBRO-2001-CARLOS-AYRES-BRITTO.pdf
http://direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-JURIDICO-09-DEZEMBRO-2001-CARLOS-AYRES-BRITTO.pdf
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estes ter sido concedida a autonomia funcional, administrativa e 

orçamentária34. 

Essa concepção interpretativa, todavia, se considerada correta 

e bastante só por si, trará regimes jurídicos diferenciados para o grupo de 

órgãos listados como Funções Essenciais à Justiça, seja por obra do 

constituinte originário, seja por obra do derivado, dado o fato de essa 

sistematização não ser comum a todos eles, analise que permitirá avaliar se 

somente àqueles que forem conferidas essas prerrogativas poderá ser 

atribuída a qualificação de órgãos constitucionais autônomos. 

Quando da promulgação da Constituição, entendeu por bem o 

constituinte conceder ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa 

e orçamentária, conferindo-lhe a prerrogativa de deflagrar o processo 

legislativo por projeto de lei de sua iniciativa exclusiva, referente à criação e 

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, política remuneratória, plano de 

carreira, organização e funcionamento, características que para parte da 

literatura jurídica nacional é o fundamento normativo que lhe autonomiza frente 

aos Poderes Republicanos35. 

Em relação à Defensoria Pública, idêntica concessão foi 

conferida; contudo, de forma paulatina e diferenciada. Isso porque a 

Constituição, quando de sua promulgação, não as previu, sendo 

posteriormente outorgadas apenas às Defensorias estaduais, por força da 

promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, e, ulteriormente, à 

                                                           
34 É o que se vê das exortações em artigos que tratam da Advocacia de Estado. Nesse sentido: 

BRAGA, Luziânia C. Pinheiro; MAGALHÃES, Allan Carlos Moreira. A Advocacia-Geral da 
União como função essencial à justiça. In: ORDACGY, André da Silva; FIGUEIREDO, 
Guilherme José Purvin de (Org.). Advocacia de Estado e Defensoria Pública: funções 
essenciais à justiça. Curitiba: Letra da Lei, 2006. p. 347. Ver também: SANT’ANNA, Sérgio 
Luiz Pinheiro. Os desafios da advocacia pública no Estado contemporâneo: análise e 
reflexão de temas para nova Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. In: GUEDES, 
Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: questões 
institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo 
de Fiqueiredo Moreira Neto e José Antônio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum. 2009. p. 
467. p. 467. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Funções essenciais à Justiça: a jurisdição e 
a cidadania na Constituição federal de 1988. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 
35 n. 138, abr./jun. 1998. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/372/r138-12.pdf?sequence=4. Acessado 
em 15.03.2016. 

35 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998.  
MACHADO, Bruno Amaral.  Ministério Público: organização, representações e trajetórias. 
Curitiba: Juruá, 2007. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/372/r138-12.pdf?sequence=4
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Defensoria Pública da União, quando do advento da Emenda Constitucional n. 

74/2013.  

Quanto à Advocacia de Estado, o constituinte originário e 

derivado entendeu por bem não lhe conceder, textualmente, autonomia 

funcional, administrativa e orçamentária, de sorte que os projetos de lei que 

versem sobre matérias referentes à sua organização, orçamento, política 

remuneratória etc. são da iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. 

Essa análise inicial revela uma inegável assistematicidade do 

constituinte36, notadamente do derivado, o que é de se notar pela forma como 

procedeu em relação à Defensoria Pública. Com efeito, nada obsta ao 

constituinte originário a previsão de competências ou prerrogativas diferentes 

em relação às Funções Essenciais à Justiça, cabendo ao intérprete extrair da 

conformação procedida um propósito pertinente à competência ou prerrogativa 

criada e o exercício ulterior das atribuições que a elas foram cometidas, 

embora sempre esteja ele (o intérprete) jungido à sistematicidade de sua 

atividade. Mesma liberdade, contudo, não dispõe o constituinte derivado37. 

Embora as limitações ao poder de emenda pelo constituinte 

derivado estejam textualmente disciplinadas (art. 60, § 4º) – o que poderia levar 

ao entendimento de que fora as hipóteses restritivamente descritas teria ele 

liberdade plena de alteração do texto constitucional –, quando vier a promover 

mudanças constitucionais, mesmo que a matéria tratada não esteja situada 

dentro desse quadro de vedação pro futuro, deve, necessariamente, analisar a 

sistematicidade da alteração empreendida, avaliando as consequências fático-

jurídicas de sua atuação. Dessa forma, se resolveu conceder às Defensorias 

                                                           
36  Nesse sentido Cf. PAIVA, Adriano Martins.  Advocacia-Geral da União: instituição de 

Governo ou de Estado. São Paulo: LTr, 2015. p. 33. 
37 Embora o constituinte originário não disponha de margem de liberdade absoluta para a 

conformação jurídico-política ou político-jurídica da sociedade, pois, como salienta 
Canotilho, embora se origine de uma ruptura com o sistema constitucional pregresso, não 
surge ele de um vácuo histórico-cultural, tendo em vista que uma infinidade de valores, que 
resultaram inclusive na quebra do paradigma que se quer ver superado, orientam e, por 
vezes, vinculam o seu atuar (In: Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 81/82), não menos certo é o fato de que a margem de 
liberdade para promoção da organização estrutural do Estado é amplíssima, não se lhe 
vinculando esquemas organizacionais pregressos ou provindos de outros sistemas jurídicos. 
Contudo, não se pode negar que esses limites ao constituinte originário não possuem 
conteúdo normativo (embora se possa arguir a existência de limites normativos de cunho 
procedimental quanto àquilo que foi acordado para a aprovação do que virá a ser a 
Constituição do Estado, que possuem, contudo, uma grande particularidade), ao contrário, 
contudo, daqueles que vinculam o proceder do constituinte derivado. 
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Públicas estaduais autonomia funcional, administrativa e orçamentária, deveria 

avaliar os motivos pelos quais essas prerrogativas não deveriam ser instituídas 

também em favor da Defensoria Pública da União, bem como à Advocacia 

Pública, em vista do fato de serem órgãos que receberam do constituinte 

originário uma mesma qualificação. 

O que poderia, a uma primeira vista, ter importância 

meramente cosmética, apresenta peso decisivo para o raciocínio que se quer 

promover, pois se se entender que o qualificativo de órgãos 

constitucionalmente autônomos somente pode ser conferido àqueles que 

ostentarem autonomia funcional, administrativa e orçamentária, em relação às 

Defensorias Públicas teríamos um regime diferenciado no período que medeia 

as duas emendas à Constituição (de 30.12.2004 a 06.08.2013), de sorte que, 

nele, as Defensorias estaduais poderiam assim ser consideradas, enquanto a 

da União, não. 

Ou seja, se o fundamento normativo a identificar a autonomia 

desses órgãos em face dos Poderes Republicanos radicar naquelas 

prerrogativas que se lhes deferir o texto constitucional, ter-se-iam dois regimes 

diferenciados para órgãos inseridos em um mesmo capítulo da Constituição, 

que exercem idênticas funções, no caso, a Defensoria Pública, haja vista a 

ambos ser aplicado o que consta do caput do art. 135, que fixa a atribuição de 

promover a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 

de forma integral e gratuita, aos necessitados.  

Uma possível objeção a esse raciocínio seria a de que esse 

estado de coisas poderia ser contornado por meio de uma interpretação 

sistemática (ou teleológica-objetiva), de sorte que se a autonomia foi concedida 

às Defensoria estaduais por obra do constituinte derivado, seria ela extensível, 

necessariamente à da União. Todavia, para tanto, ter-se-ia necessariamente 

que haver um pronunciamento sobre a constitucionalidade do preceito em sede 

de controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal38, por ter o constituinte 

                                                           
38 Que se daria por meio de um pronunciamento de conteúdo manipulativo aditivo, de modo a 

incluir na previsão de autonomia, textualmente conferida às Defensorias estaduais, a 
Defensoria Pública da União. Cf. DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de 
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reformador dado tratamento disforme a órgãos com mesma atribuição 

funcional, sendo certo que enquanto não houvesse essa declaração a situação 

normativa permaneceria produzindo seus efeitos regulares, de modo a não 

outorgar à Defensoria Pública da União a iniciativa legislativa pertinente a sua 

organização, orçamento, política remuneratória etc., negando-se-lhe, pois, 

autonomia frente a um dos Poderes. 

É importante deixar claro que não se está a defender a 

existência de óbices constitucionais intransponíveis ao constituinte reformador 

pertinente à possibilidade de dar às Funções Essenciais à Justiça nova 

configuração constitucional39, como há em relação às hipóteses normatizadas 

no art. 60, § 4º, CF 40 . Mas essa conformação não se radica na simples 

concessão de prerrogativas para a deflagração do processo legislativo sobre 

temas organizacionais e orçamentários, sem que se proceda a uma 

reestruturação do Título IV da Constituição, que cuida da Organização dos 

Poderes, e não apenas de uma Seção de um dos Capítulos41. 

Não se pode deixar de lembrar, dada a necessidade de se 

extirpar contradições interpretativas que minem a sistematicidade 

constitucional, pois ao ser entendido que o qualificativo de órgãos 
                                                                                                                                                                          

Processo Constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São 
Paulo: Atlas, 2013. p. 273. 

39 A inserção, por exemplo, da Advocacia de Estado na estrutura organizacional do Poder 
Executivo (o mesmo poderia se dar em relação à Defensoria Pública; ou ao Ministério 
Público, mas não na do Executivo, porém na do Judiciário), desde que garantido ao órgão – 
e conseguintemente aos seus membros – os meios necessários ao fiel desempenho de 
suas atividades, parece não encontrar barreiras normativas na Constituição, de modo que 
em favor de sua posição dentre as funções essenciais à justiça não existiria a garantia de 
uma cláusula de imutabilidade. Todavia, isso não suprimiria do constituinte derivado a 
obrigatória exposição dos propósitos perseguidos com essa nova reestruturação e que 
poderiam a qualquer momento ter em Juízo contestados sua constitucionalidade. 

40 Em sentido diverso, pertinente à consideração da imutabilidade da organização promovida 

pelo constituinte e, portanto, da inserção da Advocacia Pública na vedação contida no art. 
60, § 4°, III, CF, Cf. Cf. MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Controle de 
Constitucionalidade pela advocacia pública. Âmbito Jurídico. Disponível em: 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11. 
Consulta: 07.08.2016. 

41  No próprio processo constituinte discutiu-se a possibilidade de dar novo tratamento ao 
Ministério Público mediante a previsão de um capítulo específico que somente dele, 
enquanto instituição, cuidasse, tendo a emenda apresentada pelo constituinte Ibsen 
Pinheiro retirada, seja porque havia na comissão de redação discordância quanto ao fato de 
que se poderia levar a entender estar sendo qualificado o Parquet como um outro Poder, 
como em razão de tal medida implicar na reestruturação de todo título pertinente à 
Organização dos Poderes, não podendo ser considerada meramente sistematizadora. 
Fonte: Comissão de Redação. Diário da Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento 
“B”). 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11
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constitucionalmente autônomos somente pode ser conferido àqueles que 

ostentarem autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo esse o 

critério determinante, passa ele necessariamente a ser aplicado aos Tribunais 

de Contas, independente da configuração organizacional procedida pelo 

constituinte.  

Assim, se o princípio hermenêutico da unidade da 

Constituição42, que em nada difere do cânone da interpretação sistemática43, 

determina que se proceda à interpretação das normas constitucionais como 

estando necessariamente correlacionadas umas com outras, de sorte a evitar a 

existência de contradições quanto ao sentido de suas proposições, não se 

poderia seriamente afirmar que uma mesma qualificação normativa (órgãos 

constitucionalmente autônomos) seria conferida a determinados órgãos 

(Ministério Público, Defensoria e Tribunais de Contas), ainda que em 

descompasso com a estrutura organizacional procedida pelo constituinte, não 

obstante a dois deles (MP e Defensoria) tenha sido conferida a adjetivação de 

Função Essencial à Justiça ao lado da Advocacia de Estado. 

Para manter essa sistematicidade, em vista do choque de 

elementos potencialmente utilizáveis para caracterização de órgãos 

estruturados constitucionalmente como autônomos ou vinculados a Poderes 

republicanos, ter-se-ia que eleger um critério que fornecesse uma melhor 

solução lógico-racional que não desvirtuasse a conformação procedida pelo 

constituinte e, ao mesmo tempo, mantivesse hígida a finalidade pertinente ao 

objeto de atuação a eles reservado. No tópico 3.1.1.1, concluímos que a 

configuração da estruturação do Estado não poderia ser considerada 

indiferente no processo de interpretação a ser procedido, o que se apresentaria 

como um argumento contrário à interpretação de que a qualificação de órgão 

constitucionalmente autônomo é feita a partir da verificação de ele possuir ou 

não autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 

                                                           
42 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Textos selecionados e 

traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes e Inocêncio Mártires 
Coelho. São Paulo: Saraiva, RT, 2009. p. 113. No mesmo sentido MÜLLER, Friedrich.  
Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 
84. 

43 SILVA, Virgílio. Interpretação Constitucional e Sincretismo Metodológico. In: SILVA, Virgílio 
Afonso da. (Org.). Interpretação Constitucional. Coleção Teoria e Direito Público. 1ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2007. p. 121-127. 
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Contudo, ainda se faz necessária a análise da influência desse 

aspecto conteundístico (prerrogativas concessoras de autonomia 

organizacional e orçamentária) no exercício das competências pelos agentes 

que integram às Funções Essenciais à Justiça, de modo a extirpar ao máximo 

valorações de caráter subjetivo44, tema a ser tratado no tópico que segue. 

 

3.1.1.2.2 Autonomia como anteparo à influência do poder político e a 

pertinência de órgãos constitucionais à estrutura dos Poderes Republicanos  

 

Um dos argumentos suscitados por aqueles que concebem à 

autonomia de órgãos radicados na Constituição frente àqueles expressivos do 

Poder Executivo, Legislativo ou Jurisdicional, refere-se a mecanismos que se 

apresentam como anteparos à influência política em suas atuações finais, o 

que, conseguintemente, torna necessário sabermos se a ausência de 

autonomia funcional (essa de forma expressa), organizacional e orçamentária 

repercutiria normativamente na consideração quanto à pertinência ou não 

dessas funções a um dos Poderes republicanos. 

A literatura jurídica, ao tratar da não vinculação das Funções 

Essenciais à Justiça aos Poderes, concebendo-as como órgãos autônomos 

integrantes da estrutura dos entes federados (União ou Estados) e não, pois, 

dos Poderes que os integram, não aprofunda o tema, limitando-se a especificar 

que àqueles aos quais foi concedida liberdade para deflagrar o processo 

legislativo para regulação de temas voltados à sua organização interna e, 

ainda, determinadas prerrogativas institucionais e/ou funcionais, não poderiam 

ser inseridos na estrutura interna de nenhuma das funções expressivas de 

Poderes do Estado45, chegando, alguns, a qualificar uma delas, o Ministério 

Público, como um quarto Poder46. 

                                                           
44 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: 

Max Limonad, 2000. p. 100. 
45  MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Apontamentos sobre o regime jurídico-

constitucional do ministério público e da advocacia pública (uma análise 
comparativa). Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro 
de Direito Público, n. 25, janeiro/fevereiro/março de 2011. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-25-MARCO-2011-CARLOS-AUGUSTO-
ALCANTARA-MACHADO.pdf. Acesso em: 02.03.2016. Do mesmo autor, Cf. Anotações 
sobre o perfil jurídico-constitucional do Ministério Público. Revista Eletrônica sobre a 
Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 28, 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-25-MARCO-2011-CARLOS-AUGUSTO-ALCANTARA-MACHADO.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-25-MARCO-2011-CARLOS-AUGUSTO-ALCANTARA-MACHADO.pdf
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Se a alegação de quarto Poder não nos traz a necessidade de 

maiores aprofundamentos teóricos ou interpretativos, em vista do fato de o art. 

2º da Constituição extirpar qualquer intenção de se lhe alargar as 

possibilidades semânticas para nele incluir órgãos estranhos àqueles listados 

(o sentido literal possível sempre acompanha o trabalho do intérprete)47, a 

arguição respeitante à autonomia com base nas prerrogativas institucionais e 

funcionais, em vista das finalidades constitucionalmente outorgadas, merece, 

contudo, ser analisada, desta feita sob o viés da possibilidade de influência do 

Poder Político. 

Segundo consta do art. 127, §§ 2º e 3º, e do art. 134, §§ 2º e 

3º, aos órgãos do Ministério Público e às Defensorias Públicas são 

asseguradas autonomia funcional, compreendida como a impossibilidade de 

interferência externa, por quaisquer Poderes, ou interna, por questões de 

hierarquia, nas atividades fins de seus integrantes, de modo a garantir-lhes 

liberdade de atuação no exercício de suas funções, com vistas ao cumprimento 

das atribuições fixadas pela Constituição; autonomia administrativa, voltada 

para possibilidade de auto-organização interna, concernente à deflagração do 

processo legislativo para criação e extinção de cargos, distribuição de 

atribuições pelos seus variados departamentos, política remuneratória etc.; e 

autonomia orçamentária, o que lhe garante a iniciativa pertinente à proposição 

de seu orçamento, com vista a garantir o funcionamento institucional. 

Essas previsões constitucionais evidenciariam ter sido intenção 

do constituinte (originário em relação ao Ministério Público; derivado, quanto à 
                                                                                                                                                                          

dezembro/janeiro/fevereiro, 2012. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-28-FEVEREIRO-2012-CARLOS-AUGUSTO-
MACHADO.pdf. Acesso em: 02.03.2016. 

46 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
47 “[O] que é mister proteger para abrir” (ECO, Umberto. Os Limites da Interpretação. São 

Paulo: Perspectiva, 2008. p. 11), pois é a partir do reconhecimento de que há limites quanto 
à capacidade expressiva dos enunciados que compõem o texto normativo (o que é mister 
proteger) que reconhece o intérprete que ele, texto, embora comporte mais de uma 
interpretação, não está à sua disposição para que lhe empreste qualquer uma. Ainda nesse 
sentido LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 450/451: “Toda interpretação de um texto há-de iniciar-se com o seu 
sentido literal. Por tal entendemos o significado de um termo ou de uma cadeia de palavras 
no uso linguístico geral ou, no caso de que seja possível constatar um tal uso, no uso 
linguístico especial do falante concreto, aqui no da lei respectiva”; HESSE, Konrad. A Força 
Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris editor, 1991. p. 23: “Ao mesmo tempo, o sentido da proposição jurídica 
estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite de qualquer mutação 
normativa”. 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-28-FEVEREIRO-2012-CARLOS-AUGUSTO-MACHADO.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-28-FEVEREIRO-2012-CARLOS-AUGUSTO-MACHADO.pdf
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Defensoria Pública) antepor barreiras normativas a eventuais interferências do 

poder político no exercício das atividades fins desses órgãos, pois quanto 

maior fosse a dependência deles em relação a um dos Poderes, mormente ao 

Executivo, para a deflagração do processo legislativo pertinente a questões 

organizacionais e orçamentárias, maior seria a possibilidade de ingerência e, 

com isso, eventual desvirtuamento das finalidades institucionais que a eles 

foram constitucionalmente cometidas. 

Contudo, se é certo que o propósito do constituinte foi 

conceder os meios necessários ao exercício ótimo das atribuições confiadas ao 

Ministério Público e Defensoria, em vista das funções de controle que lhes 

foram confiadas, de modo a evidenciar um afastamento de eventuais 

influências políticas, isso não nos fornece elementos normativos que indiquem 

a pertinência ou a autonomia desses órgãos em relação aos Poderes 

Republicanos. 

Disposições normativas visando afastar eventuais 

interferências políticas não teriam o condão de retirar a pertinência de um 

determinado órgão estatal a um dos Poderes caso tivesse sido essa a 

estruturação procedida pelo constituinte. Basta pensar na hipótese de quando 

da configuração normativa do Ministério Público fosse ele concebido como 

pertencente a um dos Poderes (pensemos no Judiciário, dada a grande 

identidade de garantias entre os seus membros), sendo, todavia, garantida 

todas as prerrogativas constantes do texto constitucional (independência 

funcional, administrativa e orçamentária). Nessa hipótese aventada, não 

teríamos como não admitir a inserção do Ministério Público como mais um 

órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário48, ainda que possuidor de 

todas aquelas autonomias. 

Se o caso fictício fosse real, poderíamos discutir a atecnia ou a 

pouca sistematicidade dos trabalhos constituintes 49 , mas não haveríamos 

como, apenas com base na presença de certas garantias institucionais 

                                                           
48 A hipótese não pode ser taxada de absurda em vista do fato de o Ministério Público, em 

Constituições passadas, como é o caso da de 1967, inserir o Ministério Público no Capítulo 
pertinente ao Poder Judiciário (cap. VIII), sendo, ao lado dos demais órgãos desse Poder, 
tratado em seção específica (Seção IX). 

49 O que estamos a fazer em vista da forma como concebeu a estruturação das Funções 
Essenciais à Justiça. 
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concessoras da prerrogativa de deflagração do processo legislativo, promover 

uma interpretação de modo a apartar o órgão da estrutura do Poder no qual foi 

inserido. 

Não se pode desconsiderar as plenas possibilidades do 

constituinte de proceder à conformação estrutural dos órgãos e poderes 

Republicanos, podendo, inclusive, tal como o fez o italiano, inserir o Ministério 

Público como uma faceta da própria magistratura e, portanto, do Poder 

Judiciário50, o que evidencia que a pertinência ou não das Funções Essenciais 

à Justiça a um dos Poderes ou a nenhum deles depende fortemente da 

conformação sistematizada pelo constituinte ao tratá-las em capítulo próprio, 

apartado dos demais que cuidaram dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

E tomamos o Tribunal de Contas novamente como exemplo, 

pois não obstante as prerrogativas constantes do texto constitucional, com 

predicados inerentes, inclusive, ao Judiciário e à magistratura (art. 73, caput, 

3°, CF), entendeu por bem o constituinte inseri-lo no capítulo que cuidou do 

Poder Legislativo, não se podendo considerar essa conformação procedida 

como vazia de significação, mediante a utilização de um raciocínio a partir do 

que se entenderia devesse ter sido feito, e não, pois, com base na legislação 

vigente51-52. 

Disso se chega à conclusão de que a autonomia funcional, 

organizacional e orçamentária constitucionalmente conferida a alguns órgãos 

qualificados como Funções Essenciais à Justiça não seria o fundamento 

                                                           
50  Art. 107, último parágrafo, da Constituição Italiana – O ministério Público gozará das 

garantias estabelecidas para ele pelos preceitos orgânicos da judicatura. Tradução livre. “Il 
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme 
sull’ordinamento giudiziario”. Disponível em: 
http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/italiano.pdf. Acesso em: 02.03.2016. Para uma 
exposição superficial do sistema jurídico italiano, Cf.: 
http://www.csm.it/documenti%20pdf/SistemaGiudiziarioItaliano.pdf. Acesso em: 02.03.2016.  

51  Outros sistemas jurídicos, como o Alemão, preveem o Tribunal de Contas na parte 
concernente ao sistema financeiro, cujas disposições se voltam, segundo consta da GG, 
também para os controles exercidos pelo Parlamento sobre a atividade financeira do 
Executivo, segundo está prescrito no art. 114 GG. 

52  O fato de o TCU ter sido inserido no capítulo concernente à estruturação do Poder 
Legislativo não repercute, necessariamente, em vinculação deste aos demais órgãos que 
integram o Poder – Senado e Câmara dos Deputados –, dado o fato de o constituinte ter a 
ele conferido prerrogativas institucionais inerentes à judicatura para o desempenho ótimo de 
suas atividades. Observe-se, contudo, que essa autonomia, que tem por serventia antepor 
barreiras à influência do poder político, não surte os efeitos que normalmente se espera, em 
vista da própria forma de composição das Cortes de Contas. 

http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/italiano.pdf
http://www.csm.it/documenti%20pdf/SistemaGiudiziarioItaliano.pdf
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normativo a apartá-los da estrutura de um dos Poderes Republicanos, seja 

porque temos na situação campos de análise diversos (pertinência estrutural vs 

influência do Poder Político), que podem sofrer influência recíproca, mas são 

distintos; seja porque teríamos regimes distintos para órgãos executores de 

uma mesma atividade, como seria o caso das Defensorias Públicas, dada a 

diferença temporal da estruturação procedida pelo legislador constituinte 

derivado; ou, ainda, porque a criação de anteparos à influência do poder 

político no exercício de suas atribuições não alteraria a conformação 

normatizada pelo constituinte quando da conformação do Estado (e distribuição 

de competências entre as funções a serem desempenhadas). 

 

3.1.1.2.3 A autonomia funcional e a Advocacia de Estado: limites e 

possibilidades 

 

Um ponto a merecer atenção reporta-se especialmente à 

Advocacia de Estado, pois caso utilizássemos como critério definidor para a 

qualificação de Órgãos Constitucionais Autônomos a expressa concessão 

dessas prerrogativas institucionais e/ou funcionais 53 , teríamos 

necessariamente que inseri-la na estrutura orgânica de um dos Poderes 

Republicanos54. 

Ocorre que os membros da Advocacia de Estado, enquanto 

estejam no desempenho de funções estatais, são considerados como agentes 

públicos, titulares, pois, de cargos públicos, garantindo-se-lhes as prerrogativas 
                                                           
53 Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição n. 82/2007, de autoria 

do dep. Flávio Dino, que assegura à Advocacia-Geral da União, e às Procuradorias dos 
Estados, Distrito Federal, Municípios – aos órgãos, portanto, não aos membros 
individualmente –, autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo aos membros, 
individualmente, conferidas prerrogativas de inamovibilidade e independência funcional. 

54 É o que faz Rommel Macedo, com base na natureza orgânica; porém não quanto à natureza 
funcional do exercício de suas atribuições, que lhe daria a qualificação de uma função 
constitucionalmente autônoma. (In: Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. 
São Paulo: Ltr, 2008. p. 122/123). A construção interpretativa, contudo, revela uma 
contradição na medida em que desconsidera a organização procedida pelo constituinte, ao 
promover a estruturação da Advocacia de Estado no capítulo pertinente às Funções 
Essenciais à Justiça, de modo que, a vigar o que sustenta, ter-se-iam órgãos autônomos e 
outros apenas parcialmente. Diga-se, ainda, que essa parcial autonomia, ao ser analisada 
sobre o aspecto funcional, seria nada mais do que uma liberdade técnica, o que seria 
normativamente garantido pelas disposições constitucionais, aplicáveis a todos os 
servidores de forma indistinta, e as disposições constantes do Estatuto da Ordem, o que 
não diferenciaria a Advocacia de Estado de quaisquer outros órgãos composto por agentes 
públicos dotados de expertise técnica nas diversas áreas do saber. 
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constitucionalmente concedidas a todo aqueles que estejam em idêntica 

posição relacional com o Estado55 (v.g.: art. 37, VI, VII, X, XV; art. 41, § 1º, CF), 

prerrogativas essas ordenadas ao fiel cumprimento das funções que lhes foram 

confiadas, além, ainda, do fato de serem regidos pelo Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil56, que ao regulamentar o exercício da profissão confere 

ao advogado isenção e independência técnica (art. 18, art. 31, §§ 1º e 2º, Lei n. 

8.906/94) no desempenho de suas atividades, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações (art. 133, CF). 

É de se observar, ainda, que quando estejam os membros 

dessas Procuraturas atuando em juízo, (re)presentando o Estado 57 , mas 

principalmente quando do exercício das atividades de consultoria e/ou 

assessoramento, o regime jurídico constitucional e administrativo, dada a 

natureza administrativa da atuação de todas as Funções Essenciais à Justiça58, 

está a prefixar de forma cogente os parâmetros de atuação de suas atividades 

(art. 37, caput, CF), cujas pautas devem ser sempre aquelas listadas no art. 1º 

e 3º, da CF, em vista da proteção conferida pelo art. 5º, CF (balizas a vincular 

tanto os fins quanto os meios)59. Isso prenuncia a existência de uma margem 

de independência técnica necessária 60  (meios para o exercício de suas 

competências), ainda que devam ser observadas as especificidades 

institucionais e orgânicas que lhes são próprias, de modo a não desnaturar o 

                                                           
55 E cuja razão de ser radica na concessão de um certo grau de autonomia frente a eventuais 

influências dos que estejam no exercício transitório do poder e que possam retirar a sua 
liberdade de agir, garantindo-lhe os meios necessários ao bom desempenho da função 
pública para a qual foi designado. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 245. 

56 Embora não completamente, dada a exclusão da função correicional da OAB em relação aos 
Advogados de Estado. 

57 Como salienta Marcello Caetano “[...], órgãos são elementos integrantes da pessoa colectiva, 
a qual não pode ser concebida sem eles. Os órgãos não se distinguem, portanto, da pessoa 
colectiva a que pertencem, e não há actos do órgão que não sejam actos dessa pessoa 
colectiva. Há relações jurídicas entre a pessoa colectiva e os indivíduos que sirvam como 
titulares dos seus órgãos, mas só pode haver relações internas, interorgânicas, entre os 
diversos elementos constitutivos da mesma pessoa. Assim, os órgãos não devem ser 
confundidos com os representantes”. Grifo consta do original (In: Manual de Ciência 
Política e Direito Constitucional. Tomo I. Coimbra: Almedina, 2014. p. 185/186.) 

58  As funções normativas e jurisdicionais estão absolutamente fora do seu campo 
competencial. 

59 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de 
uma complexa relação a partir da Teoria Liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Atlas, 2012. p. 97-99. 

60 Nesse sentido Cf. SESTA, Mário Bernardo. Advocacia de Estado: posição institucional. 
Revista de informação legislativa. V. 30, n. 117. Jan./mar. 1993. Brasília. p. 197. 



48 

 

propósito constituinte de sua criação, pertinente à (re)presentação judicial e 

extrajudicial, consultoria e assessoramento da União, Estado e DF (fim 

normativamente proposto)61.  

A questão concernente à autonomia funcional dos integrantes 

da Advocacia de Estado foi decidida pelo STF em três oportunidades: 

primeiramente, no julgamento da medida cautelar postulada na ADI n. 291, 

posteriormente, nas ADI’s n. 470, 217 e 291 (esta quando do julgamento de 

mérito). Em todas elas questionava-se a concessão, por meio de dispositivos 

constantes das Constituições dos Estados federados, de autonomia funcional 

aos seus Procuradores (Advogados de Estado), tendo a Suprema Corte nesses 

julgamentos firmado a interpretação de que a concessão de tal prerrogativa 

não se compatibilizaria com as funções a serem pelos seus membros 

desempenhadas. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não deferiu à questão 

maiores aprofundamentos dogmático-jurídicos, pois a análise sempre enxuta 

dos casos partiu da premissa (não problematizada e dogmaticamente errônea) 

da inserção da Advocacia de Estado (seja a da União, seja a dos Estados e 

Distrito Federal) na estrutura administrativa do Poder Executivo, fazendo-se, 

inclusive, referência ao dever de subordinação inerente à hierarquização 

presente no seio da Administração Pública, ou, então, para o fato de o 

deferimento de uma autonomia funcional similar àquela conferida aos 

integrantes do Ministério Público não se compatibilizar com as atribuições 

cometidas às Procuraturas de Estado. 

Dissemos não ter havido maior aprofundamento da questão 

pelo STF em vista do fato de não ter sido exposto qualquer fundamento 

normativo extraível da Constituição que divisasse o regime jurídico da 

                                                           
61 Marco Túlio de Carvalho Rocha (In A unicidade Orgânica da Representação Judicial e da 

Consultoria Jurídica do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/Congresso/vtese24.htm, Acesso 
em: 29.03.2016) defende a existência de independência funcional em favor dos Advogados 
de Estado, ao fundamento de que seria uma prerrogativa implícita normativamente 
conferida pela Constituições e demais diplomas infraconstitucionais, sem, contudo, 
aprofundar ou problematizar a questão, de modo a realçar os contornos normativos 
concessores desse grau de independência técnica, de modo a não desvirtuar o programa 
constitucional proposto para Advocacia de Estado, notadamente a função de representação 
judicial, nem substituir o campo de atuação legítimo dos Poderes políticos 
democraticamente eleitos.  

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/Congresso/vtese24.htm
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Advocacia de Estado, quanto à sua vinculação ou não a um dos Poderes, do 

referente às demais Funções Essenciais à Justiça62.  

Não se pode negar a existência de diferenças respeitantes ao 

objeto material próprio ao exercício das competências deferidas à Advocacia 

de Estado, Ministério Público e Defensoria Pública, o que, por consequência, 

impõe a necessidade de se promover a interpretação das prerrogativas e 

garantias, ainda que comum a todos eles, sempre tendo em consideração o 

programa constitucional firmado (o propósito em razão do fim eleito pelo 

constituinte), pois a sistematização visando a operacionalidade é um dever a 

acompanhar o intérprete. Contudo, isso não quer dizer, necessariamente, que 

algumas prerrogativas ou garantias, pelo fato de ter uma configuração em 

relação a uma das Funções Essenciais à Justiça, não possa ser à outra 

conferida, desde que adaptada às suas especificidades63-64-65. 

                                                           
62 A análise das discussões constituintes revela a intenção de que a Advocacia-Geral da União 

e os Procuradores dos Estados e DF integrassem, juntamente com a Advocacia, o 
Ministério Público e Defensoria Pública, as Funções Essenciais à Justiça, tendo o 
constituinte Ricardo Fiúza se postado contra a criação de um capítulo exclusivo para o 
Ministério Público, ao argumento de que não compreendia “porque as demais instituições 
atualmente disciplinadas no aludido capítulo – Advocacia, Advocacia Geral da União e 
Defensoria Pública – haveria de receber normatização que as inferiorizasse”, sendo, 
também, interessante o registro feito pelo constituinte Roberto Freire, ao argumentar que: 
“estamos tratando de um Título IV, que diz “Da Organização dos Poderes”. Trata de um 
Capítulo I, do Poder Legislativo, de um Capítulo II, que é o Poder Executivo, e de um 
Capítulo III, que é o Poder Judiciário. Para se dar um tratamento de capítulo ao Ministério 
Público, estaríamos aqui criando quase que um quarto poder. O que se fez? Para também 
não ficar como uma seção do Poder Judiciário, nem a advocacia da União ficar com uma 
subseção ou seção do Poder Executivo e os advogados e a Defensoria Pública ficarem 
soltas no ar, criou-se um Capítulo IV, que é das funções essenciais à administração da 
Justiça. E neste daí, na Seção I, colocou se o Ministério Público” (grifo acrescido). Fonte: 
Comissão de Redação. Diário da Assembléia Nacional Constituinte (Suplemento “B”). p. 
42. 

63 Calmon de Passo apud Paulo Modesto. Calmon de Passos e a Advocacia Pública. Revista 
Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto de Direito Público, n. 26, 
junho, julho, agosto 2011. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-26-
JUNHO-2011-PAULO-MODESTO.pdf. Acessado em 17.03.2016. 

64 No julgamento do MS n. 13.861/DF, o STJ decidiu que ao Advogado do Estado deve ser 
concedida liberdade de atuação, principalmente quando da atuação consultiva, uma vez que 
os vínculos normativos seriam nessa seara menos estreitos, embora houvesse a 
necessidade compatibilização em razão da especificidade das funções que se lhe 
competem, pois “[a] permissão para que advogados públicos atuem com absoluta 
independência em suas manifestações jurídicas possibilitaria a criação de uma situação de 
completa desordem, comprometendo a defesa de órgãos da Administração Pública e, 
sobremaneira e em última análise, o interesse público envolvido”. 

65 Defende a tese de autonomia funcional e independência coordenada AMORIM, Filipo Bruno 
Silva. A Advocacia-Geral da União e as Políticas Públicas: um estudo acerca da defesa 
judicial da União, no marco do Estado democrático de direito. 2012. 235 f. Dissertação 
(mestrado) – Programa de pós-Graduação em Direito. Centro Universitário de Brasília, 
2012.  

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-26-JUNHO-2011-PAULO-MODESTO.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-26-JUNHO-2011-PAULO-MODESTO.pdf
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É de observar que no julgamento da ADI n. 881-1, na qual se 

discutia a constitucionalidade da instituição de cargos de provimento em 

comissão de assessores jurídicos no âmbito do Poder Executivo (administração 

direta e indireta), um dos fundamentos levados em consideração pelo Supremo 

Tribunal Federal para a concessão da medida cautelar, com vistas a sustar os 

efeitos do ato normativo impugnado, foi o fato de a Constituição exigir agentes 

públicos integrantes da carreira de Procurador para o fiel exercício da atividade 

de controle interno de legalidade dos atos do Executivo, dado o fato de essa 

garantia funcional (efetividade no serviço público) resultar na autonomia 

necessária ao desempenho de seus misteres 66 . Ou seja, a própria Corte 

decidiu pela necessidade de autonomia funcional para o fiel desempenho das 

atividades cometidas aos integrantes da Advocacia de Estado, o que, de resto, 

já se lhes garante a própria condição de agente público – dadas as vinculações 

constitucionais a que estão submetidos (v.g.: art. 37, caput, CF)67 –, bem como 

o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

                                                           
66  No mesmos sentido o julgamento da ADI 4.261, assim ementado: “CONSTITUCIONAL. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, 
DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA 
FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL 
REJEITADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE 
ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Conhece-se integralmente da ação direta de 
inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido 
contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A atividade de 
assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por 
procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas 
fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à 
configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais 
agentes públicos. 3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em 
comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder 
Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga procedente”. Grifo acrescido. STF. ADI 
4261/RO. Rel. Min. Ayres Britto. DJ 02.08.2010. 

67 Nesse sentido também se posiciona Gustavo Binenbojm (O regime jurídico da Advocacia 
Pública no Brasil: exclusividade, autonomia e hipóteses de responsabilização pessoal. In: 
Estudos de Direito Público: artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 603), 
ao argumentar que “a investidura mediante aprovação em concurso público assegura a 
qualidade no exercício de funções tão caras aos interesses públicos – funções essas 
reconhecidas como essenciais pela Constituição. De outro lado, a investidura em cargo 
efetivo, com todas as garantias e restrições inerentes ao vínculo de efetividade – sobretudo 
estabilidade –, é condição sine qua non para a autonomia técnica e imparcialidade exigidas 
dos Advogados Públicos. Requisitos sem os quais o exercício do controle interno de 
juridicidade é deveras fragilizado – quando não inviabilizado. 
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Desse quadro normativo institucional 68 , dessume-se ser 

conferido aos Advogados de Estado liberdade de atuação plena, dentro, 

obviamente, dos quadrantes inerentes às especificidades próprias à função que 

integram 69 , o que lhes garante um grau importante de autonomia no 

desempenho de suas atividades. Por consequência, a vinculação da Advocacia 

de Estado em relação ao Poder Executivo dar-se-ia apenas em razão da 

iniciativa legislativa cometida ao Chefe desse Poder para a deflagração do 

processo legislativo pertinente a questões organizacionais e orçamentárias70, o 

que poderia ser concebido, apenas, como um mecanismo de controle recíproco 

estruturado pelo constituinte71-72. 

                                                           
68 A situação, contudo, apresenta problemas de cunho normativo no quadro da Advocacia-

Geral da União, notadamente em razão da função de consultoria e assessoramento, em 
virtude das disposições da Lei Complementar n. 73/93, que preceituam a submissão direta, 
pessoal e imediata do Advogado-Geral da União à Presidência da República quando do 
exercício dessa função (art. 3º, § 1º); a submissão dos pareceres do AGU à aprovação da 
Presidência da República (art. 40 e 42) e sua vinculação aos órgãos de execução da própria 
instituição quando aprovados pela Presidência (§ 1º, art. 40). Contudo, embora se pudesse 
entender uma ausência de autonomia técnica, ou no mínimo uma restrição à ela, os 
preceitos demonstram apenas que ainda está sob a competência da Presidência a 
administração da Função de Governo, estabelecendo as diretrizes políticas a serem 
seguidas – isso em decorrência do princípio democrático e do cometimento dessa função 
aos Chefes dos Executivos –, de modo que a única providência que se lhe compete é a 
aceitação ou não do conteúdo jurídico descrito no parecer apresentado, de modo a rechaça-
lo ou adotá-lo para fins de vinculação à toda Administração Pública, mas não de 
interferência no conteúdo do ato requerido (art. 39), sendo, ademais, certo que essa 
supervisão técnica não ocorre quando se esteja a tratar do exercício da função contenciosa, 
não obstante seja inerente à Advocacia de Estado restrições a uma pretensa autonomia 
funcional tal como deferida às demais Funções Essenciais à Justiça, dada a peculiaridade 
de seus misteres constitucionais. 

69  Como dito por Calmon de Passo apud Paulo Modesto. (In: Calmon de Passos e a 
Advocacia Pública. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, 
Instituto de Direito Público, n. 26, junho, julho, agosto 2011. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-26-JUNHO-2011-PAULO-MODESTO.pdf. 
Acessado em 17.03.2016): “Ele [Advogado de Estado] pode apresentar a seus superiores 
as razões pelas quais julga acertado determinado comportamento. Mas sua opinião não é a 
da instituição. Donde seu comportamento dever estar sujeito a avaliação correicional, para 
se verificar se no caso há mais negligência ou conivência com interesses menos nobres, ou 
justificável convencimento. Este só faz somar méritos ao patrono do Estado. Aquele o 
macula e deve ser fundamento para expulsá-lo da categoria, a bem do próprio interesse 
público”. 

70 De se observar, ainda, que ao prever a constituição a Advocacia de Estado e ao atribuir-lhe 
funções importantes quanto ao bom funcionamento do Estado – e conseguintemente de 
suas funções que expressam parcela de poder (legislativo, Executivo e Judiciário) –, tem-se 
na situação uma ordem dirigida ao legislador ordinário de promover a estruturação do 
órgão, dotando-a dos meios necessário ao fiel cumprimento do seu desiderato. 

71 Fernando Martínez apud Rommel Macedo (In: Advocacia-Geral da União na Constituição 
de 1988. São Paulo: Ltr, 2008. p. 143.), ao tratar da conformação constitucional do 
Ministério Público Espanhol, alude que embora seja o chefe da instituição nomeado por 
proposta do Chefe de Governo, bem como a sua proposta orçamentária, isso não 
caracterizaria, haver um vínculo hierárquico ou de tutela entre Governo (Poder Executivo) e 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-26-JUNHO-2011-PAULO-MODESTO.pdf
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A autonomia organizacional e orçamentária como anteparo a 

possíveis influências ou desvirtuamentos das atividades finais 

constitucionalmente outorgadas às Funções Essenciais à Justiça, no intuito de 

mantê-las livre de quaisquer barreiras impedientes à consecução dos seus 

propósitos poderia ser efetivamente analisada em razão de as Defensorias 

Públicas, notadamente a da União, por dependerem há pouco tempo da 

iniciativa dos Chefes dos Poderes Executivos para a deflagração do processo 

legislativo para a regulação de tais matérias. Ter-se-ia a possibilidade efetiva 

de verificar a importância dessa competência privativa para deflagração do 

processo legislativo em temas voltados à sua organização e orçamento, e a 

sua repercussão no desempenho das atividades fins, de modo a responder 

qual seria a influência do Poder Executivo na promoção, pelas Defensorias, da 

defesa dos interesses dos economicamente necessitados, ou seja, se isso 

seria determinante para se suprimir de seus membros autonomia no exercício 

de suas atividades. 

Isso porque embora tais prerrogativas possam gerar maiores 

facilidades, em vista da maior possibilidade de estruturação das Defensorias, o 

que desaguaria em uma melhor atuação em favor das pessoas descritas no 

caput do art. 134, isso não necessariamente indicaria a interferência na 

atividade final do Órgão. É possível que a ausência dessa competência para 

deflagração do processo legislativo em temas organizacionais e orçamentários 

interfira na extensão da atuação, e não, pois, que influencie no mérito da 

atuação final dos membros das Defensorias Públicas, pertinente a uma 
                                                                                                                                                                          

Ministério Público. Análise essa feita, contudo, sob um prisma estritamente jurídico, como 
alude o próprio Martínez, In: Gobierno, Administración de Justicia e Ministério Fiscal. 
Disponível em: 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=article&op=view&path%5B%5D=
659. Acesso em: 10.04.2016. 

72 Maria Sylvia Zanella di Pietro argumenta haver uma vinculação administrativa da Advocacia-
Geral da União ao Poder Executivo, mas não funcional, dada a necessária concessão de 
liberdade de atuação ao Advogado de Estado, notadamente quando esteja no desempenho 
da atividade de consultoria, pois “[t]ratando-se de competência absolutamente exclusiva, a 
atividade de consultoria afasta qualquer possibilidade de controle por órgãos superiores, 
ficando o órgão praticamente fora da hierarquia da Administração Pública, no que diz 
respeito à sua função. [...] Quem emite um parecer, tem absoluta liberdade de apreciar a lei 
e de dar a sua interpretação. Isto é inerente à própria função que o órgão exerce. Ou ele é 
independente ou não precisa existir”. In: Parecer apresentado em consulta formulada 
pela ANAUNI. Disponível em: http://mariasylviadipietro.com.br/parecer-agu-exercicio-de-
atividades-privativas/. Acesso em: 11.05.2016. Da mesma autora, Cf. Advocacia Pública. 
Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo n.º 1. São Paulo. 1996. 
p. 11-30. 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=article&op=view&path%5B%5D=659
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=CDP&page=article&op=view&path%5B%5D=659
http://mariasylviadipietro.com.br/parecer-agu-exercicio-de-atividades-privativas/
http://mariasylviadipietro.com.br/parecer-agu-exercicio-de-atividades-privativas/
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pressão política que os determine (ou tenha determinado) agir ou deixar de agir 

em desconformidade com os comandos normativos de regência. 

Assim, a não concessão à Advocacia de Estado de 

competência para deflagrar o processo legislativo em temas de organização e 

orçamento não implica, normativamente, na ausência de um espaço de livre 

atuação de seus membros, ainda que devam ser observadas as 

especificidades institucionais e orgânicas próprias às funções que 

desempenham, de modo a não desnaturar o propósito constituinte de sua 

criação. 

 

3.1.1.2.4 A questão específica da Advocacia-Geral da União: a inserção do 

Advogado-Geral da União, pela Lei n. 10.683/2003, na estrutura da Presidência 

da República 

 

Novamente traz a Advocacia de Estado, no caso, 

especificamente, a Advocacia-Geral da União, uma particularidade na análise 

pertinente à sua vinculação ou não a um dos Poderes republicanos, em razão 

do fato de o chefe da instituição (o Advogado-Geral da União) ter sido inserido 

na estrutura da Presidência da República pelos artigos 1º, § 1º, VI, e 25, p. 

único, III, ambos da Lei ordinária nº 10.683/2003, que o qualificou como 

Ministro de Estado73. Isso em razão de termos a inserção, veiculada por meio 

de lei ordinária, de um agente público titular de um cargo integrante da 

Advocacia-Geral da União na estrutura da Presidência da República74. 

A análise literal do preceito já nos apresenta uma primeira 

dificuldade, pois a sistematização procedida pelo legislador ordinário75 cuidou 

de inserir na estrutura da Presidência da República o Advogado-Geral da 

                                                           
73 Essa situação jurídica do Advogado-Geral da União se complica normativamente a partir da 

edição da Medida Provisória n. 726, de 12.05.2016, em que sua qualificação como Ministro 
de Estado é fixada sob condição resolutiva, pois mantida até enquanto não aprovada 
Emenda à Constituição que lhe garanta o foro de prerrogativa de função, mediante a sua 
inserção nas alíneas “c” e “d” do inciso I do art. 102 da CF. 

74 Embora o modelo se repita em alguns Estados federados, utilizaremos o modelo federal 
como parâmetro. 

75 Melhor dizendo, a Presidência da República, em vista do fato de a regulação procedida ter 
por origem ato normativo expedido com fundamento no art. 62, caput, da CF. 
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União, considerando-o como órgão apartado da Advocacia-Geral da União76, e 

não, pois, a própria instituição como um todo, o que de resto, todavia, não 

altera os problemas de ordem constitucional que se apresentam. 

O primeiro, de ordem formal, resulta do fato de ir de encontro à 

determinação constitucional que remeteu à legislação complementar (art. 59, II, 

CF) a tarefa de dispor sobre organização e funcionamento da Advocacia-Geral 

da União, função a qual integra o Advogado-Geral como chefe (art. 131, § 1º, 

CF), de modo que alterações pertinentes à sua organização não poderiam 

ocorrer por veículo normativo diverso daquele pré-fixado pelo constituinte. 

Ao compreender a Advocacia-Geral da União todo o conjunto 

de competências exercíveis por aqueles que a integram por pertencerem às 

carreiras institucionais77, ou pelo Advogado-Geral da União (única exceção 

constitucional à previsão de agentes efetivos de carreira aprovados em 

concurso de provas e títulos), qualquer movimentação, seja quanto a seus 

agentes de forma individualizada (v.g.: o AGU e os demais membros da 

instituição), seja quanto a suas carreiras, promove mudanças organizacionais a 

serem empreendidas pela via constitucionalmente prefixada, necessariamente. 

Há na situação um conflito aparente de normas constitucionais 

a regular a validade do processo legislativo, pois se os artigos 48, X, e 61, § 1º, 

II, “e”, da CF, preveem lei ordinária como o veículo normativamente hábil à 

“criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas”, 

bem como ser da iniciativa privativa do Presidente as leis que disponham sobre 

“criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública”, o art. 

131, específico ao tratar da Advocacia-Geral da União, traz a obrigatoriedade 

de lei complementar dispor sobre sua organização e funcionamento, de modo a 

haver, na situação, resolução desse conflito aparente pela regra da 

especialidade (lex specialis derrogat legi generali)78. 

                                                           
76 Decorrência da própria assistematicidade da LC n. 73, que em seu art. 3º, 1º, considera o 

Advogado-Geral da União como mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder 
Executivo, e não a Advocacia-Geral da União, como, aliás, decorre do art. 131 da CF. 

77  As carreiras de Advogado da União, Procurador da Fazenda, Procurador Federais e 
Procurador do Banco Central do Brasil; as duas últimas enquanto órgãos vinculados. 

78  Não anuímos com a teoria que sustenta a natureza ontológica do campo material de 
incidência da lei complementar, de modo a classificá-la como uma espécie normativa que se 
coloca entre a Constituição e a lei ordinária, o que faz essa linha de interpretação com 
fundamento na vetusta teoria da aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso 
da Silva, como é feito por Marilene Talarico Martins Rodrigues. In: Lei Complementar. 
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Assim, a Lei n. 10.683/2003, embora siga as prescrições 

constitucionais constantes nos artigos 48, X, e 61, § 1º, “e”, desobedece a 

ordenação constitucional quando trata da inserção do Advogado-Geral da 

União na estrutura do Poder Executivo e lhe atribui a qualificação de Ministro 

de Estado, pois passa, a partir de então, a tratar de funcionamento de um 

agente (o AGU) inserido dentro do núcleo competencial ao órgão (a AGU) 

deferido, a demandar lei complementar79, trazendo a reboque outros problemas 

de ordem material e, novamente, formal.  

Isso porque (e aqui trata-se do segundo aspecto de ordem 

material) a inserção do Advogado-Geral da União, enquanto chefe da 

instituição, na organização da Presidência da República, termina por alterar a 

estruturação constitucionalmente procedida pelo constituinte ao qualificar a 

Advocacia-Geral da União, ao lado do Ministério Público, Defensoria e 

Advocacia provada, como Função Essencial à Justiça. A autorização normativa 

concedida pelo constituinte ao legislador infraconstitucional reporta-se apenas 

a conformação do órgão, de modo a prever a estrutura e os procedimentos que 

determinarão a sua forma de atuar, sendo-lhe vedado, todavia, dar nova 

configuração ao programa constitucional fixado pelo constituinte originário80. 

                                                                                                                                                                          
Doutrinas Essenciais de Direito Tributário. São Paulo: RT. Vol. 1. p. 727-748, Fev/2011. Isso 
porque a Constituição apenas promoveu a reserva de um campo material a ser regulado por 
lei complementar, cuja estabilidade importaria criar um mecanismo maior de estabilidade 
mediante a exigência de um quórum qualificado para que se proceda sua alteração, nada a 
diferenciando em substância em relação às demais espécies normativas reguladoras de 
matérias de nível infraconstitucional. 

79  No julgamento da ADI n. 2.713, o STF considerou que a transformação da carreira de 
assistente jurídico em cargos de Advogados da União não vulneraria formalmente o 
disposto no art. 131, caput, c/c o art. 62, § 3º, CF, pois considerou que a matéria 
normativamente tratada não se qualificava como de natureza organizacional a demandar, 
portanto, lei complementar, sendo, assim, válida a disposição por meio de Medida 
Provisória posteriormente convertida na Lei nº 10.549/2002. Ocorre que em vista da 
amplitude atribuível ao termo “organização e funcionamento”, todas as matérias tratadas na 
LC n. 73 se apresentam como pertinentes à organização da instituição, não se podendo 
afirmar, ao menos sob o aspecto normativo, que a composição das careiras integrantes da 
instituição não seja tema afeto à sua organização. Todavia, ainda que se tenha por correto o 
entendimento da Suprema Corte, a situação aqui analisada se agrava na medida em que a 
Lei n. 10.683/2003 confere tratamento a um dos órgãos que integra a Advocacia-Geral da 
União, no caso, o Advogado-Geral (art. 3º, LC n. 73/93), sendo esse legalmente 
considerado como um órgão de direção superior e de chefia da instituição (arts. 2º, I, “a”, e 
art. 3º, caput, LC 73/93), a evidenciar a promoção de alteração de sua organização a 
demandar, portanto, a edição de lei complementar. 

80 O art. 84 da CF fornece importante análise de aferição dessa organização promovida pelo 
constituinte, pois no inciso I aludiu ser da competência da Presidência da República a 
nomeação e exoneração de Ministros de Estado, prescrevendo, em seu inciso XVI, a de 
nomeação de magistrados nos casos previstos na Constituição e do Advogado-Geral da 
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Não se está a aduzir haver proibições ao legislador constituinte 

derivado – por força da ausência expressa ou implícita de cláusula de 

imutabilidade (art. 60, § 4°, CF) – de proceder à alteração constitucional da 

conformação da Advocacia-Geral da União81. Contudo, essa previsão somente 

poderia ocorrer pelo meio normativamente a tanto predisposto, no caso, 

emenda à Constituição (art. 59, I, CF), o que faz conjugar, como adiantado, a 

esse problema de ordem material, outro, de natureza formal. 

Poderia acrescer, ainda, em decorrência da sistematização 

procedida pelo legislador infraconstitucional, dificuldades de natureza política 

em razão da possível influência ao exercício esperado das competências 

constitucionalmente outorgadas à Advocacia-Geral da União82. A sua inserção 

em Seção à parte no Capítulo concernente à Organização dos Poderes tem por 

finalidade conferir-lhe os meios necessários ao exercício ótimo das tarefas de 

representação judicial e extrajudicial da União que lhe foram confiadas – 

compreensiva, portanto, de todos os Poderes e órgãos da República –, de 

modo a criar anteparos à sua possível politização e, com isso, um possível 

desvirtuamento de suas funções institucionais. Se à AGU foi cometida a 

competência para promover a representação judicial e extrajudicial da União, 

compreensiva, portanto, de todos os Poderes e Órgãos da República, a sua 

previsão fora da estrutura organizacional de qualquer um dos Poderes tem por 

propósito evitar o sequestro de sua atividade em favor de apenas um deles – 

ou daqueles que os titularizem –, com o desvirtuamento do programa que lhe 

foi constitucionalmente traçado. 

                                                                                                                                                                          
União, o que evidencia, novamente, a separação estrutural da Advocacia-Geral da União e 
do próprio Advogado-Geral da União da estrutura do Executivo. Veja que não fosse essa a 
intenção, bastaria ao constituinte ter feito constar no preceito que ao Presidente competiria 
nomear e exonerar os Ministros de Estados, dentre esses o Advogado-Geral da União. 

81 Tramita no Congresso a PEC n. 214/2003 que cria órgãos de assessoramento jurídico e 
representação judicial do Tribunal de Contas, Câmara dos Deputados e Senado, não se 
podendo, quanto a ela, suscitar problemas de ordem constitucional por eventual violação à 
cláusula de imutabilidade fixada pelo constituinte originário. Assim, eventual aprovação 
resultará necessariamente na exclusão de competências da Advocacia da União, dando-lhe 
nova conformação. 

82 A divisão de Poderes entre Presidente eleito, Câmara e Senado, e os problemas decorrentes 
dessa estruturação fechada em relação ao modelo parlamentarista, mormente quanto à 
influência política sobre a estrutura do Estado (burocracia e órgãos de controle) é exposta 
por Bruce Ackerman. A Nova Separação dos Poderes. Coleção ANPR de Direito e 
Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
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Basta pensar na eventual hipótese de ausência de consenso 

entre Poderes ou Órgãos com sede constitucional, de modo que a solução da 

controvérsia dar-se-ia judicial ou extrajudicialmente mediante a atuação da 

Advocacia-Geral da União, atuação que se compromete com a inserção do 

Advogado-Geral da União na estrutura da Presidência, pois retira dos demais 

Poderes e Órgãos a faculdade constitucional de também se valerem desse 

agente para representa-los. Veja-se que na hipótese de dissenso interorgânico, 

a representação dar-se-ia por Advogados públicos nomeados ad hoc, estando, 

ambos, sob a supervisão do AGU (embora sem qualquer ingerência quanto ao 

conteúdo da defesa a ser apresentada), de modo a chegar-se ao melhor 

resultado, que é o resguardo do interesse da União83. 

Essa vinculação demasiada da Advocacia de Estado e, a 

fortiori, da Advocacia-Geral da União ao Poder Executivo (por força dos 

inconstitucionais artigos 1º, § 1º, VI, e 25, p. único, III, da Lei n. 10.683/2003), 

fora dos parâmetros normativos constitucionais, é o que tem permitido a defesa 

de interpretações contrárias ao texto magno, como resulta das decisões 

proferidas pelo STF quanto à constitucionalidade de o Poder Legislativo ter 

órgãos de presentação judicial quando esteja em Juízo na defesa de suas 

prerrogativas. 

Todavia, até enquanto não declarado o preceito normativo 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e não há indicação de que 

tenha havido, pelos legitimados ativos, interesse na discussão dessa 

                                                           
83  Nesse sentido colhe-se a intervenção da União na condição de amicus curiae, no 

procedimento de edição súmula vinculante (PSV n. 18), em que alega “No que concerne ao 
assessoramento jurídico, a AGU funciona apenas perante o Poder Executivo. Já no que diz 
respeito à representação judicial e extrajudicial, a Advocacia-Geral da União tem a missão 
constitucional de representar judicialmente os três Poderes da República. [...] Assim, 
quando eventualmente ocorrer conflito entre os Poderes da República, serão designados 
advogados públicos ad hoc, para a representação do ente despersonalizado. [...] É 
importante ressaltar que tais advogados públicos ad hoc são intimados pessoalmente, as 
publicações saem em seus nomes e não se subordinam no exercício do encargo ao 
Advogado-Geral da união. Esses representantes judiciais reportam-se diretamente aos 
órgãos representados. Em tais casos, o AGU não é comunicado a respeito da forma como a 
questão está sendo conduzida, não havendo nenhum tipo de ingerência no trabalho 
desenvolvido. [...] A designação de advogado público ad hoc, em hipótese de conflito, tem 
sido usada em outras ações na qual contendem órgãos da União. Em alguns casos, a lide 
ocorrer entre órgãos integrantes do mesmo Poder da República. Citem-se os seguintes 
casos: Mandado de Segurança n. 30.659, proposto pelo Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, em face do Conselho Nacional de Justiça; Mandados (sic) de Segurança n. 31.021, 
proposta (sic) pelo Procurador-Geral da República, em face do Conselho Nacional do 
Ministério Público”. 
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regulação, produz ele os efeitos que lhe são inerentes, os quais, contudo, 

promovem a inserção apenas do Advogado-Geral da União, e não, pois, de 

toda Advocacia-Geral da União, de sorte a promover uma vinculação 

(assistemática e) limitada. E aqui a intepretação há de necessariamente 

restringir o alcance semântico do preceito, em virtude do fato de dar tratamento 

normativo a um órgão (AGU) cujas competências foram textualmente 

disciplinadas pela Constituição, diversamente daqueles integrantes da estrutura 

administrativa da União vinculada à Presidência da República, cuja área de 

atuação foi inaugurada pela própria normatização infraconstitucional84. 

Com efeito, à Presidência da República é conferida liberdade 

de promover, por meio de Decreto, a organização e funcionamento da 

administração federal, com base no que se lhe autoriza o art. 84, VI, “a”, da CF, 

diversamente do que ocorrer em relação à Advocacia-Geral da União, que, 

para tanto, foi fixado o veículo normativo a tanto prestante (lei complementar), 

de modo a conjugar necessariamente a atuação legislativa, nos termos do art. 

131 da CF. 

Portanto, não obstante essa previsão normativa, a sua 

inconstitucionalidade formal e material evidencia, segundo o programa 

constitucional vigente, a impossibilidade de inserção do Advogado-Geral da 

União na estrutura orgânica da Presidência da República85. Todavia, enquanto 

não declarado ele inconstitucional, a vinculação somente se refere, 

normativamente, ao Advogado-Geral da União, e não, pois, a vinculação da 

Advocacia-Geral da União, de modo a não se poder considerá-la inserida na 

estrutura orgânica do Poder Executivo. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 A própria Lei nº 10.683/2003 cuida disso em seu artigo 27.  
85  Discorda-se da interpretação de Rommel Macedo (In: Advocacia-Geral da União na 

Constituição de 1988. São Paulo: Ltr, 2008. p. 122 ss.) quanto à natureza híbrida da 
Advocacia-Geral da União, como inserido organicamente na estrutura do poder Executivo, 
mas sendo um órgão funcional-materialmente autônomo, em vista de se nos afigurar 
inconciliável essa construção a partir da sistematização da organização do Estado 
procedida na Constituição. 
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3.1.2 Identidade de atuação entre as Funções Essenciais à Justiça 

 

Na literatura jurídica, um marco identificador de um radical 

comum a todas as Funções Essenciais à Justiça é descrito por Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto86 como sendo a natureza postulatória e de controle a 

qualificá-las como Procuraturas Públicas, sendo a Advocacia de Estado 

curadora dos interesses públicos “cometidos à administração do Estado”, o 

Ministério Público o curador dos interesses difusos e indisponíveis da 

sociedade e a Defensoria Pública a curadora dos interesses dos 

hipossuficientes. 

Parte essa concepção de uma nova análise a respeito da teoria 

da separação dos poderes, de modo a prever, ao lado das funções clássicas, 

que são orgânica ou institucionalmente classificadas como legislativa, 

executiva e jurisdicional – atribuídas aos órgãos que são identificados pelo 

exercício preponderante de uma delas (Legislativo, Executivo e Judiciário)87 –, 

outras que desempenham função de controle (Funções Essenciais à Justiça e 

Tribunais de Contas) e que se afiguram imprescindíveis ao bom funcionamento 

do Estado 88 , auxiliando na fortificação dos interesses republicanos e 

                                                           
86 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  Advocacia de Estado Revisitada: essencialidade ao 

Estado Democrático de Direito. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de 
(Coord.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de 
Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Fiqueiredo Moreira Neto e José Antônio Dias 
Toffoli. Belo Horizonte: Fórum. 2009. p. 23-52. 

87 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
p. 232. No mesmo sentido SESTA, Mário Bernardo. Advocacia de Estado: posição 
institucional. Revista de informação legislativa. V. 30, n. 117. Jan./mar. 1993. Brasília. p. 
189. 

88 Seriam as instâncias de integridade qualificadas por Ackerman (In: A Nova Separação dos 
Poderes. Coleção ANPR de Direito e Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 
72/73.), para quem: “A construção de uma instância de integridade com atribuições 
específicas em relação aos demais poderes deveria ser uma prioridade para os 
constituintes modernos. A nova instância deve ser provida de poderes e encorajada a 
continuamente fiscalizar. Os membros da instância de integridade devem ser pagos salários 
muito altos, protegidos contra a redutibilidade de vencimentos. A eles devem ser garantidos 
planos de carreira que evitem, posteriormente, que sejam subordinados a funcionários cuja 
probidade eles sejam encarregados de fiscalizar. A constituição também deve garantir a 
essa instância um orçamento mínimo de x% das receitas totais do governo, porque os 
políticos podem, de outra maneira, responder à ameaça da exposição reduzindo a agência 
a um número simbólico”. Müller apud Rommel Macedo (In: Advocacia-Geral da União na 
Constituição de 1988. São Paulo: Ltr, 2008. p. 119.), as qualificam como “funções 
transversais”, por possuírem atributos próprios ao Executivo e Judiciário, representando “um 
novo momento histórico na evolução da teoria dos poderes do Estado, marcado por uma 
radicalização do controle transversal entre os poderes estatais, com o viso de promover 
uma mais rápida evolução da democracia”.  
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democráticos na medida em que suas atuações voltam-se especificamente 

para que se proceda à consecução dos objetivos normativamente listados na 

Constituição e que em larga escala foram às funções clássicas cometidos89. 

Assim, seria na natureza controladora quanto ao efetivo 

exercício, pelos demais Poderes (funções), das competências que lhes foram 

constitucionalmente atribuídas em vista dos fins preordenados que radicaria a 

identidade das Funções Essenciais à Justiça, na medida em que não se lhes 

competem à produção de atos inovadores na ordem jurídica (função 

normativa), de execução da lei com vistas a produção de serviços públicos 

(função governativa90) ou de julgamento de demandas com vistas a produção 

de atos dotados de estabilidade (função judiciária). Ao contrário, atuam elas 

junto aos Poderes clássicos, postulando à efetivação de finalidades indicadas 

ou garantidas constitucionalmente – judicial ou extrajudicialmente91-92 –, ou 

mesmo assessorando-as para o bom desempenho de seus misteres, de modo 

a conferir juridicidade aos seus atos, como se observa da atribuição cometida à 

Advocacia de Estado de prestar consultoria ao Executivo, na esfera federal, e 

aos Estados e Distrito Federal, no âmbito dessas unidades federadas. 

                                                           
89 Sobre a evolução/atualização das estruturas do Estado – principalmente a inserção das 

agências independentes e da burocracia – para além da conhecida tríade (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) Cf. ACKERMAN, Bruce.  A Nova Separação dos Poderes. Coleção 
ANPR de Direito e Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

90 Há de se interpretar essa afirmação com ressalvas, pois à Defensoria Pública compete a 
orientação jurídica dos necessitados (art. 134, caput, CF e art. 1º, da LC 80/94), de forma 
que não abrangeria apenas a representação destes em Juízo, mas também a emissão de 
atos de conteúdo jurídico fixadores de nortes a serem seguidos pelos representados, 
pertinente a atos por estes praticados em sua vida cotidiana e que necessitem do 
conhecimento prévio da influência e efeitos das normas em vigência. Assim, ter-se-ia na 
situação a prestação de um serviço público a ser fruído pelo cidadão e que o destinatário 
final seria a própria Defensoria (esse assessoramento seria o objeto final da atuação do 
órgão), atividade diferente da representação processual, que se qualifica como meio para 
obtenção de um bem jurídico. 

91 As recomendações previstas no art. 6°, XX, da Lei Complementar n. 75/93, que trata do 
Ministério Público Federal, demonstra essa atuação de controle perante o Poder Executivo. 

92 Na Comissão de Redação da Assembleia Nacional Constituinte alterou-se a nomenclatura 
do Capítulo que cuidava desses órgãos, pois antes era qualificado como “Das Funções 
Essenciais à Administração da Justiça”, tendo alguns constituintes, principalmente Nelson 
Jobim, defendido a tese de que as atividades do Ministério Público, como também da 
Advocacia-Geral da União que se estaria criando, contemplava atividades importantes e que 
não eram exercidas perante o judiciário (o que para ele justificaria a previsão do MP em 
capítulo próprio, o que não desnaturava a sua qualificação como função, e não Poder). 
Assim, para melhor adequação da qualificação desses órgãos em vista das funções judiciais 
e extrajudiciais que se lhes outorgaram, resolveu o constituinte alterar a qualificação do 
capítulo que os estruturaria para que fosse nominado de “Funções Essenciais à Justiça”. 
Fonte: Comissão de Redação. Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento 
“B”). 
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Essas atribuições, ao tempo em que indicam o campo de 

interseção próprio a todas elas, fornecem o elemento de ordem substancial a 

indicar os motivos pelos quais foram agrupadas no capítulo concernente às 

Funções Essenciais à Justiça, a qualificá-las, em conjunção com o elemento 

topológico (formal-estruturante), como autônomas e, portanto, não inseridas na 

estrutura organizacional de nenhum dos Poderes da República. 

 

3.1.3 Análise conclusiva sobre a Advocacia de Estado como órgão 

constitucionalmente autônomo 

 

Chega-se à conclusão, a partir do que do que expusemos, da 

impossibilidade de se proceder à inserção das Funções Essenciais à Justiça na 

estrutura do Executivo, Legislativo ou Judiciário93, de modo que, por um critério 

subjetivo, remeter-se-iam sempre à designação que lhes foi dada pelo 

constituinte, caracterizando-se, pois, como funções constitucionalmente 

autônomas94, eis que expressam uma parcela do poder estatal preordenada 

normativamente ao cumprimento de finalidades de interesses coletivos que 

lhes constitui um dever jurídico95, não estando suas atividades finalísticas sob o 

censo (“obediência a ordens ou instruções”96) de quaisquer daqueles Poderes 

listados no art. 2º da CF97-98. 

                                                           
93 SESTA, Mário Bernardo. Advocacia de Estado: posição institucional. Revista de informação 

legislativa. V. 30, n. 117. Jan./mar. 1993. Brasília. p. 199-200. AMORIM, Filipo Bruno Silva. 
A Advocacia-Geral da União e as Políticas Públicas: um estudo acerca da defesa judicial 
da União, no marco do Estado democrático de direito. 2012. 235 f. Dissertação (mestrado) – 
Programa de pós-Graduação em Direito. Centro Universitário de Brasília, 2012. 

94 Ou órgãos independentes, na designação que faz Marcello Caetano (In:  Manual de Ciência 
Política e Direito Constitucional. Tomo I. Coimbra: Almedina, 2014. p. 185), para quem 
órgãos independentes são aqueles que “manifestam a vontade funcional sem dever de 
obediência a ordens ou instruções de outros órgãos, regulando sua conduta exclusivamente 
pelo interesse público ou pelos preceitos das leis”. 

95 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
96  CAETANO, Marcello. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional. Tomo I. 

Coimbra: Almedina, 2014. 
97 Novamente ressalta-se para o que consta da LC n. 73/93, notadamente àqueles dispositivos 

que, em primeira leitura, dariam a entender estar a Advocacia-Geral da União submetida ao 
controle, supervisão e aprovação da Presidência da República e, portanto, do Poder 
Executivo. Como salientado acima (nota 44), essas disposições devem ser entendidas em 
razão da forma complexa de produção dos atos normativos que vincularão à Administração 
Pública Federal, bem como em razão da escolha legislativa pertinente a não vinculação do 
gestor público (e, a fortiori, da Presidência da República) ao conteúdo dos pareceres 
apresentados pela Advocacia-Geral da União ou pela Consultoria-Geral da União. O que 
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Há que se divisar, nesse momento, que em relação à 

Advocacia de Estado, por força da especificidade de sua atuação, existe um 

vínculo de subordinação técnica entre os membros que integram a sua 

estrutura, competindo aos órgãos descritos no ápice de sua estrutura 

administrativa fixar certas balizas de atuação, que deverão ser, regra geral, 

seguidas pelos agentes que integram os diversos órgãos de execução e 

consultorias, isso em razão da própria racionalidade e eficiência orgânica (art. 

37, caput, CF, aplicável a todo Poder ou Órgão no exercício de funções 

administrativas), bem como do necessário tratamento igualitário que deve ser 

dispensado aos cidadãos (art. 5°, caput, CF). Contudo, essa subordinação 

técnica é de natureza intraorgânica, e não, pois, interorgância, de modo que a 

vinculação se dá na relação dos membros com as diretrizes centrais fixadas 

pela Chefia da própria instituição e não com aquelas fixadas por ato exclusivo 

de outro órgão, ainda que seja esse a Presidência da República99. 

A análise a partir de um critério material, ou seja, o exercício da 

atividade postulatória e de controle junto aos demais Poderes (ou funções, a 

depender da estruturação teórica efetuada), constituiria o ponto de interseção a 

evidenciar a previsão conjunta em um mesmo capítulo (Capítulo IV) do Título 

IV da Constituição, que cuida da estruturação dos Poderes e, ao fim e ao cabo, 

do próprio Estado. 

Essa interpretação comprova a nova configuração da estrutura 

do Estado, para além da tríade “montesquiana”, o que reforça a crítica feita por 

Ackerman100 quanto ao fato de a literatura jurídica – e aqui podemos incluir 

                                                                                                                                                                          
não quer dizer, contudo, intromissão do Executivo no conteúdo dos atos a serem pela 
Advocacia de Estado praticados nos limites de suas competências constitucionais. 

98 A hierarquia que vincula os membros da AGU se dá de forma intraorgânica, dentro, pois, da 
própria instituição, e não de forma interorgânica, vinculada a outro órgão ou Poder 
constitucional. 

99  No mesmo sentido argumenta Gustavo Binenbojm (Cf. O regime jurídico da Advocacia 
Pública no Brasil: exclusividade, autonomia e hipótese de responsabilização pessoal. In: 
Estudos de Direito Público: artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 614 ss) 
ao sustentar a inconstitucionalidade de dispositivo de projeto de Lei Complementar (PLP n. 
205/2012) que visa prever uma dupla subordinação dos membros da AGU ao Advogado-
Geral da União e aos Ministros de Estado, pois haveria, na situação, malferimento do art. 
131, caput, da CF, pois essa subordinação técnica e hierárquico somente pode ocorrer em 
relação ao AGU. Contudo, faz o autor a defesa da vinculação política da Advocacia de 
Estado ao Poder Executivo, inclusive com a aceitação da condição do AGU como Ministro 
de Estado, o que torna contraditória sua explanação. 

100  ACKERMAN, Bruce. A Nova Separação dos Poderes. Coleção ANPR de Direito e 
Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. Para o autor: “Quase três séculos depois, 
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também os Tribunais – se apegar fortemente à configuração tripartite de Poder 

e fixar, a partir de então, por exclusão, dada a singularidade própria aos atos 

inerentes à qualificação das funções Legislativas e Jurisdicionais, a vinculação 

de órgãos constitucionalmente estruturados ao Poder Executivo, não se 

atendo, contudo, ao que consta da Constituição101. 

Se a admissão de novas funções estatais fora da estrutura 

orgânica da tríade “montesquiana” se afigura problemática para outros 

sistemas jurídicos, tal como alude Ackerman102 ao modelo Norte-Americano, 

em virtude de sua Constituição datar de 1789 e não ter havido emendas com a 

previsão de uma nova organização do Estado, essa dificuldade não se 

apresenta no Brasil em razão da Constituição em vigor ser relativamente 

recente, ter procedido à organização tal como se encontra estruturada (Poder 

Legislativo, Executivo, Judiciário e Funções Essenciais à Justiça), bem como 

ter sido matéria de debate quando da constituinte essa organização, 

oportunidade em que se afirmou que os órgãos tratados no Capítulo IV do 

Título IV não se configurariam Poderes, mas funções, e que seriam essenciais 

à justiça, e não, pois, apenas à Função Jurisdicional (em vista da atuação 

extrajudicial)103. 

 

3.2 ADVOCACIA DE ESTADO E SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

 

A fixação de um parâmetro dogmático consistente quanto ao 

regime jurídico constitucional da Advocacia de Estado se impõe em razão da 

necessidade de sistematizar normativamente esse órgão alçado à Função 

                                                                                                                                                                          
já passa da hora de repensar a santíssima trindade de Montesquieu. Apesar de seu status 
canônico, ela nos mantêm (sic) cegos para o surgimento, em nível mundial, de novas 
formas institucionais que não podem ser categorizadas como legislativas, judiciárias ou 
executivas. Embora a tradicional fórmula tripartite falhe ao capturar os modos característicos 
de operação de tais formas, essas unidades novas e funcionalmente independentes estão 
desempenhando um papel cada vez mais relevante em governos modernos” (In: Adeus, 
Montesquieu. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 265, p. 13-23, jan./abr. 
2014. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18909. 
Acesso em: 07.04.2016). 

101  Crítica nesse sentido é feita por Rommel Macedo. In: Advocacia-Geral da União na 
Constituição de 1988. São Paulo: Ltr, 2008. p. 110. 

102  ACKERMAN, Bruce. A Nova Separação dos Poderes. Coleção ANPR de Direito e 
Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 68 ss. 

103 Como evidenciado na nota de rodapé 41. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18909
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Essencial à Justiça, mas também em vista da diferença de tratamento em 

relação às demais funções assim consideradas na Constituição.  

Como se observa em relação ao Ministério Público, o 

constituinte promoveu a especificação de sua constituição e princípios 

institucionais (art. 127, caput e § 1º); garantias (art. 128, I); vedações (art. 128, 

II); funções (art. 129), criando, assim, um regime textualmente uno para toda 

instituição104-105, uma vez que nos incisos I e II do art. 128 apenas previu os 

órgãos que atuariam nas diferentes esferas federadas. 

O mesmo pode ser dito em relação à Defensoria Pública, pois 

o caput do art. 134 especifica o campo de atuação que a ela foi reservado, 

independente da esfera de atuação (estadual ou federal), a forma de 

organização e as prerrogativas institucionais concedidas para a consecução de 

suas finalidades. 

Contudo, quando cuidou da Advocacia de Estado, deu 

tratamento diverso, uma vez que em cada um dos artigos que essa função 

regula (arts. 131 e 132) foram especificadas as atribuições pertinentes à 

Advocacia-Geral da União (órgão) e aos Procuradores dos Estados e do 

Distrito Federal (agentes). 

Partindo-se de uma interpretação jurídico-histórica, observa-se 

que a previsão no texto constitucional da Advocacia de Estado como órgão 

autônomo106 foi inaugurada na ordem instituída pela Constituição de 1988, uma 

vez que não havia nas Constituições predecessoras menção aos órgãos de 

representação judicial dos Estados federados, inovação feita ainda em relação 

à representação da União, pois se antes essa atribuição era cometida à 

Procuradoria-Geral da República (art. 126, p. único, CF/46; art. 138, § 2º, 

CF/67), a partir de 1988, com a promulgação do texto constitucional, foi ela 

                                                           
104 Para uma análise histórica que resultou na previsão dessa unidade no texto constitucional, 

Cf. MACHADO, Bruno Amaral. Ministério Público: organização, representações e 
trajetórias. Curitiba: Juruá, 2007. p. 119-146. 

105  O tratamento normativo dado à Defensoria Pública também foi uniforme, seja na sua 
finalidade (orientação jurídica e defesa dos economicamente necessitados), seja na sua 
forma de organização em nível federal e estadual (o que inclui o Distrito Federal), ao 
remeter à lei complementar essa tarefa. 

106 Faz-se a afirmação, pois nas ordens pregressas a PGR tinha a atribuição de advocacia da 
sociedade e de Estado, sendo essa função outorgada por disposição expressa, constando, 
assim, em certa medida, a advocacia de Estado no texto das Constituições de 1964 e 1946. 
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atribuída a órgão distinto, criado especificamente para cuidar dos seus 

interesses (a Advocacia-Geral da União)107. 

Ocorre que não obstante o fato de a Constituição de 1988 ter 

inaugurado o tema, seja por prever em seu interior de forma específica a 

Advocacia de Estado, seja por outorgar a atribuição da funções de 

representação da União à Advocacia-Geral da União – e não mais ao Ministério 

Público Federal –, isso só por si não permite entender que diferenciações 

procedidas no que toca às funções dessas Procuraturas Públicas seriam 

debitadas exclusivamente à assistematicidade dos trabalhos constituintes, de 

modo a permitir interpretações de ordem a alterar a conformação por ele 

realizada, uma vez que por interpretação jurídica não se poderia mudar aquilo 

que somente pode ser feito por obra do legislador, e, no caso, do legislador 

constituinte, ainda que derivado. 

Partindo-se daquilo que é literalmente possível extrair dos 

enunciados pertinentes à Advocacia de Estado, até porque a capacidade 

expressiva dos enunciados constantes do texto normativo delimita (embora não 

determine só por si) as possibilidades interpretativas 108 , tem-se que a 

representação judicial e extrajudicial da União, Estados e Distrito Federal é 

cometida exclusivamente à Advocacia de Estado (ou aos Procuradores, no 

                                                           
107  Importa salientar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na conformação hoje 

conhecida (que substituiu a antiga Procuradoria-Geral da Fazenda Pública), já existia ao 
tempo da promulgação da Constituição de 1988, em vista da edição da Lei n. 2.642/1955, o 
mesmo podendo ser dito quanto às Procuradorias das autarquias e fundações públicas e à 
Consultoria-Geral da República, essa última regulada pelo Decreto n. 93.237/1986. 

108  Segundo Larenz (In: Metodologia da Ciência do Direito. 3ª ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 453): “O uso linguístico geral [utilizado comumente pelo legislador de 
modo a aproximar o direito daqueles a quem tem por função orientar] não é aqui certamente 
de muitos préstimos [em contraposição ao uso especial]. Mas assinala, como sempre, os 
marcos adentro dos quais tem que estar o significado procurado. O que está para além do 
sentido literal linguisticamente possível e é claramente excluído por ele já não pode ser 
entendido, por via da interpretação, como o significado aqui decisivo deste termo. Diz 
acertadamente MEIER-HAYOZ que o ‘teor literal tem, por isso, uma dupla missão: é ponto 
de partida para a indagação judicial do sentido e traça, ao mesmo tempo, os limites de sua 
atividade interpretativa’. Uma interpretação que não se situe já no âmbito do sentido literal 
possível, já não é uma interpretação, mas modificação de sentido”. O autor problematiza 
situações, pertinentes ao sentido literal da época da elaboração do enunciado e o da época 
em que se procede à interpretação, ou seja, em um contexto atual de aplicação, bem como 
adianta existir a possibilidade de se franquear, para o desenvolvimento do direito, 
interpretações que eventualmente contrariem o sentido literal, embora deixe marcado a 
necessidade de que se façam presentes “pressupostos especiais” (existência de uma 
questão jurídica; impossibilidade de desenvolvimento do direito imanente à lei). Todavia, 
sempre reafirma a tarefa delimitadora do elemento literal, bem como que a interpretação 
superadora da lei dar-se-á sempre “quando o exijam razões de grande peso” e “adentro do 
quadro e dos princípios directivos do ordenamento jurídico no seu conjunto”. 
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caso dos Estados federados), traço que esse que identifica um regime único 

pertinente a todos os órgãos que exerçam essa função constitucional, tendo-

se, a partir de então, diferenciações pertinentes à tarefa de consultoria lato 

sensu, eis que tal atividade é exercida, no que se refere à União, em favor 

apenas do Poder Executivo, permitindo, assim, aos demais Poderes e Órgãos 

autônomos em âmbito federal instituírem consultorias próprias.  

Já no que se refere aos Estados, por não ter havido 

diferenciações, é ela atribuída ao ente em si, compreendendo, pois, todos os 

Poderes e órgãos autônomos. 

 

3.2.1 Advocacia Pública da União e dos Estados 

 

A leitura do texto constitucional evidencia ter o constituinte 

estruturado a Advocacia de Estado, quando em relação à União, mediante a 

indicação do órgão ao qual seriam cometidas as funções inerentes ao seu 

atuar (a Advocacia-Geral da União, a quem caberia a representação judicial e 

extrajudicial da União; consultoria e assessoramento do Poder Executivo), o 

chefe dessa instituição e os requisitos necessários à assunção do cargo, de 

livre indicação da Presidência da República, tendo, ainda, à Procuradoria da 

Fazenda declarado competir a execução da dívida ativa de natureza tributária. 

Ocorre que quando tratou dessa função nos Estados, 

promoveu o constituinte a organização administrativa mediante a concessão da 

competência de representação judicial e consultoria não diretamente à uma 

instituição – Procuradorias dos Estados –, mas sim diretamente aos seus 

agentes, ou seja, aos Procuradores, o que remete a questão de saber os 

efeitos normativos dessa diferenciação. 

Da sistematização procedida temos a outorga de duas 

competências diretamente aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal 

(as de representação judicial e consultoria dos entes federados aos quais 

pertencem), não lhes sendo concedida, ao menos de forma expressa, as 

competências que foram textualmente atribuídas à Advocacia-Geral da União 

de representação extrajudicial e assessoramento.  
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Indaga-se, em consequência, se poderiam os Estados e o 

Distrito Federal criar órgãos distintos daqueles que congregam os 

Procuradores de Estado (Procuradorias-Gerais) e lhes atribuir as competências 

de representação extrajudicial e de assessoramento, ou se, do contrário, essa 

sistematização afetaria o traçado constituinte? 

Duas possibilidades interpretativas se abrem à questão: a 

primeira concernente ao fato de se conceber que a representação extrajudicial 

e assessoramento estariam necessariamente compreendidas, 

respectivamente, nas de representação e consultoria, de modo que a não 

previsão expressa dessas competências, tal como em relação à Advocacia-

Geral da União, não teria repercussões normativas na conformação procedida 

pelo constituinte, mantendo-se, assim, o princípio da unicidade orgânica109. A 

segunda, de que não teria o constituinte limitado essa representatividade e 

auxílio apenas em relação aos Procuradores (e, portanto, às Procuradorias), de 

modo a permitir a existência de carreiras correlatas, ou mesmo a outorga de 

poderes de representação a advogados ad hoc. 

Essas questões foram alvo de questionamento no Supremo 

Tribunal. 

No julgamento da Petição n. 409 AgR, julgada em 18.04.1990, 

discutiu-se a possibilidade de o Governador do Estado nomear advogado ad 

hoc, fora, pois, dos quadros da Procuradoria respectiva, tendo a Corte, por 

julgamento não unânime, aceito esse proceder, ao argumento de que o art. 132 

da Constituição não vedava aos Estados conferir mandato ad judicia para 

causas específicas. No julgamento, não se aprofundou a questão pertinente à 

matéria110, tendo sido a causa decidida com base na interpretação que ao 

preceito conferiu o Min. Sepúlveda Pertence, de que a intenção constituinte de 

promover a previsão da Advocacia de Estado foi a de reafirmar a supressão da 

                                                           
109 Como parece ter sido a vontade constituinte, tendo em conta a previsão do art. 69, de 

permitir órgãos distintos das Procuradorias-Gerais para o exercício da atividade de 
consultoria apenas se já existissem quando da promulgação da Constituição. 

110 Não aprofundamento no sentido da possibilidade, pois pela inconstitucionalidade tem-se o 
voto vencido do Min. Celso de Mello que enfrenta de forma detida a questão. 
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função de representação do Poder Público pelo Ministério Público, que a 

acumulava na ordem constitucional pregressa111. 

Posteriormente, no julgamento da ADI n. 175, decidiu o STF 

pela possibilidade de existir na estrutura administrativa dos Estados federados 

de carreiras especiais voltadas ao assessoramento jurídico das Administração 

Pública direta e indireta, embora sob a coordenação da Procuradoria do 

Estado, com vistas a manter a uniformidade da “jurisprudência administrativa”, 

pois essa previsão se coadunaria com a norma extraível do art. 69 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. Há de se ressaltar algumas 

especificidades nessa decisão, pois a existência dessa carreira paralela nos 

Estados somente se possibilitaria em virtude de ela já existir antes do advento 

da Constituição de 1988, conforme autorização do art. 69 do ADCT, bem como 

que nada se decidiu quanto à sua manutenção, ou seja, ao fato de se aceitar a 

continuidade de sua estrutura, mediante, inclusive, a realização de novos 

concursos quando os cargos fossem paulatinamente vagando. 

Em outros julgamentos, contudo, a Corte passou a adotar a 

interpretação de que todas essas funções deveriam se concentrar nas 

Procuradorias dos Estados, considerando inconstitucional quaisquer tentativas 

de repartir o exercício dessas competências entre órgãos distintos que não às 

Procuradorias. Alterou a Corte, ainda, sua intepretação quanto à existência de 

carreiras paralelas voltadas ao exercício da atividade de consultoria na forma 

preconizada pelo art. 69 do ADCT, pois decidiu no julgamento da ADI n. 484-1, 

em 10.11.2011, que essa dualidade seria transitória (carreiras paralelas e 

Procuradorias de Estado), de modo a extinguir-se na medida em que os cargos 

fossem ficando vagos, eis que seria inconstitucional a realização de novos 

concursos após o advento da Carta Magna. Ou seja, a evolução da 

interpretação da Corte seria no sentido de, no futuro, reunir nas Procuradorias 

dos Estados a função de representação e consultoria 112 , de modo que a 

                                                           
111 O argumento do Ministro Sepúlveda Pertence é inconsistente e ilógico, pois se a intenção 

era apenas a firmar as funções cometidas ao Ministério Público, extirpando aquelas que lhe 
outorgava a ordem constitucional pretérita, as disposições constantes do art. 128, II, “b”, e 
art. 129, IX, CF, que veda o exercício de advocacia por seus membros e a representação e 
consultoria de entidades públicas bastariam só por si, não se afigurando necessária a 
estruturação de um outro órgãos que as iriam desempenhar. 

112 Nesse sentido foram os julgamentos proferidos nas ADI’s n. 881; 1.679-7; 1.557; 4.261; 94; 
4.843, pendendo ainda de julgamento, mas já contando com parecer da Procuradoria-Geral 
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criação de os órgãos ou carreiras paralelas seria vedada, e aqueles 

eventualmente existentes antes da promulgação da Constituição seriam 

considerados em processo necessário de extinção. 

Da análise dos julgamentos promovidos pelo STF observar-se 

a evolução da interpretação promovida do art. 132, concebendo as funções de 

representação e consultoria em seu aspecto lato, de modo a nele compreender 

competências não indicadas textualmente 113 , a serem conferidas 

exclusivamente aos Procuradores de Estado, proceder correto na medida em 

que confere coerência sistêmica à Constituição, pois se não fosse intenção do 

legislador constituinte traçar o regime jurídico daquela função que representaria 

os Estados e Distrito Federal e lhes prestaria consultoria jurídica, não teria ele 

promovido esse núcleo conformador do seu atuar, ou então teria se limitado a 

remeter às suas respectivas Constituições a tarefa de promover essa 

regulação, segundo as necessidades próprias à cada unidade federativa.  

Tida por correta a decisão da Corte Suprema a respeito da 

questão da unicidade funcional da representação e consultoria lato sensu dos 

Estados, restaria saber, ainda, se o que promoveu o constituinte foi a regulação 

institucional do órgão ao qual essas atribuições foram cometidas, ou se o que 

fez o constituinte foi apenas prever quem teria competências para exercê-las, 

dada a redação do art. 132 que preceitua que “[o]s Procuradores dos Estados e 

do Distrito Federal [...] exercerão a representação e a consultoria jurídica das 

respectivas unidades federadas”. 

A análise dessa questão pode parecer de menor importância, 

mas, na prática, traz indagações absolutamente importantes, pois ao se 

interpretar a norma constante do art. 132 da CF como concessora de 

competências a serem exercidas exclusivamente pelos Procuradores 

integrantes das respectivas carreiras nos Estados e DF, ter-se-á 

necessariamente por impossibilitada a nomeação de pessoa estranha para o 

exercício do cargo de Procurador-Geral. Interpretação em sentido diverso 

                                                                                                                                                                          
da República no sentido da impossibilidade de cometimento da função de representação e 
consultoria dos Estados (administração direta e indireta) por órgãos diversos das 
Procuradorias estaduais, as ADI’s n. 5.106; 5.107; 5.164; 5.215 e 5. 262. 

113 A questão do assessoramento foi especificamente decidida (ADI’s n. 881, 4261; 484-1; 
4843), mas não a da representação extrajudicial. Porém, a coerência decisória será mantida 
apenas caso se conceba as duas funções (representação e consultoria) em seu significado 
largo. 
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permitiria aos Estados, ao promover a conformação normativa em suas 

Constituições ou por meio de sua legislação infraconstitucional das respectivas 

Procuradorias, prever a nomeação de pessoas estranhas à carreira para o 

exercício do cargo de Procurador-Geral, mediante a utilização de uma simetria 

com o modelo federal. 

Essa questão foi analisada pelo STF quando do julgamento de 

ações diretas que tinham por um de seus objetos a análise da 

constitucionalidade de disposições das Constituições Estaduais que regulavam 

os requisitos para nomeação dos Procuradores-Gerais dos Estados. A Corte, 

em um primeiro momento, decidiu pela inconstitucionalidade da previsão de 

nomeação desses agentes apenas dentre aqueles integrantes da carreira de 

procurador (ADI n. 470), vindo, depois, considerar que aos Estados, por força 

da previsão constante do art. 235, VIII, CF, competiria regular os requisitos 

para essa nomeação (integrantes ou não da carreira de Procurador; ADI’s n. 

217, 2581114 e 2682115). Porém, quando do último julgamento (julgamento de 

mérito da ADI n. 291), decidiu que seria inconstitucional a previsão na 

normatização dos Estados federados que condicionassem a nomeação dos 

Procuradores-Gerais àqueles egressos dos quadros da Procuradoria. 

Assim, para o STF, embora reconheça que as funções de 

representação e consultoria em seu aspecto lato, compreensiva das 

competências ali não indicadas textualmente, são conferidas exclusivamente 

aos integrantes da carreira de Procurador do Estado, não podendo, pois, ser 

atribuídas a agentes públicos no exercício de carreira distinta, a nomeação do 

chefe da instituição deve estar sob a livre escolha do Governador do Estado, 

de modo a poder ser, inclusive, ocupado por pessoa estranha aos quadros da 

carreira, de sorte que teria o art. 132, CF, promovido a regulação institucional 

do órgão (e não somente a indicação das competências deferidas aos 

membros da Advocacia de Estado). 

                                                           
114 No julgamento da ADI 2581 o Ministro Sepúlveda Pertence chegou a consignar no seu voto 

que seria possível a nomeação para o exercício do cargo de Procurador-Geral pessoa 
estranha à carreira, mas os atos por este praticados teria que ter, necessariamente, a 
participação de um Procurador efetivo, tendo em vista a exclusividade das competências a 
estes conferidas pelo art. 132, CF. 

115 No RE 446.800-ED/CE, o STF decidiu pela possibilidade de o Procurador-Geral do Estado 
ser estranho aos quadros da carreira, na esteira do julgamento da ADI 2686-8. 
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Essa interpretação soa, contudo, ilógica, por duas razões. A 

primeira, pelo fato de ir absolutamente de encontro ao que consta do texto 

constitucional, pois não fez o constituinte qualquer ressalva pertinente ao 

exercício das competências traçadas no artigo 132 por agentes públicos 

distintos daqueles por ele listados (Procuradores). Assim, se foram essas 

competências cometidas a esse grupo de agentes, qualquer um que venha a 

exercer atividade inerente aos misteres de representação e consultoria dos 

Estados e do Distrito Federal deve obrigatoriamente ostentar essa qualificação 

(Procurador aprovado em concurso público de provas e títulos)116. Com efeito, 

não há como extrair da normatividade da Constituição a interpretação que 

permita deixar de aplicar o art. 132 ao cargo de Procurador-Geral, quando faz 

ele menção ao exercício das competências de representação e 

assessoramento dos Estados e Distrito Federal. 

Veja que quando quis o legislador excluir essa possibilidade o 

fez de forma textual, porém transitória, ao dispor no art. 235, VIII, CF, que até 

quando da promulgação das Constituições Estaduais, responderão pela 

Procuradoria-Geral “advogados de notório saber, com trinta e cinco anos de 

idade, no mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis ‘ad 

nutum’” 117 . Contudo, a partir de então, a função de Chefe deveria ser 

desempenhada por Procuradores de carreira, pois somente a estes foram 

deferidas as competências listadas no art. 132. 

Poder-se-ia questionar a assistematicidade do constituinte, ao 

regular em um mesmo capítulo um órgão da União (AGU) e, quando dos 

Estados, fazê-lo mediante a previsão das competências a serem 
                                                           
116 Idêntica interpretação é feita por Gustavo Binenbojm (Cf. O regime jurídico da Advocacia 

Pública no Brasil: exclusividade, autonomia e hipótese de responsabilização pessoal. In: 
Estudos de Direito Público: artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 598-
602), embora em relação à Advocacia-Geral da União ao sustentar a inconstitucionalidade 
de dispositivo de projeto de Lei Complementar (PLP n. 205/2012) que visa promover à sua 
organização, revogando a LC n. 73/95, ao querer permitir a ocupação de funções e cargos 
por pessoas estranhas ao quadro funcional, eis que essa possibilidade, segundo o texto 
constitucional, estaria jungida à figura do Advogado-Geral da União. 

117 Veja que embora fora do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promoveu o 

constituinte a fixação de uma condição resolutiva, de modo que o preceito excetuava 

temporariamente a disposição do art. 132, caput, até enquanto não promulgada pelos 

Estados suas constituições, que se deram em momentos diversos, caracterizando-se como 

uma disposição transitória propriamente dita, segundo a classificação feita por Luís Roberto 

Barroso (In: O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e 

possibilidades da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar. 1993. p. 314). 
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desempenhadas pelos agentes, pois, assim como o fez no art. 131, deveria 

apenas prever o órgão que exerceria as competências, de modo a permitir a 

cada Estado e ao Distrito Federal regular a forma de organização de suas 

Procuradorias. Todavia, o raciocínio partiria de uma consideração de 

constituitione ferenda, e não, pois, da normatização vigente. 

A segunda ilogicidade decorre do fato de partir a Corte da 

pressuposição de que a Advocacia de Estado integra os Poderes Executivos 

da União, Estados e DF, sendo, pois, o cargo de Procurador-Geral do Estado 

integrante da estrutura da administração pública federal, estadual e distrital, 

concepção essa não problematizada e que é fixada como premissa não 

contestada, a partir de considerações dogmaticamente errôneas conforme 

antes demonstrado, a contaminar todo o raciocínio jurídico subsequente. 

Temos, dessa forma, segundo a normatividade constitucional, 

diferenças decorrentes da estruturação procedida pelo constituinte em relação 

à Advocacia de Estado em relação à União e aos Estados e do Distrito Federal, 

em vista da regulação promovida pelos artigos 131 e 132 da CF, notadamente 

quanto ao exercício das competências neles descritas. Nos Estados e Distrito 

Federal, as competências listadas no art. 132 foram conferidas diretamente aos 

seus Procuradores, competências que, por força da unicidade que estrutura a 

Advocacia de Estado, compreendem a representação judicial e extrajudicial 

dos Estados e do DF, e a consultaria e assessoramento de tais entes, o que 

engloba todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, vedando-

se a atribuição dessas funções a agentes ou órgãos distintos, o que impede o 

seu exercício por quaisquer pessoas estranhas aos seus quadros institucionais. 

Na União, a unicidade referida, e a própria textualidade do art. 

131, conferem à Advocacia-Geral da União o exercício das competências de 

representação judicial e extrajudicial da União, a consultoria e o 

assessoramento do Poder Executivo, a serem desempenhadas por advogados 

de carreira, aprovados após concurso público de provas e títulos (§ 2º do art. 

131), exceção quanto ao cargo de Advogado-Geral da União, cujos requisitos 

são exclusivamente aqueles dispostos no § 1º do citado preceito. 
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3.2.2 Consultoria e assessoramento 

 

A função não contenciosa, segundo o estado da arte na 

literatura jurídica118, qualificar-se-ia como o campo de atuação atribuído com 

exclusividade à Advocacia de Estado com vistas a dotar os entes 

(re)presentados, notadamente os agentes públicos, quando da emissão de atos 

produtores de efeitos jurídicos, das bases necessárias à conformação do seu 

agir aos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais de regência, eis que 

teria a expertise técnica necessária para demonstrar o campo de atuação 

possível deferido pelo ordenamento àqueles que estivessem no exercício de 

uma função administrativa. 

Essa conceituação dogmática se afigura correta na medida em 

que é essa a finalidade que justifica a concessão da competência em favor da 

Advocacia de Estado, ou seja, emitir opiniões de ordem jurídica que indiquem a 

juridicidade ou (injuridicidade) do agir daquele que está no exercício de uma 

função administrativa (v.g.: art. 11, V, Lei Complementar n. 73/95). Todavia, 

não se pode descurar que a atividade controladora é exercida em primeiro 

plano pelas próprias disposições normativas, constitucionais e 

infraconstitucionais vigentes, bem como por cada um dos agentes públicos 

quando do exercício de suas respectivas competências, o que afasta uma 

pretensa concepção de que a análise da juridicidade do agir do administrador 

se concentre exclusivamente na atividade desenvolvida pela Advocacia de 

Estado. Isso porque a exclusividade se dá nas hipóteses em que o objeto da 

atividade se refere à emissão de uma opinião técnica, vinculante ou não, 

expedida sobre as mais variadas formas (parecer, nota, nota técnica, despacho 

etc.), dado o fato de ser esse o locus atribuído pelo constituinte para o 

exercício dessa competência pela Advocacia de Estado, seja em razão da 

                                                           
118 Cf. MORAES, Ricardo Quartim. Análise dos Pareceres Jurídicos sob a Perspectiva dos 

Elementos do Ato Administrativo. REDE, Salvador, IBDP, n. 38, abril/maio/junho 2014. 

Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=699. Acesso em: 

17.05.2016. p. 9 ss. BINENBOJM, Gustavo. Relações entre a Advocacia-Geral da União 

e as Agências Reguladoras. REDAE, Salvador, IBDP, n. 21, fevereiro/março/abril, 2010. 

Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIRO-2010-

GUSTAVO-BINENBOJM.pdf. Acesso em: 17.05.2016. Do mesmo autor, embora sobre outro 

viés: A Advocacia Pública e o Estado Democrático de Direito. In: Estudos de Direito 

Público: artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 581. 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=699
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIRO-2010-GUSTAVO-BINENBOJM.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIRO-2010-GUSTAVO-BINENBOJM.pdf
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complexidade da situação – facultando-se ao administrador colher essa opinião 

qualificada (v.g.: art. 11, IV, LC n. 73/95) –, seja por imposição normativa, em 

que participação do órgão de consultoria ou assessoramento jurídico se afigura 

imprescindível (v.g.: art. 38, VI, Lei n. 8.666/93). 

Fixadas essas premissas, o passo interpretativo seguinte dirigi-

nos à análise do caput dos arts. 131 e 132 CF, que evidencia ter o constituinte 

promovido uma regulação não uniforme em relação aos órgãos integrantes da 

Advocacia de Estado quanto à função não contenciosa, o que se apresenta 

como um primeiro obstáculo a ser enfrentado de modo a bem avaliarmos o 

regime jurídico próprio à essa Função Essencial à Justiça. 

 

3.2.2.1 Simetria das Procuradorias dos Estados ao modelo federal 

 

Uma linha de interpretação defende a tese de que em relação 

aos Estados deveria haver uma simetria a ser necessariamente seguida em 

relação ao modelo federal119 (o que se extrairia do constante do art. 25, caput, 

CF), de modo que se a consultoria dos Poderes Executivos e Legislativos em 

âmbito federal não foi cometida à Advocacia da União, essa mesma 

sistematização deveria repetir-se nos entes federados, facultando-se a esses 

Poderes criarem órgão diverso das Procuraturas estaduais120 para o exercício 

dessa específica função. 

O fundamento dessa interpretação se ancoraria no julgamento 

promovido pelo STF na ADI MC n. 1.557, em que a Corte entendeu possível a 

                                                           
119  Cf. MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Controle de Constitucionalidade pela 

advocacia pública. Âmbito Jurídico. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11. 
Consulta: 07.08.2016. Para o autor, “Nessas atividades advocatícias resta clara a missão 
institucional do órgão, a qual, assim, o constrói como garantia institucional, destinado a 
assegurar a permanência do modelo de Estado brasileiro.  E, enquanto garantia 
institucional, é verdadeiro princípio constitucional extensível, dito hoje na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal de motivo de simetria das normas de organização do 
Estado.  Pode mesmo ser considerado, no caso dos Estados, princípio constitucional 
estabelecido como limitação expressa mandatória ao Constituinte Estadual face às 
prescrições relativas às Procuradorias, Consultorias e Advocacias-Gerais dos Estados e do 
Distrito Federal (CF 132 e ADCT 69)”. (Grifos constam do original) 

120  Nesse sentido Cf. FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Regime Jurídico da 
Advocacia Pública. Vol. 1. São Paulo: Método, 2010. FERRARI, Sérgio. Advocacia Pública 
no Poder Legislativo e atuação contenciosa: alguns mitos e horizontes. In: ORDACGY, 
André da Silva; FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. (Org.). Advocacia de Estado e 
Defensoria Pública: funções essenciais à justiça. Curitiba: Letra da Lei, 2006. p. 448/449. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11
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criação, pelo legislativo estadual, de órgão próprio de assessoramento e 

consultoria, e de representação judicial nas situações em que esse Poder 

fizesse parte da relação processual, atuando em nome próprio na defesa de 

suas competências, dada a possibilidade de conflito de interesses com o Poder 

Executivo121. 

Todavia, dois problemas de ordem fundamental se apresentam 

de modo a minar a credibilidade dessa construção interpretativa: o primeiro, em 

vista de não encontrar ressonância nas disposições constitucionais, pois a 

representação judicial dos Estados e do Distrito Federal foi atribuída 

exclusivamente aos Procuradores (o mesmo podendo ser dito da tarefa 

consultiva), de sorte que se afigura normativamente desinteressante a forma 

como Estado irá ser (re)presentado em Juízo, seja enquanto pessoa dotada de 

personalidade jurídica, seja enquanto expressão própria de um dos Poderes 

que o compõem, seja enquanto órgão/função integrante de sua estrutura 

administrativa (v.g.: autoridade coatora em mandado de segurança122).  

Com efeito, a atribuição de especificar a capacidade de estar 

em Juízo é matéria normalmente afeta às normas processuais123, de modo a 

assim permitir, em algumas circunstâncias, que não somente pessoas (naturais 

ou jurídicas), mas também órgãos não dotados de personalidade jurídica 

figurem como parte em processos124, de modo que ainda mantido o vínculo 

                                                           
121 Ressalva do voto divergente do Min. Marco Aurélio, que, para tanto, partiu da capacidade 

expressiva dos enunciados constantes do art. 132. 
122 Há literatura jurídica que considera a participação réu nas ações de mandado de segurança 

o ente público (ou privado, nas hipóteses a tanto permitidas) na ação de mandado de 
segurança, figurando a autoridade coatora como dele presentante para fins de prestação 
das informações. Cf. DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Artigo 7º. In: MAIA FILHO, 
Napoleão Nunes et al (Org.). Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança. São 
Paulo: RT, 2010. p. 117-145. 

123 É o que faz o Código de Processo Civil em vigor, em seu art. 75, ao tratar da herança (VI), 
do espólio (VII), e textualmente da sociedade e a associação irregulares e outros entes 
organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de 
seus bens (IX). Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso: “[...] justamente porque a 
identificação dos sujeitos parciais em uma ação (autor e réu) segue critério precipuamente 
processual, tem se propugnado que a dicotomia ‘parte em sentido material/parte em sentido 
processual’ deveria ser abandonada, reservando-se a expressão ‘parte’ apenas para 
utilização no âmbito processual”. In Ação Popular: proteção do erário, do patrimônio público, 
da moralidade administrativa e do meio ambiente. 6ª ed. São Paulo: RT, 2008. p. 99. 

124  Faz a literatura jurídica diferenciação entre pessoa e sujeito, de modo a estas atribuir 
direitos e, com isso, a possibilidade de ser parte processual. Cf. CARVALHO FILHO, José 
dos Santos Carvalho. Personalidade Judiciária de Órgãos Públicos. Revista Eletrônica 
de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 11, 
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jurídico normativo entre o ente despersonalizado e o Estado, sendo aquele 

expressão deste, a representação há de ser feita, segundo os termos da 

Constituição, em relação aos Estados e ao DF, por seus respectivos 

Procuradores. 

O segundo, pela não vinculação ou subordinação funcional da 

Advocacia de Estado a nenhum dos Poderes, dada a sua qualificação como 

função ou órgão autônomo, o que retira qualquer possibilidade de interferência 

no exercício das atribuições que lhe foram constitucionalmente confiadas, 

ainda quando esteja a promover a representação de interesses conflitantes de 

órgãos/poderes estatais.  

Na tarefa de conformação orgânica do Estado brasileiro, previu 

o constituinte três poderes integrantes da União, mas, além deles, promoveu a 

criação de órgãos com funções bem definidas, mas não inseridos na estrutura 

de nenhum dos Poderes125-126. Caso fosse tida por correta a interpretação de 

que conflitos entre órgãos demandaria que fossem eles representados por 

Procuraturas próprias, a consequência seria a consideração da 

assistematicidade da estruturação da Advocacia de Estado, dado o fato de lhe 

ter sido atribuída a tarefa de representação judicial das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mediante a condensação dessa função em um único 

órgão, mesmo sabendo ser possível a existência divergências jurídicas entre 

elas127. 

E essa possibilidade de atuação da Advocacia de Estado na 

defesa de órgãos ou entidades representadas quando haja conflito de interesse 
                                                                                                                                                                          

julho/agosto/setembro 2007. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-
11-JULHO-2007-JOSE%20CARVALHO%20FILHO.pdf. Acesso em: 15.03.2016. 

125 A própria disposição constitucional, mediante a previsão em um capítulo específico, dentro 
do Título IV, de órgãos qualificados como funções essenciais à justiça, não inseridos assim 
em nenhum dos capítulos pertinentes aos Poderes Executivo, Legislativo e judiciário, 
evidencia a não pertinência, vínculo normativo ou subordinação da Advocacia, Defensoria e 
Ministério Públicos. 

126 No âmbito da Advocacia-Geral da União a matéria é regulamentada pela Portaria n. 463, de 
12.12.2013, que prescreve, em seu artigo 1º, que existindo “conflito de interesses entre dois 
ou mais órgãos da União, caberá a designação, por ato específico do Advogado-Geral da 
União, de membros integrantes das carreiras de Advogado da União ou de Procurador da 
Fazenda Nacional para o exercício de representação judicial "ad hoc" de todos os órgãos 
envolvidos no litígio”, especificando, em seu par. 1º, que os “representantes judiciais ad hoc 
atuarão nos limites de sua designação, com independência técnica e no gozo das 
prerrogativas constantes da Lei Complementar nº 73/93, especialmente a prevista em seu 
art. 38, em qualquer foro judicial”. (Itálico não consta do original). 

127  Não são raras demandas judiciais entre autarquias, sendo todas, em âmbito federal, 
representadas pela PGF, órgão da AGU. 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-11-JULHO-2007-JOSE%20CARVALHO%20FILHO.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-11-JULHO-2007-JOSE%20CARVALHO%20FILHO.pdf
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entre eles é absolutamente normal em âmbito federal, como ocorre em se 

tratando da atuação da Procuradoria-Geral Federal, cuja atividade final tem por 

objeto a (re)presentação de todas as autarquias e fundações públicas 

federais128  (excetuado o Banco Central do Brasil), de modo que, havendo 

possíveis divergências entre elas, são designados Procuradores distintos, 

segundo normas de distribuição interna, para atuarem na defesa de cada um 

das entidades em litígio. O mesmo se diga nas hipóteses em que há possíveis 

conflitos de interesses entre órgãos da União, como ocorreu na divergência 

surgida entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios na questão pertinente à aplicação da súmula vinculante n. 

13 (vedação ao nepotismo), em que foram designados Advogados da União 

para atuarem na defesa dos respectivos órgãos129. 

Assim, a interpretação pertinente à necessária simetria 

somente poderia ser feita caso fossem desconsideradas as diferenciações 

procedidas pelo constituinte, a partir de um modelo ideal pertinente à toda 

Advocacia de Estado, e não, pois, daquele existente, eis que não há como 

tergiversar, seja qual o for método interpretativo que se utilize, sobre o modelo 

diferenciado de atribuições propostos para a Advocacia Pública federal e a 

estadual. 

Tem-se, desse modo, que à Advocacia-Geral da União e às 

Procuradorias dos Estados e do DF são cometidas as atribuições de 

representação judicial da União e Estados, respectivamente; ambas sendo, 

ainda, responsáveis exclusivas pelo exercício da atividade de consultoria130, 

diferença, todavia, quanto à extensão dessa atividade, eis que para AGU a 

função só é feita em favor do Poder Executivo, enquanto às Procuraturas 

Estaduais e do DF ao ente federado. Quanto à Advocacia da União, ao lado da 

consultoria em favor do Poder Executivo, foi cometida a atribuição também de 

assessorá-lo, o que traria a necessária análise pertinente ao fator de existir (ou 

não) diferença entre essas duas funções. 

                                                           
128 Lei n. 10.480/2002, art. 10. 
129  Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/21526301. Acesso em: 

01.05.2016. 
130 Nesse sentido Cf. MORAES, análise dos Pareceres Jurídicos sob a Perspectiva dos 

Elementos do Ato Administrativo. REDE, Salvador, IBDP, n. 38, abril/maio/junho 2014. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=699. Acesso em: 
17.05.2016. p. 3. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/21526301
http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=699
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3.2.2.2 Diferença material entre a função de consultoria e a de assessoramento 

 

Partindo-se da compreensão de que não teria a lei palavras 

inúteis, devendo o hermeneuta a todos os termos constantes em um enunciado 

normativo dar-lhe algum tipo sentido 131  e, com isso, operacionalidade, é 

promovida por alguns teóricos a diferenciação entres as funções de consultoria 

e assessoramento. 

Uma corrente interpretativa concebe a função de consultoria 

como sendo a de uma atuação notadamente preventiva da Advocacia pública 

no controle da conformidade dos atos do Estado com o sistema jurídico 

constitucional e infraconstitucional (controle de juridicidade), de modo a dotar o 

agente público do lastro jurídico necessário à verificação do proceder a ser 

adotado na tarefa de bem desempenhar a função pública na qual está 

investido, o que é feito mediante a emissão, pelo membro de cada Procuratura, 

de uma opinião técnico-jurídica, geralmente na forma de um parecer, cuja lei 

pode atribuir efeitos de natureza diversa132. 

Já a função de assessoramento teria um peso diverso, de 

menor expressão, eis que compreenderia uma atuação concomitante e ancilar 

do advogado de Estado em face do gestor, de modo a auxiliá-lo mais 

proximamente quando da tomada de decisões que produzam efeitos jurídicos, 

o que decorreria de uma atividade mais politizada do órgão face à proximidade 

com os centros governamentais de tomada de decisões 133 , ou, ainda, 

                                                           
131 MASSINEO apud BOBBIO (In: Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo Edipro. 2014. 

p. 104.): “É estrito dever do intérprete, antes de chegar à intepretação ab-rogante (pela qual, 
num primeiro momento, optaríamos), tentar qualquer saída para que a norma jurídica tenha 
um sentido. Há um direito à existência que não pode ser negado à norma, desde que ela 
veio à luz”.  

132 FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Regime Jurídico da Advocacia Pública. Vol. 1. 
São Paulo: Método, 2010. p. 131 ss. Segundo PAIVA, Adriano Martins. Advocacia-Geral 
da União: instituição de Governo ou de Estado. São Paulo: LTr, 2015. p. 43: “A atividade 
consultiva tem como principal instrumento de atuação o parecer jurídico. Trata-se de peça 
jurídica normativamente prevista, que vai além de uma mera formalidade administrativa e 
cuja existência e inclusão nos processos administrativos são condição de aperfeiçoamento 
do ato administrativo, notadamente na realização de contratos e nos processos de licitação, 
cuja manifestação deverá ser prévia e conclusiva”. Cf. SESTA, Mário Bernardo. Advocacia 
de Estado: posição institucional. Revista de informação legislativa. V. 30, n. 117. Jan./mar. 
1993. Brasília. p. 194-195. 

133 FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Regime Jurídico da Advocacia Pública. Vol. 1. 
São Paulo: Método, 2010. p. 146. 
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diferenciações no campo da responsabilidade funcional, eis que no 

assessoramento haveria apenas uma orientação ao agente público, não tendo, 

assim, o advogado de Estado, quaisquer responsabilidades quanto à decisão 

que viesse a ser tomada, enquanto essa responsabilidade seria inequívoca 

quando a atuação se desse na função consultiva134. 

Essas interpretações, contudo, parecem padecer de quatro 

sérias inconsistências. 

A primeira pertinente ao fato de não ser possível extrair 

diretamente do texto constitucional qual seria a diferença pertinente a essas 

funções, eis que se limitou o constituinte a traçá-las, circunstância que remete, 

necessariamente, ao legislador infraconstitucional a tarefa de proceder à 

configuração dessas atividades, especificando em que sentido essa diferença 

haveria de ser entendida, atribuindo ao preceito concretude, de modo à cada 

uma conferir atribuições próprias, em vista de seus possíveis campos de 

atuação distintos. 

Ao analisarmos a lei de criação da Advocacia-Geral da União 

(Lei Complementar n. 73/93), vemos não ter sido nela traçados campos 

próprios e delimitados com vistas a firmar uma diferença, ainda que mínima, 

entre a atividade de consultoria e a de assessoramento, tanto que ao tratar da 

Consultoria-Geral da União, órgão interno cuja função é auxiliar o Advogado-

Geral da União no exercício da atividade consultiva, a ela atribuiu a 

incumbência principal de colaborar com este no assessoramento jurídico da 

Presidência da República, “produzindo pareceres, informações e demais 

trabalhos jurídicos que lhes sejam atribuídos pelo chefe da instituição”135. Logo 

depois, ao tratar das consultorias jurídicas, atribuiu-lhes a função de assessorar 

as autoridades que normativamente foram listadas136-137. 

                                                           
134 Nesse sentido, Cf. MACEDO, Rommel. A atuação da Advocacia-Geral da União no controle 

preventivo de legalidade e legitimidade: independência funcional e uniformização de 
entendimentos na esfera consultiva. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane 
Moessa de (coord.). Advocacia de Estado: questões institucionais para construção de um 
Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto e José 
Antônio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 465-483. Do mesmo autor: 
Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. São Paulo: Ltr, 2008. p. 46. 

135 Art. 10, Lei n. 73/93. 
136 Art. 11. Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros 

de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da 
República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente: 
I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo; 
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Ou seja, o legislador infraconstitucional não promoveu qualquer 

diferenciação entre as funções de consultoria e assessoramento outorgadas 

constitucionalmente à Advocacia-Geral da União, em vista de lhe ter dado 

tratamento uniforme, atribuindo aos órgãos consultivos a tarefa de 

assessoramento, bem como a previsão, em ambas, da produção dos mesmos 

atos jurídicos (pareceres, informações e demais trabalhos jurídicos que lhes 

sejam atribuídos pelo chefe da instituição). 

Se da Constituição não é possível extrair diferença entre as 

funções de consultoria e assessoramento, do mesmo modo não se pode 

atribuir importância diferenciada, maior ou menor, em relação a uma delas, eis 

que nada constante do texto constitucional autorizaria chegar a essa 

conclusão. Como é sabido, não pode o intérprete promover diferenciações não 

comportadas pelos limites de possibilidade do enunciado normativo138, como se 

o texto não delimitasse a sua atividade.  

Tivéssemos uma tradição sedimentada pertinente a atuação da 

Advocacia de Estado, de modo que já houvesse uma prática consolidada 

respeitante às funções de consultoria e assessoramento com atividades 

marcadamente específicas de cada uma delas (contexto pré-compreensivo), 

poderíamos chegar a essa interpretação a partir da simples previsão 

constitucional de sua existência; todavia, não a temos. 

Assim, os dados fatuais, que constituiriam as estruturas do 

âmbito material regulado e, dessa forma, um dos critérios para uma 

interpretação teleológica-objetiva, não são fornecidos pela realidade prática de 

atuação pregressa desses órgãos (Advocacias de Estado), de sorte que 

embora a norma contenha um domínio da realidade a ser regulado (por ela 

                                                                                                                                                                          
137 A Lei Orgânica da Procuradoria do Estado de São Paulo, em seu artigo 44, traz idêntica 

previsão ao atribuir às consultorias jurídicas a atividade de assessoramento. Disponível em: 
http://www.pge.sp.gov.br/blog/Lei%20Org%C3%A2nica%20PGE%20revista%20e%20atualiz
a%C3%A7%C3%A3o%20-%20LC%201082-08.pdf>. Acesso em: 19.01.2016. O mesmo 
pode ser visto nos artigos 38 e 39, da Lei Orgânica da Procuradoria do Estado do Rio 
Grande do Norte. Disponível em: 
http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//Lei%20Comp.%20240.pdf. Acesso em: 
19.01.2016. 

138 Sobre a impossibilidade de o intérprete atribuir ao texto o sentido que lhe convier, Cf. 
STRECK, Lenio Luiz. Constituição e Constituir: da interpretação de textos à concretização 
de direitos – a incindibilidade entre interpretar e aplicar a partir da diferença entre texto e 
norma. p. 435-472. In: LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto; ALBUQUERQUE, Paulo 
Antônio de Menezes (org.) Democracia, Direito e Política: estudos internacionais em 
homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006. 

http://www.pge.sp.gov.br/blog/Lei%20Org%C3%A2nica%20PGE%20revista%20e%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20-%20LC%201082-08.pdf
http://www.pge.sp.gov.br/blog/Lei%20Org%C3%A2nica%20PGE%20revista%20e%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20-%20LC%201082-08.pdf
http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao/Lei%20Comp.%20240.pdf
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escolhido ou criado)139, remete ela, na situação, a uma nova regulação a ser 

procedida (criada) pelo legislador infraconstitucional140. Isso porque o âmbito 

da norma referente às essas competências de consultoria e assessoramento, 

compreensivas, segundo a metódica de Müller, “[d]o recorte social na sua 

estrutura básica, que o programa da norma ‘escolheu’ para si ou em parte criou 

para si como seu âmbito de regulamentação”141, foi gerado pelo direito, cuja 

realidade apresenta componentes essencialmente normativos (diversamente 

dos direitos fundamentais, cuja interação entre componentes normativos e 

empíricos dá-se de forma inquestionável), fazendo com que o âmbito da norma 

quase que desapareça por trás do programa normativo142, e, com isso, que sua 

concretização se dê, primordialmente, no marco da legislação 

infraconstitucional que sobre o tema tratar. 

A segunda inconsistência refere-se à interpretação que liga a 

atividade de assessoramento a um auxílio jurídico prestado a quem esteja no 

exercício de uma função pública para tomada de decisões de cunho político 

que tenham algum reflexo jurídico. Observe que se trocarmos assessoramento 

por consultoria chegaremos ao mesmo resultado, pois a função cometida ao 

consultivo nada mais é do que auxiliar o agente público no sentido de dotá-lo 

da expertise técnica necessária, sob o viés normativo, para a prática de atos 

políticos ou administrativos, como forma de mantê-los sob o parâmetro de 

juridicidade, sendo certo que todo atuar do agente desagua na produção de um 

comportamento estatal produtor de efeitos jurídicos.  

Assim, sob esse viés, diferença não haveria entre as duas 

funções. 

A terceira, respeitante ao fato de que a simples atuação da 

Advocacia de Estado de forma mais próxima dos centros de tomadas de 

decisão, como determina a Constituição, não resulta (ou não deveria resultar, 

já que se está no campo normativo, sob o imperativo deôntico de proibido, 
                                                           
139  Análise empreendida a partir do critério exposto por LARENZ, Karl. Metodologia da 

Ciência do Direito. 3ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. p. 469 ss. 
140 Não há uma diferença ontológica entre essas funções (consultoria e assessoramento), uma 

natureza que fosse própria a uma e outra função, de sorte que a norma quem criará essas 
realidades, mediante a especificação de eventuais campos de atuação específicos. 

141 MÜLLER, Friedrich.  Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2000. p. 57. 

142 MÜLLER, Friedrich.  Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2000. p. 60 
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permitido ou obrigado) em uma maior ou menor politização de uma das 

funções que se lhe foi cometida (consultoria ou assessoramento), pois, 

novamente, há de se retornar ao texto constitucional e observar o programa 

traçado pelo constituinte para aquela função. 

Por fim, a questão da responsabilidade funcional também não é 

extraível do sistema normativo, de modo a entender vir o assessoramento 

acompanhado de uma cláusula de irresponsabilidade do advogado público, não 

respondendo ele em nenhuma oportunidade sobre o conteúdo do ato produzido 

no exercício de sua função e que serviu de base para o agir do Estado, 

enquanto essa responsabilidade estaria sempre a acompanha-lo quando 

agisse na condição de consultor. E isso por uma série de fatores, a iniciar-se 

com a necessária delimitação das diferenciações normativas entre uma e outra 

função (quais tarefas são atribuídas com exclusividade àqueles que estão no 

exercício da função de assessoramento; e quais na função consultiva), de 

modo a precisar e, desse modo, atribuir efeitos jurídicos quando do exercício 

de uma ou outra, mas, principalmente, pela ausência de base jurídica a indicar 

a existência de áreas livres de responsabilização de todo aquele que exerce 

função pública. 

É oportuno mencionar que a decisão política ou administrativa, 

a ser tomada com base na opinião técnica emitida pelo órgão que esteja a 

prestar consultoria ou a assessorar o agente público, é que produzirá efeitos 

jurídicos, opinião essa cujos efeitos, vinculantes ou não, dependerá daquilo que 

a normatização a ela atribuir, sendo ela, em todos os casos, a vontade do 

Estado manifestada por meio do agente em exercício em um cargo pertencente 

à estrutura orgânica daquele. Diga-se, ainda, que a questão da 

responsabilidade se vincula normativamente não à função desempenhada 

(assessoramento ou consultoria), mas sim a observância ou não das normas 

prescritivas dos deveres funcionais e técnicos atribuídos pelo sistema àquele 

que exerce a atividade, de modo que, observados, não há como gerar 

responsabilidade; não observados por dolo ou culpa, a responsabilidade 
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decorre das prescrições próprias aos princípios do Estado de Direito e 

Republicano143. 

Poderia ser interpretada a função de assessoramento com 

base na especificação de que seria ela uma repartição de competência 

atribuída à Advocacia Pública, tendo em vista o fato de ser comum a previsão 

na estrutura orgânica dos Poderes de cargos ou funções comissionadas que 

prestam esse auxílio direto a um determinado órgão ou entidade públicos, de 

modo que o constituinte fez constar de forma expressa que, em âmbito federal, 

no Poder Executivo, essa atribuição somente poderia ser exercida por 

advogado público de carreira, enquanto nos Estados e no Distrito Federal, 

dada a omissão  constitucional, essa atividade poderia ser exercida por pessoa 

estranha aos quadros das Procuraturas.  

Contudo, como dissemos no subtópico 3.2.1, essa 

interpretação revelar-se-ia equivocada na medida em que o programa 

normativo constante do art. 132 compreende a qualificação latu sensu das 

competências ali indicadas, englobando, pois, a de representação extrajudicial 

e a de assessoramento, atribuindo-as ao exercício exclusivo pelos 

Procuradores de Estado. 

Dessume-se, portanto, competir ao legislador 

infraconstitucional promover a diferenciação por meio da especificação do 

campo material próprio ao exercício da função de consultoria e ao da função de 

assessoramento. 

 

3.2.3 A representação judicial e extrajudicial 

 

Ao lado da função não contenciosa, promoveu o constituinte o 

cometimento da função de representação judicial e extrajudicial da União à 

Advocacia-Geral da União (art. 131, caput), promovendo em relação aos 

Procuradores dos Estados e Distrito Federal a atribuição textual apenas da 

função de representação judicial (art. 132, caput), o que novamente demonstra 

uma assistematicidade dos trabalhos constituintes, originário e derivado, pois 

                                                           
143 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 

58. 
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em princípio não se consegue inferir um propósito que determinasse, ou 

mesmo explicasse, essa previsão diferenciada. 

Isso novamente nos remete para necessidade de promover 

uma interpretação de modo a evidenciar os efeitos decorrentes dessa 

sistematização promovida pelo constituinte quanto às funções da Advocacia de 

Estado, o que repercute, necessariamente, nos limites conferido ao legislador 

infraconstitucional de, ao conformar normativamente os órgãos integrantes 

dessa Função Essencial à Justiça, estender as competências que lhe foram 

cometidas quanto aos aspectos material-objetivo e material-subjetivo (quem 

pode ser objeto de representação). 

 

3.2.3.1 Limites normativos à extensão, pelo legislador ordinário, da atribuição 

constitucionalmente conferida à Advocacia de Estado 

 

A previsão enxuta dos preceitos reguladores da Advocacia de 

Estado evidencia ter o constituinte promovido a conformação do núcleo 

competencial pertinente à essa função estatal, de modo que a complexidade da 

de sua atuação efetiva remete necessariamente ao disciplinamento a ser 

concretizado pelo legislador infraconstitucional no que concerne à função de 

representação judicial e extrajudicial, e a de consultoria e assessoramento 

jurídico144. 

Esse disciplinamento funcional em sentido lato decorre do fato 

de não ser a Constituição o local adequado para minudenciar a forma como se 

efetivará a atuação da Advocacia de Estado, uma vez que lhe basta indicar às 

tarefas confiadas institucionalmente ao órgão, traçando seu o contorno 

constitucional, sendo esse disciplinamento estruturador melhor desempenhado 

pelo legislador infraconstitucional, a quem competiria, dentro da margem de 

discrição política lhe confiada, criar as estruturas material e jurídica (institutos e 

procedimentos) necessárias à viabilização do exercício das funções àquela 

atribuídas (representação, consultoria e assessoramento). 

                                                           
144 Essa regulamentação se deu, em nível infraconstitucional, por meio da Lei Complementar n. 

73/93. 
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Limitando-se ao objeto do estudo aqui empreendido, cuidemos 

de analisar a tarefa pertinente à função de representação judicial e 

extrajudicial, o que faz surgir a indagação pertinente à forma procedida pelo 

constituinte ao atribuir à tarefa de representação extrajudicial, de forma textual, 

apenas à Advocacia-Geral da União, não repetindo a mesma previsão quanto 

aos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, bem como, no que respeita à 

atuação judicial, ter limitado essa atividade apenas em razão das pessoas 

jurídicas ali indicadas (União, Estados e Distrito Federal), o que permite indagar 

se esse núcleo de competências antes referido teria sido fixado apenas em 

relação às hipóteses de atuação que se inserissem dentro desse quadro, ou se 

eventuais outras hipóteses que se apresentassem, especificamente quanto à 

representação de agentes públicos, possibilitariam ao legislador 

infraconstitucional promover uma maior conformação orgânica da Advocacia de 

Estado. 

 

3.2.3.1.1 Diferenciação da representação extrajudicial e os limites quanto ao 

aspecto material de atuação da Advocacia de Estado 

 

Ao proceder o constituinte a indicação dos limites essenciais 

das atribuições de representação cometidas à Advocacia de Estado, 

remetendo textualmente ao legislador infraconstitucional a tarefa de dispor 

sobre a organização e funcionamento em relação à Advocacia-Geral da União 

(art. 131, caput), e de modo implícito aos Estados (por conta do princípio 

federativo) quanto a seus respectivos órgãos de representação, o fez de modo 

a constar da Constituição uma específica área de atuação, que deveria ser 

conformada quando da estruturação a ser futuramente realizada, estruturação 

essa que, em vista da necessidade de manter o programa constitucional e a 

sistematicidade do ordenamento, não poderia se afastar ou contrariar o núcleo 

competencial firmado (representação e consultoria jurídica lato sensu)145. 

                                                           
145 Embora ao legislador infraconstitucional seja deferida margem discricionária na atuação 

conformadora, os limites pertinentes às competências a serem exercidas pela Advocacia de 
Estado vêm dispostos nos preceitos constitucionais que sobre ela tratam, o que vincula a 
sua atividade. Como acentua Paollo Biscaretti Di Ruffia (apud MARQUES NETO, Floriano 
de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 88): 
“[...] ‘todas as funções do Estado’ revelam-se a um só tempo ‘livre e vinculadas: livres, 



86 

 

Assim, do texto constitucional extrai-se que à Advocacia-Geral 

da União foi cometida a função de representação judicial e extrajudicial da 

União, sendo aos Procuradores dos Estados e DF conferida a competência 

pertinente à representação judicial, de modo que, em uma primeira análise, 

poderia se firmar a interpretação de que não teriam os Estados federados, em 

regra, amarras radicadas na Constituição respeitantes à regulamentação da 

função de representação extrajudicial por seus Procuradores ou por órgãos 

distintos criados para o desempenho de tal desiderato, o que poderiam fazer 

por disposição constante de suas próprias Constituições, ou mesmo de 

qualquer outro meio normativo a tanto predisposto. 

Ocorre que uma outra interpretação seria possível e é a que 

melhor se adequa à sistematicidade dessa função essencial. Essa 

interpretação compreenderia a função de (re)presentação extrajudicial como 

estando contida na de (re)presentação judicial, de modo que não haveria 

ampliação do objeto material de competências constitucionalmente deferidas 

aos Procuradores dos Estados e DF caso essa atribuição lhes fosse conferida, 

mas apenas a especificação de mais uma trincheira de atuação das 

Procuradorias, que lato sensu englobaria qualquer atividade a ser exercida 

quando o Estado estivesse a ser demandado por órgãos administrativos ou 

judiciais.  

A sistematicidade dessa construção resulta do fato de, como 

antes afirmado, ao se constituir a Advocacia Pública como órgão do Estado – e 

não pessoa dele diversa –,  a sua atuação reputa-se como sendo sempre o 

próprio ente em atividade e não uma mera atuação representacional, que para 

se conceber como normativamente possível há de compreender a existência 

de dois sujeitos de direito146 (representante e representado), de forma que essa 

condição de órgão traduz a sua natureza de “elemento constitutivo da pessoa 

colectiva cuja vontade exprime”147. 

                                                                                                                                                                          
porque, consideradas em seu conjunto, encabeçam todo o poder de governo soberano do 
Estado, e vinculadas porque nenhum órgão pode ultrapassar os limites que lhe foram 
impostos’, devendo exercer tal poder nas funções e modalidades ‘requeridas pelos 
correspondentes interesses públicos que deverão ser tutelados’”.  

146  CAETANO, Marcelo. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional. Tomo I. 
Coimbra: Almedina, 2014. p. 186. 

147  CAETANO, Marcelo. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional. Tomo I. 
Coimbra: Almedina, 2014. 
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Outro argumento favorável a essa interpretação reporta-se à 

mantença da unidade representacional do Estado em um único órgão, como 

parece ter sido a vontade constituinte 148  ao estipular, no que respeita à 

atividade de consultoria, a vedação de os Estados manterem consultorias 

jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, 

exceto se na data da promulgação da Constituição tivessem órgãos distintos 

para as respectivas funções (art. 69 do ADCT), preceito esse que embora se 

reporte à função consultiva, ao ser interpretado conjuntamente com o art. 132 

da CF evidencia o propósito de promover a junção de todas as atividades, 

ainda que distintas (contenciosa e consultiva), em um único órgão, de forma 

que resultaria contraditório entender que ao tratar de uma mesma hipótese, no 

caso, a (re)presentação do Estado, permitisse a criação de órgãos distintos das 

Procuradorias quando essa se desse em sede extrajudicial. 

E foi isso o que fez os Estados federados, pois ao darem a 

conformação normativa pertinente às suas Procuradorias, a elas atribuíram, ao 

lado de função de representação judicial, a não judicial149. 

Dessa forma, a representação conferida à Advocacia de 

Estado pela leitura sistemática da Constituição compreende tanto a judicial 

quanto a extrajudicial, de modo que a especificação dessa competência por 

parte dos Estados em relação às suas Procuraturas (rectius, aos seus 

Procuradores), seria a promoção apenas da conformação normativa, sem que 

se pudesse considerar haver, na hipótese, uma ampliação dos limites dessa 

atividade, ainda que a regulação viesse a ser veiculada por meio de lei a tanto 

predisposta segundo à organização de cada unidade federada. 

Contudo, ainda que a interpretação extraída do texto 

constitucional fosse no sentido de permitir a atribuição dessa função de 

(re)presentação a pessoas diversas das especificadas no art. 132, CF150, nada 

                                                           
148 Remetemos novamente essa vontade ao que dissemos na nota de rodapé 11. 
149 A Lei Orgânica da Procuradoria do Distrito Federal (LC n. 395/2001); do Estado do Rio 

Grande do Norte (LC n. 240/2002); do Estado de São Paulo (LC 1.270/2015); do Estado do 
Rio Grande do Sul (LC n. 11.742/2002); do Estado do Amazonas (Lei n. 1.639/83) prevê 
atribuições contenciosas extrajudiciais de representação dos entes federados, como por 
exemplo perante os Tribunais de Constas respectivos, em uma tarefa de conformação 
normativa das referidas Procuraturas. 

150 O que necessariamente traria ao Estado o dever de indicar, quando se tratasse de projeto 
de Lei ou de emenda à sua Constituição, os motivos pertinentes a não atribuição dessa 
atividade aos Procuradores, em vista da sistematização constitucional que indica a 
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obstaria aos Estados federados a competência para atribuí-la aos seus 

Procuradores ou às Procuradorias instituídas (o que de resto seriam por eles 

novamente exercidas). Isso em razão de a atividade em questão – 

representação extrajudicial – estar dentro do campo material pertinente ao 

objeto competencial deferido à Advocacia de Estado (tanto que foi textualmente 

cometido à Advocacia-Geral da União, art. 131, caput, CF), não se afigurando, 

pois, uma tarefa estranha àquelas que constituíram o propósito da instituição 

de Função Essencial à Justiça pelo constituinte. 

 

3.2.3.1.2 Os limites quanto ao aspecto material-subjetivo da (re)presentação 

pela Advocacia de Estado 

 

O segundo ponto, pertinente à função de representação judicial 

e extrajudicial conferida à Advocacia de Estado, refere-se ao aspecto material-

subjetivo151, ou seja, que pode por ela ser (re)presentado, análise que sempre 

deve ter em consideração o programa constitucional fixado e, dessa forma, os 

limites de possibilidade do legislador infraconstitucional em sua tarefa de 

conformação (criação da estrutura e procedimentos), de modo a dar 

cumprimento ao propósito constituinte e, do mesmo modo, manter a 

sistematicidade do ordenamento jurídico. 

Nesse campo, duas possibilidades se abrem: a primeira 

concernente à extensão da representação especificamente a outras entidades 

públicas, criadas por meio de um processo de descentralização pelo Estado 

para que desempenhem atividades que a este seriam próprias, transferindo 

apenas o seu exercício ou até mesmo a titularidade do interesse152; a segunda, 

concernente à representação de agentes públicos. 

Tendo em vista os limites da abordagem que sobre o tema 

queremos envidar, promoveremos uma limitação do campo de análise de forma 

a que nos debrucemos sob os limites legislador em relação à representação de 

                                                                                                                                                                          
unificação de todas essas atividades em um único órgão, e a economicidade na criação de 
uma estrutura burocrática paralela para o desempenho de apenas uma específica atividade. 

151  Utiliza-se a expressão “material-subjetivo” em razão do fato de análise partir de uma 
concepção material de um ato questionado e que resultará na pressuposição de dever estar 
ou não o Estado em um dos polos da demanda. 

152 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 153/154. 
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agentes públicos pela Advocacia de Estado. Para uma correta compreensão 

dessa questão, afigura-se imprescindível perscrutar-se os aspectos 

concernentes à estruturação do próprio Estado, o que torna necessária a 

fixação de premissas iniciais pertinentes à estruturação orgânica deste e, 

posteriormente, dos efeitos decorrentes da ação empreendida por aqueles 

estejam no exercício de uma função pública, tema que por trazer uma série de 

fatores demanda o tratamento em capítulo apartado. 
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4 A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE AGENTES PÚBLICOS PELA 

ADVOCACIA DE ESTADO 

 

A indagação pertinente a possibilidade de representação de 

agentes públicos pela Advocacia de Estado tem por objeto verificar os limites 

conferidos ao legislador infraconstitucional quando da conformação do campo 

material de atribuições que à ela foi deferido pelos artigos 131 (representação 

judicial e extrajudicial da União) e 132 (representação judicial das unidades 

federadas) da Constituição, com vistas a saber quais o(s) critério(s) 

normativo(s) a tanto permissivo(s): a simples condição de titular de uma função 

pública e o atuar segundo essa qualidade, que seria, por presunção, 

considerada legítima; se seria necessária a especificação de novos elementos 

(a atuarem de forma conjunta ou separadamente) a determinar essa 

possibilidade; ou mesmo os fatores normativos impedientes a assunção dessa 

competência. 

 

4.1 ESTADO E AGENTE PÚBLICO: O AGIR DO ESTADO COMO 

IMPUTAÇÃO DE UMA AÇÃO DO SEU AGENTE 

 

A sistematização orgânica do Estado pela Constituição dá-se, 

em primeiro plano, pela previsão das pessoas jurídicas de direito público 

interno nela listadas e que compõem a forma federada da República brasileira 

(União, Estados, Municípios e Distrito Federal, art. 1º, caput, CF), 

compreensiva de sua organização político-administrativa (arts. 18 e 19), 

promovendo o constituinte a repartição de expressões do Poder estatal a 

determinados centros ativos que titularizam determinadas funções e que são 

classificados, por meio de um critério subjetivo (daquele que excuta certa 

atividade e não, pois, da atividade executada), “em razão das finalidades a que 

se voltam seus agentes”153-154; e pela previsão de órgãos qualificados como 

                                                           
153 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

p. 233. 
154  Se for levado em consideração um critério material (orgânico), teríamos plexos de 

atribuições compreensivos de uma função normativa, cuja atribuição é titularizada de forma 
premente por um daqueles centros ativos, no caso, a função Legislativa, consistente na 
produção de normas jurídicas – produtora de atos inovadores na ordem jurídica e que se 
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Funções Essenciais à Justiça que se situam fora das estrutura organizacional 

dos citados Poderes republicanos (arts. 127 ao 135155). 

No que concerne às funções Legislativas e Jurisdicionais – 

expressadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, como consta do art. 2º, CF 

–, a estruturação se dá de forma mais simplificada, na medida em que compor-

se-ão dos titulares dos cargos que exercerão as competências normativamente 

deferidas (Congressistas, deputados Estaduais, Vereadores, em relação ao 

Legislativo; Ministros, Desembargadores e Juízes, ao Judiciário) e de um corpo 

de servidores que prestará o auxílio material e humano necessário à 

consecução das finalidades a que estão constitucionalmente predispostos. 

Mesma estruturação se concebe no que se refere às Funções Essenciais à 

Justiça, em virtude da indicação do corpo de agentes públicos que titularizarão 

as competências que lhes foram deferidas (Advogados de Estado; membros do 

Ministério Público; Defensores Públicos) e dos servidores que darão o suporte 

necessário ao exercício de seus misteres156. 

Já no tocante à Função Administrativa exercida pelo Executivo, 

por conta da cumulação com a de governo, em vista das inúmeras atribuições 

normativas impostas às pessoas jurídicas de direito público constantes da CF, 

e por força da “liberdade de conformação orgânica”157 que se lhes é conferida, 

promove ela a repartição de atribuições de forma a cometer a órgãos criados e 

inseridos dentro de sua estruturação um feixe de atividades para que possam 

                                                                                                                                                                          
qualificam pela abstração e generalidade de seus preceitos -, administrativa e judiciária, que 
consistem, respectivamente, na tarefa de execução e aplicação das normas jurídicas. 

155 Se nos afigurou absolutamente assistemático o constituinte ao inserir a Advocacia (privada) 
no Título pertinente à Organização dos Poderes (Título IV), pois ainda que o campo de 
atuação tenha identidade material em relação às Funções Essenciais à Justiça (Capítulo 
IV), não se constitui ela, enquanto profissão, órgão estatal, mas profissão cujo exercício é 
protegido pelas cláusulas constitucionais constantes do art. 5º, XIII, podendo, ainda, a sua 
imprescindibilidade, ser inferida da garantia do devido processo legal (incisos LIV), do 
contraditório e ampla defesa (inciso LV). Melhor seria, caso quisesse conferir proteção 
constitucional ao exercício das atividades do advogado (inviolabilidade por atos e 
manifestações), bem como reforçar sua imprescindibilidade, inserir tais disposições no art. 
5º, como o fez no inciso LXIII, ao garantir ao preso a assistência de advogado, e LXXIV, 
quando fez menção à assistência jurídica aos economicamente necessitados. 

156 Deve-se, contudo, lembrar que para o Judiciário e Ministério Público foram criados órgãos 
para o desempenho de função administrativa, no caso, o Conselho Nacional de Justiça e o 
Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da EM n. 45/2004. 

157 WOLF, Hans J. et al. Direito Administrativo. Vol. I, 11ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 
2006. p. 79. 
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prestar as atividades que constituirão seu mister (desconcentração) 158 , 

permitindo-lhe, ainda, no marco da legislação formalmente aprovada pelo 

parlamento159, transferir o exercício de determinadas atividades administrativas 

para pessoas jurídicas distintas, mas que ao fim e ao cabo são qualificadas 

ainda como pertencentes ao Estado (descentralização). 

Essa estruturação tem por função promover a organização 

administrativa do Estado, que se subdivide para bem desempenhar as tarefas 

que lhes foram confiadas em órgãos ou entidades, estas criadas a partir de 

uma descentralização das atividades, atribuindo-lhes personalidade jurídica 

própria e cometendo-lhes a titularidade de serviços específicos, mas, sempre, 

mediante a previsão, nessa intricada estruturação, de feixes de atribuições a 

serem desempenhadas por pessoas naturais (agentes públicos), cuja vontade 

se constituirá, ainda que funcionalmente direcionada a uma finalidade diferente 

da sua, na vontade do Estado160. 

Isso porque o agir dos entes públicos, por serem pessoas 

morais, criações jurídicas destituídas de vontade anímica, depende 

necessariamente da instituição de um núcleo mínimo irredutível de 

competências dentro da estrutura orgânica de cada pessoa jurídica, a ser 

exercido por um agente que, possuidor de um querer, exerce factualmente um 

conjunto de atribuições normativas161 (competências) e cujas ações de caráter 

volitivo são imputadas como sendo o querer daqueles órgãos que compõem o 

aparato estatal ou das pessoas criadas para finalidades administrativas 

específicas, de modo que os atos dos agentes são reputados como atos 

                                                           
158 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 146. 
159 CF, Art. 37, XIX; Decreto-Lei n. 200/67. 
160  Nesse sentido cf. FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato 

administrativo. Coleção Temas de Direito Administrativo 18. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 45. MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. 136 ss.  

161  Atribuições caracterizadas por Celso Antônio Bandeira de Mello como um “círculo 
compreensivo de um pleno de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de 
correlatos e demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de 
interesses públicos”. In: Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 140. Agentes públicos como os sujeitos que têm o dever institucional de exercer 
competências em um órgão ou ente públicos Cf. WOLF, Hans J. et al. Direito 
Administrativo. Vol. I, 11ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2006. p. 90.   
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pertinentes às pessoas ao qual estão integrados162. Essa imputação é possível, 

para Kelsen 163 , pelo fato de os indivíduos executores dos atos (ou 

comportamentos) estatais o fazerem na qualidade de órgãos do Estado, haja 

vista o exercício de uma função para a qual foram legalmente investidos e que 

está preordenada à realização de uma finalidade normativamente fixada. 

Esse feixe mínimo de atribuições, radicada em um cargo ou 

função pública, que pode ter lastro constitucional direto (Chefes dos Poderes 

Executivos, servidores públicos etc.) ou cuja previsão seja remissível 

diretamente a disposições de ordem infraconstitucional, não obstante exercido 

por pessoas plenamente identificáveis, é desempenhado em função de uma 

determinação cogente referível a um interesse público normativamente 

previsto, de modo que o agente público nada mais faz do que veicular uma 

ação atribuível diretamente ao Estado (aqui compreendidas também as 

pessoas por ele criadas e que titularizam interesses públicos). Esse aspecto 

volitivo próprio à atuação do agente público dá consecução a uma finalidade 

normativamente predisposta, cujo resultado é atribuído, regra geral (e que por 

isso admite exceções), não ao agente enquanto integrante da estrutura 

organizacional administrativa, mas ao próprio Estado. 

É a essa imputabilidade da ação do agente como sendo a do 

próprio Estado (fundamento da configuração normativa dessa ficção jurídica) 

que se dirige o objeto desta dissertação, tendo em vista a indagação quanto a 

eventuais hipóteses em que seja normativamente possível (ou mesmo 

ordenado) divisar situações em que essa relação deixaria de subsistir e o 

comportamento do agente (comissivo ou omissivo) não mais poderia ser 

                                                           
162 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 136. MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. Tradução Luis 
Heck. Manole: Barueri, 2006. p. 589. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 
Trad. Luís Carlos Borges. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 280. 

163 Para Kelsen (Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 4ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 279): “[...] uma ação humana é imputada ao Estado, é 
considerada como sendo um ato do Estado não porque se apresenta como uma criação ou 
execução da ordem jurídica, mas apenas por ser executada por um indivíduo que tem o 
caráter de órgão do Estado no sentido material e mais restrito do termo. Enquanto um 
indivíduo é um órgão, no sentido formal e mais amplo do termo, porque executa uma função 
que é imputada ao Estado, certa função é imputada ao Estado por ser executada por um 
indivíduo em sua capacidade de órgão do Estado, no sentido material, mais restrito do 
termo, em sua capacidade de funcionário público. No primeiro caso, a qualidade de órgão 
do indivíduo é constituída por sua função; no segundo caso, a qualidade de ato do Estado 
da função é constituída pela qualidade do indivíduo que executa esse ato em sua 
capacidade de órgão”. 
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atribuível como um querer do próprio ente a cuja estrutura pertença, sendo, 

inclusive, considerado contrário àquilo que seria normativamente considerado 

como um interesse do Estado (interesse público primário ou secundário)164, no 

desiderato de poder firmar as situações em que a eventual responsabilização 

pela prática de atos no exercício da função seja pessoalmente atribuível àquele 

que está no exercício da função pública e não, pois, à pessoa jurídica, 

pressuposto que se afigurará imprescindível para que se possa seriamente 

avaliar a permissão de extensão da representação do agente público pela 

Advocacia de Estado. 

 

4.1.1. A imputação de um ilícito ao Estado 

 

A dimensão do Estado e a vastidão dos campos de atuação 

que lhes são determinados pela Constituição (e legislação infraconstitucional) 

na realização de serviços públicos que se caracterizam como atividades 

“destinadas a satisfazer a coletividade em geral”165, ou mesmo nas relações 

que trava internamente com os agentes que compõem o seu quadro orgânico-

institucional, evidenciam a miríade de atos que podem ser por ele praticados, a 

surtirem os mais variados efeitos nas esferas jurídicas de terceiros (pessoas 

naturais ou jurídicas), e que podem gerar responsabilizações de várias ordens. 

A responsabilidade civil extracontratual do Estado tem, no 

artigo 37, § 6º, CF, sua regra matriz referível àqueles atos praticados por seus 

agentes que nessa qualidade causar danos a terceiros, havendo certo dissenso 

na literatura jurídica166 e na jurisprudência167 quanto ao que se pode inferir do 

                                                           
164 “Trata-se do uso indevido das atribuições públicas, seja por omissão, seja por ação, mas em 

todo caso sempre de forma indevida e conectada às funções públicas, direta ou 
indiretamente”. OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má 
gestão, corrupção, ineficiência. São Paulo: RT, 2007. p. 285. 

165 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 649. 

166 Para uma análise dessa diferenciação, especificando ser subjetiva a responsabilidade do 
Estado por culpa do serviço (faute du servisse), Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  
Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 966 ss. PIETRO, 
Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 519. 
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 269 ss. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 
18ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 502 ss. Para uma breve análise da 
divergência jurídica e jurisprudencial, Cf. MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. 
Problemas de Responsabilidade Civil do Estado. In: Responsabilidade Civil do Estado. 
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preceito: i) se fixador de uma responsabilidade objetiva, independente do 

comportamento (comissivo ou omissivo) lesivo atribuído ao Estado; ou ii) se 

fixador da responsabilidade objetiva como regra, havendo, todavia, 

diferenciações pertinentes ao evento causador do dano (comportamento como 

condição, e não causa), hipótese em que poderia exigir-se a comprovação de 

culpa para fins de condenação estatal. 

A responsabilidade penal dá-se na medida em que a 

normatização autoriza a imputação da ação como um agir do Estado, nas 

restritas hipóteses em que é permitida essa atribuição a uma pessoa jurídica168, 

como o faz a Constituição Federal em seu art. 225, § 3º, ao dispor que as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente – tarefa a cargo 

da legislação ordinária – sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções de ordem penal, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados. 

Em tais ações, que resultam em possíveis responsabilizações 

civis ou penais do ente público, ao ser aplicável a teoria do órgão, é gerado, em 

consequência, em desfavor do Estado, o dever de reparar a lesão às posições 

jurídicas daqueles que foram afetados (responsabilidade civil), ou mesmo 

sofrer os efeitos das sanções de ordem penal, ainda que se lhes resguarde o 

direito de regresso com vistas a exigir do agente causador da ação ilícita o 

ressarcimento daquilo que foi ou que será gasto, além de possibilitar-lhe a 

                                                                                                                                                                          
Juarez Freitas (Org.). São Paulo: Malheiros, 2006. p. 47 ss. Marçal Justen Filho alude à 
objetivação do elemento subjetivo, o que permitiria unificar o tratamento jurídico às 
hipóteses de responsabilidade por ação e omissão (Cf. A Responsabilidade do Estado. In: A 
Responsabilidade do Estado. FREITAS, Juarez (Org.). São Paulo: Malheiros, 2006. p. 226 
ss). Sobre a responsabilidade objetiva em todas as situações Cf. TARTUCE, Flávio. 
Responsabilidade Civil Objetiva e Risco: a teoria do risco concorrente. São Paulo: 
Método, 2011. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. 

167 Evidencia a divergência jurisprudencial quanto à natureza da responsabilidade do Estado 
por atos omissivos (se objetiva ou subjetiva) o julgamento do RE 847116 AgR, Rel. Min. 
Luiz Fux, em que se consignou a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissiva 
(falta do serviço) e o RE 612592 AgR, em que firmou a Corte a responsabilidade subjetiva 
do Estado. 

168 Isso em razão do fato de a causação de um resultado ter como condição de imputação, ou 
de atribuição de sua realização ao seu autor, a ocorrência de comportamento, comissivo ou 
omissivo, humano, a exigir sempre a autorização legal de atribuição de práticas delitivas a 
pessoas jurídicas (sobre a controvérsia pertinente à possibilidade de atribuição de 
responsabilidade penal a pessoas jurídicas Cf. PUIG, Santiago Mir. Direito Penal: 
fundamentos e teoria do delito. Trad. Cláudia Viana Garcia e José Carlos Nobre P. Neto. 
São Paulo: RT, 2007.  
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aplicação de penalidades de natureza administrativa, que em âmbito federal 

vão desde a advertência até a demissão (v.g.: Lei 8.112/90, art. 127). 

Todavia, ao tempo em que a ação do agente púbico pode 

determinar a responsabilidade do Estado, esse mesmo comportamento permite 

que a responsabilidade seja a ele concomitantemente atribuída169, de modo a 

sofrer os efeitos de um eventual provimento condenatório (judicial ou 

extrajudicial), havendo, ainda, situações em que os ônus de sua atuação ilícita 

são por ele suportados de forma exclusiva. 

E nessas hipóteses surge a dúvida de se saber em que 

situações “certo indivíduo manifesta uma vontade como titular do órgão e quais 

aqueles em que procede na qualidade de particular e como se apura a vontade 

coletiva”170. Dizendo de outro modo, quais os casos em que o comportamento 

do indivíduo pode ser imputado ao órgão/ente ao qual pertença órgão e quais 

aqueles em que, embora praticados enquanto se vale o seu executor da 

condição de agente público, não pode esse ato ser ao Estado atribuído, 

desaguando na quebra dessa relação de imputabilidade, permitindo, assim, 

divisar situações geradoras de efeitos normativos diversos, que para o fim aqui 

proposto reporta-se à possibilidade de representação do titular de uma função 

pública pela Advocacia de Estado, quando acionado judicial ou 

extrajudicialmente. 

 

4.1.1.1 Comportamentos caracterizadores de responsabilidade civil do Estado 

 

Um mesmo comportamento praticado pelo agente público pode 

produzir efeitos de ordem civil, penal, administrativa e política, a depender, 

nesse último caso, da posição por ele ocupada na estrutura organizacional do 

                                                           
169 Esse constitui o ponto central a permitir superar a imputação da ação do agente público ao 

Estado, o que vai ao encontro do modelo racional-legal weberiano de burocracia, cuja 
profissionalização propugna a separação da pessoa e cargo, e a adoção de um tratamento 
impessoal pelo Estado quando de suas ações, resultante de uma neutralidade do agente 
quando do exercício de suas funções. Sobre o tema, Cf. Schwartzman, Simon. A abertura 
política e a dignificação da função pública. Revista do Serviço Público. Brasília. Ano 41, 
vol. 112, n. 2, Abr./Jun. 1984. p. 43-58. Disponível em: 
http://www.schwartzman.org.br/simon/digna.htm#N_9. Consulta: 08.08.2016. 

170  CAETANO, Marcello.  Manual de Ciência Política e Direito Constitucional. Tomo I. 
Coimbra: Almedina, 2014. p. 182. 

http://www.schwartzman.org.br/simon/digna.htm#N_9_
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Estado, dada a sua reserva a um número específico de autoridades 171 , 

variando, todavia, o tratamento conferido pelo ordenamento a tais hipóteses, 

notadamente quanto ao objeto que a norma visa proteger, e quem deverá 

suportar os efeitos de uma eventual condenação. 

Nas demandas que têm por fundamento atos geradores de 

uma responsabilidade extracontratual do Estado segundo o constante do art. 

37, § 6º, CF, a separação de condutas de modo a imputá-las diretamente ao 

Estado ou de forma pessoal àquele que a pratica, embora tenha agido na 

condição agente público, deixa de ter importância normativa na medida em que 

nelas o Estado é o legitimado passivo, em razão da vedação de se promover o 

acionamento direto dos servidores públicos172. 

O vínculo jurídico descrito na Constituição como suficiente para 

gerar a responsabilidade civil objetiva do Estado e, portanto, o dever de 

reparar, se funda na simples qualificação do causador do dano como um 

agente público.  

Há de se fazer, todavia, uma necessária dissociação, pois 

embora a causa necessária e suficiente seja a qualidade de agente público, 

esse vínculo relacional do agente causador do dano com o Estado é a 

condição para a imputação da responsabilidade ao Estado, de modo a 

sustentar a pretensão da vítima que passa a com este se relacionar quando da 

exigência de uma reparação pelo infortúnio. 

Deve-se lembrar que por estar no campo da responsabilidade 

civil extracontratual, tem-se por objeto a aferição de uma eventual prática de 

ato lesivo ao patrimônio jurídico de alguém pelo Estado ou por quem em seu 

nome aja, e, comprovando-se a sua ocorrência, a tentativa de se recompor a 

situação da vítima do infortúnio ao estado anterior à ocorrência do dano, de 

sorte a evidenciar uma maior preocupação normativa em relação a esta, 

inclusive com a previsão de mecanismos jurídicos que lhe retirem certos ônus e 

                                                           
171  Lei nº 1.079/1950, art. 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente 

tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o 
exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o 
Presidente da República ou Ministros de Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal ou contra o Procurador Geral da República. 

172 Cf. RE 327904/SP, Rel. Min. Carlo Brito. 15.08.2006. 
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facilitem a obtenção de uma indenização173 (v.g.: responsabilidade objetiva; 

obrigação do Estado de reparar o dano, dada a sua maior solvência frente ao 

agente público etc.). 

Nesses casos, como as ações são propostas em face do 

Estado ou dos entes integrantes de sua estrutura administrativa indireta 

(descentralização), em vista da proibição de que se proceda ao acionamento 

direto do servidor público, a representação processual é cometida à Advocacia 

Pública, assegurando-se aos entes públicos, todavia, o direito de regresso na 

eventualidade de serem condenados a indenizar pelos danos decorrentes de 

ilícitos causados por seus agentes. 

Ocorre que a dúvida antes suscitada passa a existir nas 

hipóteses em que deixa de ser ao Estado atribuída uma ação causadora de um 

dano a terceiro (dano esse que fundamentaria um pretensão ressarcitória), mas 

sim quando é a ação do agente público, no exercício de suas funções174, que 

passa a ser objeto de controvérsia, ação essa que se reputa desviante das 

competências que lhe forma normativamente impostas e que resultaram na 

causação de danos materiais ao erário ou em violações a princípios reitores da 

ação administrativa (art. 37, caput, CF). Veja-se, pois, que se passa a ter na 

hipótese componentes fáticos diversos, pois ainda que o ato reputado ilícito 

tenha sido praticado pelo agente em razão de estar a desempenhar uma 

função pública (foi essa qualificação – status jurídico175 de agente público lato 

sensu – a causa necessária para realização da ação), a ele é atribuído um agir 

para além dos contornos legais das competências que lhe foram cometidas, de 

modo que é esse desbordar o cerne da imputação da ilicitude, somado ao fato 

de que o Estado passa a ser a potencial vítima do referido ato, a este podendo 

causar não só danos de ordem material, como aos seus princípios cardeais. 

O fundamento constitucional dessa responsabilização deixa, 

assim, de se assentar na disposição contida no parágrafo 6º do art. 37, 
                                                           
173 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão, corrupção, 

ineficiência. São Paulo: RT, 2007. p. 96-99. 
174  Para Fábio Medina Osório: “A conduta desonesta tem vinculações muito fortes com a 

posição de decisor. Trata-se do uso indevido das atribuições públicas, seja por omissão, 
seja por ação, mas em todo caso sempre de forma indevida e conectada às funções 
públicas, direta ou indiretamente”. In: Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão, 
corrupção, ineficiência. São Paulo: RT, 2007. p. 285. 

175 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 973. 
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passando a ser tratado com fulcro no parágrafo 4º, em conjugação necessária 

com os princípios fixados no caput, pois ainda que o parágrafo citado se 

reporte às penas cominadas para a prática de atos considerados ímprobos, 

tem-se por logicamente pressuposta a probidade administrativa como dever 

imposto a todos que estejam no exercício de competências públicas. 

Veja-se que para fins de responsabilidade extracontratual do 

Estado é desinteressante saber se a ação do agente ocorreu dentro dos limites 

das competências que poderiam ser por ele exercidas em uma situação 

objetivamente considerada – para essa imputação se afigurar possível é 

bastante o fato de ter exercitado uma função pública, ainda que de forma 

precária176 –, havendo em todas as oportunidades a representação do Estado 

por sua Advocacia, pois a atribuição da responsabilidade é feita direta e 

normativamente ao Estado e será por ele assumida em caso de eventual 

condenação. 

Em outro sentido, contudo, indaga-se, para fins de verificação 

da possibilidade de representação do agente público pela Advocacia de Estado 

em eventual demanda contra si proposta, se a análise dos limites 

competenciais far-se-ia de rigor, pois poderia estar a Advocacia Pública 

defendendo não os interesses dos entes que a Constituição lhe confiou a 

representação – o que resvalaria no exercício de uma competência que não lhe 

foi, explícita ou implicitamente, deferida – ou mesmo a defesa contrária aos 

interesses deles. 

Dentre os comportamentos que podem gerar responsabilidades 

pessoais ao agente público, os que mais se destacam são aqueles 

caracterizadores de crimes de responsabilidade, de ilícitos penais ou de uma 

ação ímproba. 

 

 

 

 

                                                           
176 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 973. 
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4.1.1.2 Comportamentos caracterizadores de um ilícito penal, um crime de 

responsabilidade ou de uma conduta ímproba 

 

Se da ação ou omissão do agente público pode decorrer danos 

à esfera jurídica pessoal e/ou patrimonial de terceiros, gerando para o Estado a 

responsabilidade civil extracontratual, há outros comportamentos a ele 

imputáveis que embora também possam produzir o mesmo efeito, se adequam 

a prescrições caracterizadoras de ilícitos penais, políticos ou administrativos, o 

que faz necessário perscrutar a participação efetiva do agente na causação do 

resultado em virtude do fato de, nessa seara, ao contrário da responsabilidade 

civil, os efeitos recaírem sobre ele pessoalmente caso se demonstre a prática 

de uma conduta injurídica177. 

Veja-se que há na situação uma alteração inclusive do objeto 

de proteção normativa (bem jurídico tutelado) e da vítima do ilícito, pois nessas 

situações, como se atribui ao agente público um agir contrário às 

determinações legais, o bem jurídico afetado referir-se-á a um interesse que ao 

Estado foi confiada a tutela, sendo, pois, este quem sofre os efeitos da ação 

ilícita (ainda que de forma conjunta com um eventual terceiro), seja quando 

esteja na proteção de interesses públicos (coletivos), seja de interesses 

secundários (instrumentais à consecução daqueles, aos quais 

necessariamente se referem)178. 

Ocorre que se na questão pertinente à responsabilidade civil do 

Estado não haveria problemas de ordem normativa em relação à atuação da 

Advocacia de Estado, pois, ainda que a alegação esteja centrada no fato de o 

agente público ter agido de forma ilícita, é o Estado o responsável direto pela 

restauração da situação jurídica da vítima, de forma a recolocá-la em um 

                                                           
177 A pertinência subjetiva do agente enquanto exercente de função estatal é descrita por Rita 

Tourinho: “A Abrangência da Lei de Improbidade no que concerne aos sujeitos ativos, (sic) 
referenda a afirmativa segundo a qual onde houver exercício irregular de poder, haverá 
responsabilização”. O itálico não consta do original. In: Discricionariedade Administrativa: 
ação de improbidade e controle principiológico. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 172. 

178 Para uma leitura crítica pertinente à interesses públicos primários e interesses secundários 
Cf. SIQUEIRA, Mariana de. Interesse público no direito administrativo brasileiro: da 
construção da moldura à composição da pintura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 97-
106. 
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patamar próximo aquele existente antes da conduta causadora do dano179, 

essa mesma facilidade não se apresenta no caso de comportamentos 

caracterizadores de possível ilícito penal, político ou administrativo listado na 

Lei de Improbidade Administrativa (ação ímproba), pois a vítima do ato passa a 

ser o Estado, com possíveis alterações no bem jurídico tutelado, bem como na 

responsabilidade, que passa a ser diretamente atribuída ao agente público. 

Nessas situações, surge a indagação de se haveria a 

possibilidade de ser o agente público representado pela Advocacia de Estado, 

ou seja, quando esteja a ser demandando (judicial ou extrajudicialmente) pela 

prática de um comportamento oriundo do uso indevido dos poderes inerentes à 

função que titulariza, em razão da necessária demonstração de que o que se 

está a fazer é, em última análise, a defesa de um interesse diretamente 

remissível ao ente estatal, haja vista os limites competenciais que decorre do 

caput dos artigos 131 e 132 da CF, circunstância que remete à análise dos 

limites impostos ao legislador na tarefa de conformação dos referidos preceitos. 

 

4.1.2 Os limites normativos impostos ao legislador na conformação das 

atribuições pertinentes à representação pela Advocacia de Estado 

 

Partindo-se da premissa firmada no item 2.2.3.1.1, respeitante 

ao fato de que ao legislador infraconstitucional somente foi permitida a 

conformação das competências materialmente dispostas na Constituição em 

relação à Advocacia de Estado, de modo a disciplinar suas funções sem que 

lhe desvirtuassem os campos de atribuições determinados, esse limite também 

incide na situação, pois não obstante a margem de liberdade que se lhe defere 

a Constituição, a atividade constitucionalmente deferida à Advocacia de Estado 

não pode contrariar o programa constitucional voltado à defesa de um interesse 

do Estado, em juízo ou fora dele. 

E aqui um esclarecimento se faz oportuno. Não se descura do 

fato de que os preceitos concernentes à Advocacia de Estado (CF, arts. 131 e 

                                                           
179 Essa intenção, inclusive, foi a que motivou o legislador a disciplinar no art. 944, caput, do 

Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano, de modo a conferir ampla 
proteção àquele que suportou os efeitos lesivos da conduta ilícita. Cf. TEPEDINO, Gustavo 
et al. Código Civil Interpretado: conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 859. 
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132), por cuidarem a um só tempo de normas de instituição e organização do 

Estado, concedem ao legislador infraconstitucional uma ampla margem de 

atuação discricionária quando da conformação normativa dos órgãos 

predispostos a exercer as competências previstas, de modo que, mantida a 

estatalidade da representação (ou seja, a presença de um ente público que 

titularize, ou deva titularizar, um interesse público), a atividade do legislador 

infraconstitucional teria um campo de possibilidades em sua atuação 

conformadora aberto. Do contrário, competências ou entes públicos que 

pudessem ser considerados inseridos no âmbito da atividade material 

outorgada à Advocacia de Estado passariam a depender, para por ela serem 

defendidos ou representados, da atuação legiferante do constituinte 

reformador, engessando a estrutura do Estado e manietando o Legislativo de 

uma competência imprescindível para o desempenho de seus misteres 

constitucionais (v.g.: o caso da representação das autarquias e fundações 

públicas). 

Limitação ao legislador infraconstitucional, todavia, passa a 

existir quando a intenção for a de promover o incremento de competências 

(materiais ou de eventuais representados) desbordantes dos limites dos arts. 

131 e 132, CF, pois nessa hipótese é necessariamente exigida a ação do 

constituinte derivado, que por sua vez estará limitado em razão do dever de 

avaliar as consequências das mudanças que promoverá e a sistematização 

destas em vista dos princípios fundamentais descritos nos artigos 1º a 4º, da 

CF, mais precisamente do princípio republicano contido no caput do artigo 1º. 

Isso porque a eventual extensão, ainda que por força de 

emenda constitucional, das competências da Advocacia de Estado na 

representação não só de entes públicos (União, Estados e DF), mas também 

de seus agentes, ainda que com fundamento da presunção de haver um 

interesse público imediatamente referível ao Estado, há de se adequar 

necessariamente ao que se pode conceber como uma República constituída 

sob a forma de um Estado de Direito (art. 1º, caput, CF), onde há (deve haver) 

plena separação entre o público e o privado, com a proibição expressa de 
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utilização do aparato burocrático estatal para fazer frente a interesses pessoais 

de grupos ou pessoas180. 

Poder-se-ia argumentar que a defesa promovida pela 

Advocacia de Estado em favor do agente público, ainda que por ação do 

legislador infraconstitucional, teria por fundamento o resguardo de um interesse 

diretamente remissível ao Estado (público, portanto), e não, pois, um interesse 

privado (particular) daquele que está na titularidade de uma função pública181, 

interesse que se avolumaria na medida em que se garantiria ao agente público 

segurança necessária para prática dos atos que se lhe competem, de modo a 

impedir que o exercício das funções a que está obrigado a desempenhar, ao 

trazer benefícios à sociedade, originasse gravames individuais182 . Ou seja, 

para essa linha de raciocínio, não haveria vulneração ao programa 

constitucional pertinente às competências deferidas à Advocacia de Estado, 

pois, identificado um interesse do Estado na prática de um ato por seu agente, 

a defesa haveria de ser feita, consequentemente, por sua Advocacia.  

Essa construção, todavia, não tem respondido 

satisfatoriamente as seguintes indagações: a) quais seriam os critérios 

normativos que permitiriam aferir a existência, ou não, de um interesse público 

no comportamento do agente e que fosse referível imediatamente ao Estado e, 

em decorrência, permitisse a atuação da Advocacia Pública, de modo a não 

haver desvirtuamento de suas finalidades constitucionais, e sem que houvesse 

contrariedade ao princípio republicano; b) a quem seria deferida a competência 

para determinar em quais hipóteses haveria um interesse público, ou seja, qual 

a autoridade teria a atribuição de aferir ou não a sua presença; c) na 

impossibilidade de se aferir a presença ou não de um interesse público, qual 

                                                           
180 Sobre o princípio republicano e necessária separação entre esferas de interesse públicas e 

privadas Cf. CRUZ, Paulo Márcio; SCHMITZ, Sérgio Antônio. Sobre o princípio 
republicano. Revista do Instituto de Pesquisa e Estudos, Bauru, v. 43, n. 50, p. 153-171, 28 
mar. 2009. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/22266. Acessado em: 25 
abr. 2016. LAFER, Celso. O Significado de República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
v. 2, n. 4, p. 214-224, abr. 1989. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/2286/1425. Acesso em: 25 abr. 
2016. 

181 Nesse sentido MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. 
São Paulo: Ltr, 2008. p. 133-134. CHAGAS, Cibely Pelegrino. A Administração em defesa 
de seus agentes: exame da legitimidade. Revista da AGU. Brasília. Vol. 124. Maio/2012.  

182 BARROSO, Luís Roberto. Parecer n. 01/2007. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do 
Estado do Rio de Janeiro. Vol. 62. Disponível em: 
http://www.rj.gov.br/web/pge/exibeConteudo?article-id=749514, acessado em 14.04.2016. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/22266
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/2286/1425
http://www.rj.gov.br/web/pge/exibeConteudo?article-id=749514
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critério melhor determinaria a possibilidade de atuação da Advocacia de 

Estado. 

Promoveremos a análise dessas questões nos tópicos logo 

abaixo. 

 

4.1.2.1 Presunção de legitimidade como critério aferidor da existência, ou não, 

de um interesse público no ato praticado pelo agente 

 

A presunção de legitimidade dos atos da Administração tem se 

apresentado, normativamente, como o veículo que melhor indicaria haver, no 

atuar (comissivo ou omissivo) do agente público, um interesse remissível ao 

ente a cuja estrutura orgânica integre, e assim permitir a sua defesa judicial ou 

extrajudicial pela Advocacia de Estado, pois, ao fim e ao cabo, o que se estaria 

a defender seria o próprio interesse público.  

A presunção de legitimidade dos atos da administração parte 

da consideração de que a ação do Estado, e daqueles que agem em seu 

nome, ocorre na estrita observância de uma determinação legal, pois 

administrar não seria nada além do que aplicar a lei como um dever de 

ofício183, de modo que bastaria a comprovação de um pressuposto formal, a 

qualidade de agente público, para afirmar estar-se diante de um ato, ou melhor, 

comportamento garantidor de um interesse público, pois aqueles outros de 

ordem substancial se pressuporiam em razão das cogências que prefixam o 

atuar do agente para que possa validamente emitir um ato produtor de efeitos 

jurídicos. 

Observe-se que a pressuposição de legitimidade não avança 

sobre aspectos de ordem substancial da ação ou omissão do agente – embora 

a tenha por existente, por isso pressuposta –, eis que bastaria a verificação da 

qualidade de agente público para que se empreste esse atributo ao objeto de 

sua atuação enquanto tal, uma vez que os aspectos substanciais somente 

poderiam ser aferidos de modo a qualificá-los ou não como lícitos após a 

                                                           
183  Para Hely Lopes Meirelles (In: Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004. p. 86), “Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.  
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emissão i) de um ato administrativo invalidador184 – já que um ato revogador 

não poderia quebrar a pressuposição de legitimidade –,  oriundo, em regra, no 

curso de um processo administrativo em que se garanta ao seu produtor o 

exercício pleno do direito de defesa185, ou ii) de um provimento jurisdicional, 

quando o objeto demandado seja especificamente a validade do ato e a sua 

manutenção no ordenamento jurídico. 

É sabido que muitos atos praticados por agentes públicos 

quando do desempenho de suas funções carregam elementos indicadores de 

uma manifesta injuridicidade (v.g.: autoridade manifestamente incompetente; 

superior que determine a um subordinado a transferência de numerário de uma 

conta pública para sua particular, em visível vulneração aos comandos 

normativos de regência; a tortura de um investigado ou apenado; a apropriação 

indevida de bem público etc.), permitindo, inclusive, a recusa de cumprimento 

por parte de seus subordinados (que estão jungidos em certa medida pelo 

vínculo hierárquico), de sorte que a sua análise não traria maiores 

questionamentos jurídicos na medida em que a não veiculação de um interesse 

público seria induvidosa186. 

                                                           
184 Até enquanto não declarado ineficaz, o ato questionado permanece produzindo (ou tendo a 

potencialidade de produzir) os efeitos que lhes são próprios, que somente ocorrerá com a 
sua retirada, por inválido, mediante a “emissão de ato concreto com efeito extintivo sobre o 
anterior” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2007. p. 426/427). No mesmo sentido: MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 156. CARVALHO 
FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 18ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007. p. 111. Para Vladimir da Rocha França (In: Estrutura e motivação do 
ato administrativo. Coleção Temas de Direito Administrativo 18. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 69): “O ato administrativo válido somente passa para inválido quando há expedição 
de um ato judicial ou de outro administrativo enquadrando aquela descrição prescritiva 
dentro da moldura das invalidades prescritas pelo sistema de direito positivo. Aliás: ‘Sem a 
manifestação normativa competente, o ato administrativo portador do vício permanece no 
sistema. Embora o ato implique em atentado à ordem jurídica, a restauração da juridicidade 
ferida depende da expedição de outro ato administrativo. A invalidação e a convalidação 
são meios estabelecidos pelo próprio regime jurídico-administrativo para eliminação material 
do vício, preservando a segurança jurídica e a integridade dos princípios que regem essa 
parcela do sistema do direito positivo. Se assim não fosse, bastaria confiarmos no 
administrador, e o controle da Administração Pública, por conseguinte, seria algo inútil’”. 
Grifo consta do original 

185  Cf. VERA, José Bermejo. La Potestad Sancionadora de la Administración. In: Uma 
avaliação das tendências contemporâneas do Direito Administrativo. MOREIRA NETO, 
Diogo de Fiqueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 253 ss. 

186  É certo ter-se em muitas situações uma zona de certeza positiva tanto quanto a não 
veiculação de um interesse público no comportamento do agente e de todos que 
contribuíram para a ocorrência do resultado, como na compreensão de sua antijuridicidade. 
Todavia, haverá situação em que essa análise deverá se revelar detida, levando-se em 
consideração o nível de complexidade da determinação pertinente à exigência de um 
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Contudo, o alvo de questionamento são aqueles atos 

praticados com abuso de poder, e que não trazem, tal como os anteriormente 

citados, a marca da excepcionalidade, ou seja, aqueles em que há a suspeita 

de ter o agente público excedido suas competências (excesso de poder) ou se 

desviado das finalidades que deveriam nortear sua atuação (desvio de poder 

ou de finalidade), em que pode o ato, embora ostente uma roupagem de 

licitude, encobrir uma intenção ilícita e, portanto, contrária a um interesse 

público187. 

Pois bem, embora não se avance, regra geral, sobre uma 

análise detida dos elementos do ato para que se presuma ele legítimo – a 

dissecação feita pela literatura jurídica para avaliar eventuais patologias 

(competência, forma, objeto, finalidade e motivo) –, o atributo da presunção de 

legitimidade tem por função dotá-lo de força necessária para que se considere 

exigível, eis que praticado, em tese, segundo as determinações constitucionais, 

infraconstitucionais e infralegais de regência, de modo eximir o Estado de 

sempre ter que atestar a validade dos atos de seus agentes (finalidade 

pragmática)188. Esse atributo confere ao ente público os meios necessários à 

consecução do seu desiderato, sendo certo que eventual ilicitude a minar sua 

validade, para que conduza à aplicação de uma penalidade a ser 

individualmente suportada pelo agente que o produziu, deverá estar ancorada 

em prova da ilicitude (excesso de poder, desvio de finalidade etc.) produzida 

em um processo administrativo ou judicial189. 

                                                                                                                                                                          
conhecimento prévio quanto à ilicitude da ordem dirigida àquele a quem foi ordenado o agir. 
Sobre o tema Cf. MELLO, Rafael Munhoz. Princípios Constitucionais de Direito 
Administrativo Sancionador: As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 
1988. Coleção Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 198 ss. 
Sobre o tema respeitante à análise do desvalor da ação Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria 
da Improbidade Administrativa: má gestão, corrupção, ineficiência. São Paulo: RT, 2007. 
p. 288. 

187 Sobre o tema: VELLOSO, Galba. Desvio de Poder: doutrina – jurisprudência: aplicação 
prática. São Paulo: Malheiros, 2007. 

188 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 156.  

189  Para Lúcia Valle Figueiredo (Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 179), essa presunção deixa de existir no momento em que o ato for 
contestado judicial ou extrajudicialmente, pois a partir de sua impugnação teria a 
administração que comprovar que agiu na estrita conformidade dos parâmetros normativos 
e que os motivos que ensejaram a prática do ato efetivamente ocorreram. Embora não 
desenvolva a autora o argumento de forma profunda, indica ela que em determinadas 
situações a prova seria melhor produzida pela Administração, de modo que, mantida a 
presunção, poderia tornar-se impossível a defesa por parte do cidadão. O argumento, 
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Utilizando a Advocacia-Geral da União como paradigma no 

concernente aos critérios que poderiam evidenciar a presença ou não de um 

interesse púbico, vê-se que a regulação infralegal, na tentativa de fornecer 

critérios mínimos para essa avaliação, promoveu, por meio da Portaria AGU nº 

408/2009190, a especificação de situações em que provavelmente não estaria 

ele presente191 , enunciados que, todavia, veiculam proposições meramente 

tautológicas ao prescrevem que não haverá interesse público quando a 

conduta do agente apresente com aquele (interesse público) uma 

incompatibilidade no caso concreto (inciso IV do art. 6º), ou que não haverá 

interesse público quando a conduta do agente se exercer com “abuso ou 

desvio de poder, ilegalidade, improbidade ou imoralidade administrativa” (inciso 

                                                                                                                                                                          
contudo, apresenta inconsistências, pois a presunção acompanha o ato até enquanto não 
for invalidado, uma vez que o que normativamente se presume é que o agente público, no 
exercício de suas funções, tenha agido em conformidade com as normas que prefixam o 
seu atuar. Importa dizer, ainda, que normas procedimentais pertinentes ao ônus da prova (e 
nisso a dificuldade de sua produção ou quem melhor a produziria, como se dá atualmente 
na distribuição dinâmica do ônus, art. 373, § 1º, NCPC) não teriam o condão de interferir 
nessa presunção, até porque “A produção de prova não é um comportamento necessário 
para o julgamento favorável, na verdade, o ônus da prova indica que a parte que não 
produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável. Ou seja, o 
descumprimento desse ônus não implica, necessariamente, um resultado desfavorável, mas 
o aumento do risco de um julgamento contrário, uma vez que, como precisamente adverte 
Patti, uma certa margem de risco existe também para a parte que produziu a prova”. 
(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, volume 
2: Processo de Conhecimento. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007. p. 265). No sentido aqui 
defendido Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 
18ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 111/112. 

190  Que se repete na Portaria nº 13/2015, que “Disciplina os procedimentos relativos à 
representação extrajudicial da União, nos termos do art. 131 da Constituição Federal e do 
art. 1º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e dos agentes públicos de 
que trata o art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, pela Consultoria-Geral da União – 
CGU e seus órgãos de execução”.  

191 Art. 6º Não cabe a representação do agente público quando: I - não terem sido os atos 
praticados no estrito exercício das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares; II - 
não ter havido a prévia análise do órgão de consultoria e assessoramento jurídico 
competente, nas hipóteses em que a legislação assim o exige; III - ter sido o ato impugnado 
praticado em dissonância com a orientação, se existente, do órgão de consultoria e 
assessoramento jurídico competente, que tenha apontado expressamente a 
inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato, salvo se possuir outro fundamento jurídico 
razoável e legítimo; IV - incompatibilidade com o interesse público no caso concreto; V - 
conduta com abuso ou desvio de poder, ilegalidade, improbidade ou imoralidade 
administrativa, especialmente se comprovados e reconhecidos administrativamente por 
órgão de auditoria ou correição; VI - que a autoria, materialidade ou responsabilidade do 
requerente tenha feito coisa julgada na esfera cível ou penal; VII - ter sido levado a juízo por 
requerimento da União, autarquia ou fundação pública federal, inclusive por força de 
intervenção de terceiros ou litisconsórcio necessário; VIII - que se trata de pedido de 
representação, como parte autora, em ações de indenizações por danos materiais ou 
morais, em proveito próprio do requerente; IX - não ter o requerimento atendido os 
requisitos mínimos exigidos pelo art. 4º; ou X - o patrocínio concomitante por advogado 
privado. 
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V do art. 6º). Ou seja, essas disposições, sob uma ótica normativa, não 

acrescentam absolutamente nada192. 

Isso demonstra a séria dificuldade de se avaliar, ainda que ex 

ante, o comportamento do agente público como veículo de um interesse 

contrário a algum que se possa seguramente se reputar como estatal, de modo 

a se quebrar em um primeiro lance de vistas o atributo da presunção de 

legitimidade, que se mantém até enquanto não invalidada administrativa ou 

judicialmente. E, observe, considerando determinante a análise de aspectos 

substancias para se perscrutar a presença ou não de um interesse público na 

conduta do agente, de modo a permitir ser ela diretamente referível a um 

interesse tutelado pelo Estado, e não apenas a presunção normativa, de modo 

a avaliar a possibilidade de representação do agente pela Advocacia de 

Estado, essa aferição somente se faria possível no curso de um processo 

administrativo, o que resultaria em outra dificuldade pertinente a quem teria 

legitimidade normativa para indicar haver ou não interesse público na questão. 

 

4.1.2.2 Autoridade com competência para aferir a presença ou ausência de 

interesse público 

 

A fixação da autoridade com competência para aferir, de forma 

substancial, a presença ou não de um interesse público revela-se problemática. 

Poder-se-ia argumentar ser ao legislador conferida, pela Constituição, 

liberdade discricionária para fixar a autoridade a quem seria deferida a 

competência para aferir a presença ou não de interesse público na conduta do 

agente que está a ser contestada judicial ou extrajudicialmente, o que 

determinaria, ao final, se poderia ser ele representado pela Advocacia de 

Estado.  

Ocorre que alguns problemas se apresentam, pois, deferida 

essa competência à entidade ou ao órgão ao qual integre o agente público a 

estrutura, notadamente se aquele a quem se imputa a ação ilícita ocupe 

                                                           
192 Ou a proposição é verdadeira ou é falsa, não podendo ser falsa e verdadeira ao mesmo 

tempo. Se se diz que uma conduta é ímproba por especificamente contrariar um interesse 
público, logicamente se considera que ele, o interesse público, estará ausente quando a 
alguém se imputa a prática de um comportamento que a realiza (realização fática da 
hipótese normativa). 
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posição de comando ou destaque, a consulta teria pouca probabilidade de ser 

negativa, na medida em que dificilmente o produtor do ato afirmaria ter 

exercido suas funções não direcionadas ao atingimento de uma finalidade 

pública193. Nessa ordem de consideração, quanto mais se aproxime do ápice 

da hierarquia administrativa a posição ocupada pelo agente público cuja prática 

da ilicitude se atribua, maior se apresenta a probabilidade de ter sua conduta 

considerada, por quem deva emitir um juízo sobre o conteúdo da atuação, 

voltada à satisfação de um interesse público, resultado esse que se altera em 

sentido diametralmente oposto na razão direta da posição de inferioridade 

hierárquica das funções ou do cargo ocupado por aquele cuja conduta está 

sendo considerada ilícita, de modo a evidenciar a complexidade da fixação da 

autoridade com essa competência, sem que se proceda a uma vulneração, 

efetiva ou potencial, de princípios constantes do art. 1º, caput, e 37, caput194, 

da CF. 

Um argumento possível para se contornar o problema acima 

descrito reportar-se-ia à atribuição da competência para aferir afigurar-se ou 

não presente um interesse público a órgão ou entidade distinta daquele ao qual 

o agente cuja conduta se está a avaliar integre, tal como feito em âmbito 

federal, em que o legislador entendeu por bem atribuir essa competência à 

Advocacia-Geral da União, por meio da Lei n. 9.028/95195 e que é, na literatura 

jurídica, defendida por Gustavo Binenbojm196. 

                                                           
193 Como citado anteriormente, não obstante a regulação procedida em âmbito federal para a 

representação de agentes públicos pela AGU, vê-se que das 312 atuações do órgão em 
favor dos ex-Presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, e da 
Presidente Dilma Rousseff, apenas em uma foi seguido o iter normativamente predisposto, 
em razão de requerimento formal pela Presidente Dilma Rousseff, ao fundamento de que 
“[...] nos casos de dignitários (Presidentes da República, Presidentes dos Tribunais e 
Ministros de Estado) a defesa dos atos praticados no estrito cumprimento do dever legal e 
constitucional sempre foi realizada independentemente de requerimento específico”. 
BRASIL. Advocacia-Geral da União. Serviço de Informação ao Cidadão. Resposta à 
consulta formulada com base na Lei n. 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), sob o 
Protocolo n. 00700000397201618. 

194 O princípio da impessoalidade já traz em si, por um critério de especialidade, a obrigação de 
um comportamento isonômico, de modo a afastar a regra geral de igualdade do caput do 
art. 5º, CF.   

195 Art. 22.  A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de 
atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos 
Poderes da República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da 
Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da 
República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, 
de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação 
penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#tit.ivcap.iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#tit.ivcap.iv
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Ocorre que essa sistematização não é isenta de problemas, 

como se vê do próprio modelo federal, pois a análise da presença ou não de 

um interesse público a ser entendimento como atribuível ao Estado e por ele 

necessariamente resguardado não é feita de forma final pela Advocacia-Geral 

da União, pois essa avaliação centra-se apenas em uma pretensa 

verossimilhança 197 , mormente pelo fato de esse procedimento não ter por 

finalidade avaliar a licitude da conduta do agente 198 , mas apenas se os 

elementos por ele apresentados permitiriam firmar uma presunção quanto 

juridicidade de sua atuação e, assim, possibilitar a sua defesa pela Advocacia 

de Estado. Ocorre que o ato praticado pelo agente, por já se pressupor 

legítimo, demandaria a análise substancial pertinente a exposição dos motivos 

que indicariam estar ou não presente um interesse público, não se contentando 

essa a análise com um juízo de cognição sumária pertinente ao fato de haver 

indícios da presença ou ausência de um interesse público. 

Tanto não há aferição da presença de interesse público pela 

Advocacia-Geral da União que o juízo que faz não tem qualquer repercussão 

de ordem administrativa, eis que a cada órgão ou entidade, por suas 

corregedorias, compete a promoção dos atos necessários à aferição 

substancial de sua presença ou ausência, inclusive de ordem a permitir a 

aplicação pela autoridade normativamente competente da penalidade no caso 

de se comprovar a efetiva desvirtuação da função pelo agente público, a 

demandar o necessário percurso de todo o processo administrativo. Não fosse 

isso, e promovesse a AGU a comprovação substancial da eventual ausência de 

interesse público no comportamento atribuído ao agente – o que também, à 

                                                                                                                                                                          
quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou 
regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias 
e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, 
impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que 
trata este artigo. 
... 
§ 2o  O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá disciplinar a representação 
autorizada por este artigo. 

196 Cf. Advocacia Pública e o Estado democrático de Direito. Estudos de Direito Público: 
artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 583. 

197 É o termo que consta da própria Portaria regulamentadora do art. 22 da Lei nº 9.028/95. 
198 Essa avaliação deve ser objeto de processo administrativo no órgão ao qual pertença o 

agente público, com o direito pleno à ampla defesa, cujo julgamento administrativo há de ser 
feito pela autoridade com competência normativa para fazê-lo e, inclusive, aplicar, se o 
caso, a penalidade prevista. 
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evidência, demandaria a oportunização de defesa plena, em vista dos 

eventuais efeitos desfavoráveis em sua esfera jurídica –, a instauração de 

processo administrativo no órgão ou entidade ao qual pertencesse se revelaria 

desnecessária, por contrariar tanto o que se pode conceber como eficiência, 

quanto economicidade da atuação administrativa, eis que teríamos dois 

procedimentos voltados a um mesma finalidade (comprovação da atuação do 

agente na consecução de um interesse público), o que tornaria a AGU a 

corregedoria ou órgão de instrução processual de toda a administração pública 

federal, exceto quanto à aplicação das penalidades cabíveis. 

A deficiência dessa análise procedida pela Advocacia-Geral da 

União se comprova pelo que consta do art. 6º, X, da Portaria AGU n. 408/2009, 

disposição repetida no art. 8º, XI, da Portaria n. 13/2015 (que regula a 

representação extrajudicial pela Consultoria-Geral da República), pois a 

representação pela AGU do agente público estaria vedada nas hipóteses em 

que ele contratasse um advogado para patrocinar seus interesses, de modo 

que teríamos uma inusitada hipótese de permitir ao agente público, com base 

em um interesse particular, proibir o Estado de atuar na defesa de um interesse 

seu. Ora, se a argumentação favorável à essa possibilidade de defesa pela 

Advocacia de Estado é que se faz a defesa de um interesse público, e não, 

pois, de um interesse particular daquele que titulariza uma função pública, essa 

aferição não poderia (deveria) ser deixada à livre apreciação e disposição do 

agente, dada a indisponibilidade do interesse público, notadamente em razão 

de a atuação da Advocacia de Estado ser de natureza cogente, eis que, 

havendo interesse estatal em debate, a sua atuação se dá por uma imposição 

constitucional199-200. 

                                                           
199 No sentido do exercício da função como um dever imposto ao agente público Cf. MELLO, 

Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 95. MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais de Direito 
Administrativo Sancionador: As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 
1988. Coleção Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 20. 

200 O processo de impedimento da Presidente Dilma Vana Rousseff, deflagrado na Câmara dos 
Deputados a partir da denúncia por crime de responsabilidade n. 01/2015, evidencia o 
tratamento normativamente trôpego da situação com base na suposta liberalidade de o 
agente eleger se a sua representação dar-se-á ou não pela Advocacia de Estado. Vinha 
Sua Excelência sendo representada pela Advocacia-Geral da União até o julgamento do 
relatório pela comissão especial formada no Senado da República para admissão do 
parecer pela admissibilidade. Após seu afastamento (art. 86, § 1º, II, CF), contudo, a defesa 
passou a ser patrocinada por advogado particular, não havendo mais participação da AGU 
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Isso demonstra, portanto, um segundo aspecto pertinente à 

dificuldade de avaliação quanto à veiculação ou não de um interesse público na 

conduta do agente nas hipóteses em que se esteja ela a ser contestada em 

juízo ou fora dele, desta feita sob a ótica de quem teria essa atribuição. 

 

4.1.2.3  Problemas dos critérios definidos pelo legislador: análise conclusiva 

 

A aferição substancial do interesse público, pelo acima 

exposto, revela-se problemática como critério aferidor da possibilidade de 

extensão da atuação da Advocacia de Estado para que venha representar, 

judicial ou extrajudicialmente, agentes públicos nas hipóteses em que se lhes 

atribuam a prática de atos ilícitos, dificuldade que resvala em relação a quem 

efetivamente poderia bem desempenhar essa atribuição, sem que se proceda a 

uma vulneração, efetiva ou potencial, de princípios constantes do art. 1º, caput, 

e 37, caput, da CF.  

De se recordar que se o critério normativo a indicar a presença 

de um interesse público se resumisse à verificação de que o ato foi praticado 

pelo agente público quando do exercício de uma função administrativa, em 

vista da presunção de legitimidade dos atos da administração, todas as 

condutas a ele imputáveis enquanto estivesse agindo segundo essa qualidade 

veiculariam interesses públicos, até enquanto não houvesse a quebra dessa 

presunção por um ato administrativo ou judicial, segundo o percurso acima 

indicado (processo administrativo ou jurisdicional), de modo a permitir que, 

                                                                                                                                                                          
no feito. Considerando que o interesse público é o móvel determinante para defesa agentes 
públicos pela AGU, eis que essa atuação se daria não em favor de um interesse da pessoa 
natural que titularizaria a função, mas do Estado, três soluções excludentes se 
apresentariam: a) haveria interesse público desde início e, portanto, a continuidade da 
interveniência da AGU far-se-ia de rigor, dado o dever inerente ao exercício da atividade 
pelo Advogado-Geral da União (e de todos os membros da instituição); b) haveria o 
indicativo de interesse público, mas esse, no curso de um processo administrativo ou 
judicial, foi considerado inexistente, de modo a vedar a continuidade da representação; ou 
c) esse interesse não havia e, portanto, essa atuação não poderia ter ocorrido desde o 
início. Em todas as hipóteses, contudo, a determinação da atuação da AGU dar-se-ia pela 
natureza pública do interesse envolvido, e não pela vontade do agente público em escolher 
que poderia representa-lo. Poder-se-ia cogitar o direito da Presidente Dilma Rousseff à 
nomeação de um advogado que melhor representasse seus interesses, o que não poderia, 
contudo, repercutir no direito de o Estado continuar a defender no processo um interesse 
seu que se afiguraria presente e que teria motivado a sua intervenção desde o início. 



113 

 

quando contestados em juízo ou outras instâncias de controle não judiciais, 

fosse o agente representado pela Advocacia de Estado. 

Isso porque o nó górdio da situação é exatamente como, 

quando e quem aferirá a presença ou a ausência, de forma substancial, de um 

interesse público, o que demandará avaliações a serem procedidas no curso 

de um procedimento201, sendo certo que na maioria dos casos essa certeza 

formal dar-se-ia apenas após o transcurso de uma ação judicial ou em um 

procedimento de controle extrajudicial (administrativo; v.g.: nas Cortes de 

Contas), ou seja, exatamente os meios que se predispõem a promover essa 

avaliação, e que terão por objeto, dentre tantos outros possíveis, demonstrar a 

ruptura da presunção de que o comportamento do agente público gozaria de 

legitimidade202-203. 

Em razão dessa dificuldade de avaliação quanto à ausência de 

um interesse público no comportamento do agente que se reputa ilícito, para 

chegarmos a um resultado jurídico-dogmático satisfatório teríamos que fixar 

outro(s) critério(s) normativo(s) que permitisse(m) divisar a atuação do agente 

daquela do Estado, com vistas a avaliar a possibilidade ou não de 

representação do agente público pela Advocacia de Estado. Esses critérios 

deveriam, além de tudo, ser concordantes com as prescrições de ordem 

constitucional e infraconstitucional (interpretação sistêmica), de modo a não 

vulnerar disposições fundamentais, tarefa que não se apresenta simplória na 

                                                           
201  MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 

Sancionador: As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. Coleção 
Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 222-225. 

202 Novamente usando a Lei nº 9.028/95, e sua regulamentação infralegal pela Portaria AGU n. 
408/2009 e n. 13/2015, vê-se que nas hipóteses descritas como evidenciadoras da ausência 
de um interesse público a permitir a representação do agente público pela Advocacia de 
Estado reporta-se a fixação de uma posição por meio de processos voltados ao controle da 
atuação daquele, ao aludir à comprovação e reconhecimento administrativo por órgão de 
auditoria ou correição e ao fazer menção à comprovação da responsabilidade do agente 
público por sentença cível ou penal transitada em julgado. (Grifo acrescido) 

203  Como salienta Agustin Gordillo: “O desvio de poder, diferentemente da razoabilidade, 
apresenta a dificuldade probatória de que por tratar-se de intenções subjetivas do 
funcionário é necessário encontrar indícios ou elementos probatórios circunstanciais para se 
poder acreditar que a finalidade desviada realmente existiu; poucas vezes é o ato mesmo 
que permite demonstrar através, por exemplo, de sua motivação, que padece desse vício: 
mas normalmente a prova resultará de um conjunto de circunstâncias alheias ao aspecto 
externo do ato, porém que estão na realidade e nos antecedentes do caso”. (In: Princípios 
gerais de direito público. São Paulo: RT, 1977. p. 186.) Dessa forma, é normalmente no 
curso de um processo, administrativo ou judicial, que se conseguirá comprovar a prática 
ilícita. 
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medida em que despontam o princípio da pessoalidade da pena e o 

republicano como impedientes ao desiderato em questão. 

 

4.1.3 A pessoalidade da pena e o princípio republicano como critérios 

normativos impedientes à possibilidade de extensão das competências 

da Advocacia de Estado para representação de agentes públicos 

 

Acima vimos que o atributo da presunção de legitimidade não 

se revela o meio mais prestante à verificação de que o ato praticado pelo 

agente público tutelaria um interesse coletivo, com vistas a saber se seria 

possível a assunção de sua defesa pela Advocacia de Estado nas hipóteses 

em que se lhe é imputada, judicial ou extrajudicialmente, a prática de um ilícito. 

Vê-se, ainda, que outra dificuldade a ele se alia para impedir a normatização 

dessa atribuição, dificuldade essa concernente aos efeitos pessoais e 

intransferíveis da condenação, ainda que não criminal (art. 5º, XLV, CF), aliado 

ao princípio Republicano (art. 1º, caput, CF)204. 

O critério normativo que melhor define a necessidade de 

atuação do Estado (e, portanto, de seu órgão de representação judicial e 

extrajudicial), na promoção da defesa de um interesse como sendo próprio, 

volta-se para os efeitos decorrentes do provimento a ser proferido (judicial ou 

extrajudicial), afastando a sua atuação nas hipóteses em que os efeitos 

sancionatórios recaíam pessoalmente sobre o agente público. Isso porque não 

havendo confusão entre o Estado e o agente público, notadamente quando a 

ele se atribui um comportamento ilícito, “o paradigma jurídico muda conforme 

se trate de responsabilizar cada qual deles (Estado ou agente público) ou 

ambos”205. 

                                                           
204 Maria Sylvia Zanella de Pietro (Advocacia Pública. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral 

do Município de São Paulo n.º 1. São Paulo. 1996. p. 11-30.) defende a impossibilidade de 
representação do agente público pela Advocacia de Estado em ações populares, ao 
argumento de que a sua função é a defesa do ente público, não do agente (atribuição), bem 
como em vista da possibilidade de existência de conflito entre o interesse público que o 
autor da ação quer ver garantido e o interesse pessoal do agente público, que pode nem 
sempre coincidir com aquele. Todavia, antes os limites de sua abordagem, não 
problematiza a questão, tão pouco fornece o fundamento normativo para tanto. 

205 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. 
São Paulo: Saraiva, 1999. p. 368. 
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E o primeiro marco divisório a ser fixado refere-se à natureza 

da sanção, pois em sendo ela ressarcitória, a própria evolução do instituto 

determina que a assunção dessa responsabilidade se dê pelo Estado, pois ao 

levar em consideração a recomposição patrimonial de quem sofreu o dano e a 

sua restituição ao status quo ante, os mecanismos normativos são dirigidos ao 

atendimento dessa finalidade de forma a equalizar situações de desequilíbrio, 

facilitando a prova do que seria necessário ao surgimento do dever reparatório 

estatal. Veja-se, ademais, que em matéria de responsabilidade civil com 

finalidade ressarcitória da vítima do dano, pode ela surgir, inclusive, de um 

comportamento legalmente determinado e ao qual o agente público não 

poderia deixar de pratica-lo206, de modo que nessa situação não se poderia 

atribuir ao agente público o dever reparatório ao ter agido nos estritos limites de 

suas competências legais e que estiveram, a todo momento, preordenadas à 

consecução da finalidade a que seu ato se predispôs207. 

Se nas ações geradoras de responsabilidade civil essa 

pessoalidade inexiste, de modo a ser normativamente possível atribuir a 

pessoa diversa da causadora do dano o dever reparatório 208 , essa 

possibilidade inexiste em certas situações cuja gravidade da sanção, e a 

própria natureza dela, personaliza os efeitos de modo a que sejam suportados 

exclusivamente por aqueles a quem se imputa a conduta ilícita. Isso porque 

embora não haja uma diferença ontológica entre ilícito civil, penal ou 

                                                           
206 ZANCANER, Weida. Responsabilidade do Estado, serviço público e direitos dos usuários. 

In: FREITAS, Juarez de (Org.). Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 337-352. MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Problemas de 
Responsabilidade Civil do Estado. In: Responsabilidade Civil do Estado. Juarez Freitas 
(Org.). São Paulo: Malheiros, 2006. p. 37-69. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes.  Princípios 
Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 371. Em sentido 
diverso, compreendendo a necessidade de demonstração de uma ação antijurídica JUSTEN 
FILHO, Marçal. A Responsabilidade do Estado. In: Responsabilidade Civil do Estado. 
Juarez Freitas (Org.). São Paulo: Malheiros, 2006. p. 226-248. 

207 Há que se recordar que embora em algumas sanções pela prática de ilícitos imputados ao 
agente público esteja prevista a obrigação de reparar o dano, como, por exemplo, nas 
disciplinadas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 (hipóteses de improbidade administrativa), 
possuem elas (sanções) natureza retributiva, pois a obrigação é ao agente diretamente 
atribuída, e não, pois, regressivamente, como se dá naquelas de natureza exclusivamente 
ressarcitória (hipótese de responsabilidade extracontratual do Estado), relevando salientar, 
ainda, que nesses casos, a vítima do dano é a própria Administração (ou a sociedade, de 
forma difusa) e não um terceiro necessariamente identificado. 

208  Como salientado, a possibilidade de assunção de responsabilidade por pessoa diversa 
daquela a quem se imputa o comportamento ilícito, ou da fixação de um vínculo de 
solidariedade ou subsidiariedade deve, necessariamente, estar fundada em lei. 
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administrativo, a forma como o ordenamento jurídico lida com condutas que 

considera contrárias às prescrições legais pode comportar diferenças de 

tratamento209.  

Observe-se que nessa situação, de imputação de um agir ilícito 

ao agente, cuja pressuposição é exatamente o não atendimento de uma 

finalidade estatal, com a potencial aplicação pessoal a ele de uma sanção, não 

há um interesse estatal diretamente afetado (analisando a questão sobre a 

ótica estrita do pedido sancionador), sendo este de ordem indireta na medida 

que o pedido possa eventualmente afetar a rotina administrativa210 ou mesmo a 

manutenção do ato que se reputa ilícito. Isso em razão de a sanção nesses 

casos, dada a sua natureza retributiva, esgotar-se na aplicação de uma pena 

ao agente que se atribui o comportamento ilícito, circunstância que interfere no 

regime jurídico do ato sancionador ao tornar imprescindível, como evidencia 

Rafael Munhoz de Melo, a obrigação de sua imposição se dar “apenas ao 

sujeito que agiu de modo ilícito, sendo vedada a sua transmissão a terceiros 

que não praticaram o comportamento proibido”211-212. 

                                                           
209 “Muito embora sejam ontologicamente idênticas, as sanções podem receber tratamentos 

distintos no âmbito de um dado ordenamento jurídico. É dizer, a sanção pode ter um regime 
jurídico peculiar se o dever jurídico correspondente estiver previsto em norma penal, por 
exemplo. O regime jurídico das sanções penais pode ser distinto do regime que disciplina as 
sanções civis, o que não significa que a sanção penal seja ontologicamente distinta da 
sanção civil. Isso significa simplesmente que a um determinado tipo de sanção foi atribuído, 
por opção do legislador, um regime jurídico que lhe é próprio, distinto do regime que foi 
atribuído a outro tipo de sanção. Ao atribuir regimes jurídicos distintos às diferentes 
espécies de sanção, o legislador faz uma opção axiológica, estabelecendo um regime mais 
grave para as sanções correspondentes a comportamentos reputados, pelo próprio 
legislador, mais ofensivos aos valores sociais”. MELLO, Rafael Munhoz.  Princípios 
Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador: As sanções administrativas à luz 
da Constituição Federal de 1988. Coleção Temas de Direito Administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 43. Sobre o tema Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. O conceito de sanção 
administrativa no direito brasileiro. In: Uma avaliação das tendências contemporâneas do 
Direito Administrativo. MOREIRA NETO, Diogo de Fiqueiredo (Coord.). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 327-328. 

210  Deve-se, contudo, salientar para o fato de o próprio sistema normativo contar com 
mecanismos que permitem o funcionamento do Estado ainda que haja eventual 
interferência, lícita ou não, na atuação de algum agente público, de modo a que os serviços 
que presta em favor dos administrados não sofra solução de continuidade (princípio da 
obrigatoriedade do desempenho da atividade pública e seu subprincípio da continuidade do 
serviço público, como sustenta Celso Antônio Bandeira de Mello (In: Curso de Direito 
Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 77). 

211  MELLO, Rafael Munhoz. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador: As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. Coleção 
Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 80. 

212 Para o citado jurista, essa imputação pessoal deixa de existir na hipótese de ter a sanção 
natureza ressarcitória, pois nesse caso o interesse passa a voltar-se para a vítima do 
comportamento ilícito, de modo a que tenha a sua situação jurídica reconstituída ao status 
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Com efeito, os procedimentos de controle pertinentes à 

verificação do cumprimento ou não de parâmetros de juridicidade podem gerar 

efeitos a serem suportados i) exclusivamente pelo Estado (v.g.: declaração de 

nulidade de um ato que promoveria a implementação de uma política voltada à 

educação); ii) pelo Estado e pelo agente público (v.g.: nulidade do ato e 

aplicação de penalidade ao agente público); ou iii) apenas pelo agente (v.g.: 

aplicação de penalidade). 

Nas situações em que a pretensão tenha a potencialidade de 

produzir efeitos diretos em direitos que integrem a esfera jurídica do ente 

público ou sobre interesses que por ele sejam tutelados, a participação deste 

na relação processual se afigura normativamente necessária (situações i e ii), 

participação pessoal essa que se faz, ainda, possível, quando os efeitos da 

decisão forem indiretos (v.g.: nos casos que justificariam a assistência simples, 

conforme disciplina o art. 119 do CPC/2015). Nessas oportunidades, contudo, 

promoverá o Estado a defesa de um interesse seu 213 . Com efeito, se há 

interesse jurídico do ente estatal em determinada demanda por ser objeto da 

disputa um interesse público que a lei lhe atribui o resguardo, os meios 

processuais predispostos à sua defesa devem ser necessariamente 

oportunizados, sem que, para tanto, tenha que se valer do agente como 

“interposta pessoa”. 

Nessa ordem de consideração, ainda que se pressupusesse 

legítima a conduta, comissiva ou omissiva, do agente público – ou mesmo que 

já houvesse opinião administrativa quanto à consideração de haver na situação 

um interesse público quanto ao ato praticado pelo agente –, os efeitos da 

decisão judicial ou de outro órgão de controle (v.g.: TCU) determinariam a 

quem competiria proceder à defesa, pois produzindo efeitos exclusivos em 

relação à pessoa natural que titulariza a função ou cargo público, 

especialmente nas situações em que a penalidade seja por ela individualmente 

suportada (pessoalidade da pena), a Advocacia de Estado não poderia 

                                                                                                                                                                          
quo ante, o que permitiria que a sanção alcançasse não apenas o causador do dano, mas 
aqueles a quem se atribua a responsabilidade por ato de terceiro, um vínculo de 
solidariedade ou de subsidiariedade, sempre a depender, contudo, de lei que fixe essa 
obrigação. 

213 Interesse que poderá ser, inclusive, contrário ao do agente público, como se lhe autoriza o 
art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 6º, § 3º, da Lei n. 4.717/65. 
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representá-la, conferindo-se, assim, efetividade ao princípio republicano 

constante do artigo 1º da CF.  

Observe que embora a defesa do agente público possa fundar-

se na lisura de sua atuação, o que o levaria de forma indireta a promover a 

defesa da correção do seu proceder quando do exercício da função pública e, 

conseguintemente, da manutenção dos efeitos da conduta que se atribui ilícita, 

a finalidade imediatamente por ele perseguida reporta-se à improcedência da 

pretensão contra si formulada, e, portanto, à impossibilidade de ser 

responsabilizado e, com isso, vir a suportar os efeitos das sanções em tese 

aplicáveis à prática que lhe é atribuída. Ou seja, o fim visado imediatamente 

pelo agente público quando se lhe é atribuída a prática de um ilícito não se 

volta para manutenção do seu ato, por veicular ou satisfazer um interesse 

coletivo – normativamente tutelado pelo estado –, mas para que seja afastada 

a possibilidade de responsabilizá-lo e, em consequência, sancioná-lo, servindo 

a lisura do seu proceder como meio para obtenção do resultado desejado, a 

evidenciar a impossibilidade de a Advocacia de Estado representa-lo. Em 

consequência, o substrato material legitimador da atuação da Advocacia 

Pública em situações desse jaez se faria ausente em vista de os interesses 

diretamente defendidos se inserirem no círculo exclusivamente privado do 

patrimônio jurídico do agente público214. 

A força normativa dos princípios veiculados na Constituição, 

estruturados deontologicamente sob o campo lícito/ilícito, desagua na 

consideração de que o princípio republicano215 produz efeitos de observância 

cogente por todos os Poderes e Órgãos constitucionalmente autônomos 

quando do desempenho das competências que lhes foram cometidas. Dessa 

forma, o legislador, quando da produção de normas gerais e abstratas, deverá 

                                                           
214 Cf. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo Marques. Regulação estatal e interesses 

públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 43: “A exclusividade da consecução dos 
interesses coletivos obriga, a um só tempo, (a) que a ação do Estado seja restrita a limitada 
(visto que só pode ter lugar onde houver interesse – ou benefício – geral a ser perseguido) e 
(b) que ela possa ser aceita pelos particulares (pois que sempre implicará sacrifício de 
interesses individuais) na medida em que se justifique em nome de valores mais elevados, 
porquanto pertencentes a todos, quer como som das unidades (Rousseau), que como uma 
totalidade superior (Hegel)”. Itálico consta do original. 

215  Sustenta-se na literatura jurídica a qualidade estruturante do princípio republicano, que 
comporia o núcleo essencial da Constituição (CANOTILHO apud LEWANDOWSKI, In: 
Reflexões em torno do princípio republicano. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. V. 100. p. 189, jan./dez. 2005.). 
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necessariamente avaliar se as prescrições legais que produz estão em 

conformidade com o âmbito normativamente regulado pelo princípio 

republicano, ou seja, se se situam no campo daquilo que, segundo ele, se pode 

conceber como lícito, dando-lhe, pois, efetividade, uma vez que a 

contrariedade viciará o produto de sua atuação. 

Desse modo, a assunção da responsabilidade pelo agente 

público da defesa dos seus atos, quando a estes forem atribuídas a pecha de 

ilícitos por contrariarem os preceitos constantes do art. 37, que acentuam a 

obrigação de bem servir por aqueles que titularizam funções públicas (faceta 

incontroversa do princípio republicano)216, e nas situações em que os efeitos do 

provimento a ser proferido incidam sobre ele individualmente, reforça a 

noção217 de separação entre interesse público e privado, conduta própria do 

que se pode entender como republicana, pois compreensiva de um tratamento 

livre de privilégios que não possam a todos ser concedidos (condição para um 

tratamento igualitário), prática que reforça o sentido normativo do citado 

princípio tal como constitucionalmente assegurado218. 

Veja-se que ainda que se tivesse por correta a ação do agente 

público quando do desempenho da função que titulariza, ao assumir ele os 

ônus de sua defesa, fortalecer-se-ia o respeito ao princípio republicano – e 

conseguintemente à Constituição –, ainda que se pudesse compreender a sua 

                                                           
216  LEWANDOWSKI, Ricardo. Reflexões em torno do princípio republicano. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. V. 100. Jan./dez. 2005. p. 198. 
217 LAFER, Celso. O Significado de República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, 

p.214-224, abr. 1989. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/2286/1425. Acesso em: 25 abr. 
2016. p. 217. A virtude cívica como requisito para busca e alcance da communis utilitatis.  

218 Um dos requisitos descritos por Konrad Hesse (In: A Força Normativa da Constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris editor, 1991. p. 
21/22) para que se confira força normativa à Constituição “depende não apenas do seu 
conteúdo, mas também de sua práxis. De todos os partícipes da vida constitucional, exige-
se partilhar aquela concepção anteriormente por mim denominada de vontade de 
Constituição (Wille zur verfassung). Ela é fundamental, considerada global ou 
singularmente. Todos os interesses momentâneos – ainda quando realizados – não logram 
compensar o incalculável ganho resultante do comprovado respeito à Constituição, 
sobretudo naquelas situações em que a observância se revela incômoda. Como anotado 
por Walter Burckhardt, aquilo que é identificado como vontade da Constituição ‘deve ser 
honestamente preservado, mesmo que, para isso, tenhamos de renunciar a alguns 
benefícios, ou até a algumas vantagens mais justas. Quem se mostrar disposto a sacrificar 
um interesse em favor da preservação de um princípio constitucional, fortalece o respeito à 
Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do Estado, mormente ao 
Estado democrático’. Aquele, que, ao contrário, não se dispõe a esse sacrifício, ‘malbarata, 
pouco a pouco, um capital que significa muito mais do que todas as vantagens angariadas, 
e que, desperdiçado, não mais será recuperado’”. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/2286/1425
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defesa pela Advocacia de Estado como uma vantagem justa ou um benefício 

legítimo, em vista do fato de haver a demonstração plena da separação entre 

interesse público e privado219. 

Em consequência, disposições legais produzidas pelo 

legislador que intervenham no âmbito normativamente regulado pelo princípio 

republicano e cujo propósito perseguido contrarie as prescrições a ele, 

princípio, consequenciais, resulta na necessária inconstitucionalidade da 

normatização produzida, seja constitucional reformadora 220 , seja 

infraconstitucional. 

Um argumento em sentido contrário poderia ser suscitado 

mediante a arguição de que a fixação desses pressupostos (individualidade da 

pena e princípio republicano) como impedientes à possibilidade de promoção 

da defesa do agente público terminaria por manietar a sua atuação, pois, na 

medida em que as ações por ele praticadas tenham potencialidade virtual de 

desaguar em responsabilizações pessoais, terminaria por eleger o meio que 

mais lhe resguardasse e não, ao contrário, que promovesse um interesse 

público que lhe foi confiado, notadamente em virtude do fato de ser comum a 

proposição de ações (de improbidade, principalmente) em face de agentes que 

titularizam cargos de gestão de órgãos ou entidades públicos. 

Dois contra-argumentos se apresentam para retirar a 

credibilidade normativa dessa construção.  

O primeiro se funda no próprio princípio republicano que 

utilizamos como fundamento da impossibilidade de representação do agente 
                                                           
219 Se o princípio republicano tem por objeto a tutela do interesse comum, de modo a evitar 

personalismos em favor de indivíduos ou grupos específicos, e, com isso, promover o 
tratamento igualitário na medida em que os benefícios possam ser auferidos pela maioria 
dos cidadãos, qualquer ação que eventualmente subverta sua lógica e traga dúvidas quanto 
ao fato de a defesa estar sendo feita não com base em uma communis utilitatis, mas pela 
posição social ou título  sustentado por quem da ação do estado se aproveita, perde-se 
continuamente a noção de ação virtuosa em razão da confusão feita entre a tutela de 
interesses privados e interesses efetivamente públicos. Sobre o tema Cf. BARCELLOS, Ana 
Paula de. O princípio republicano, a Constituição brasileira de 1988 e as formas de 
governo. Revista Forense v. 97, n. 356, jul./ago. 2001. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 3-
20. Cf AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005. P 60 ss. 

220 Os limites impostos pelo princípio republicano ao constituinte derivado reformador parecem 
induvidosos, ainda que a forma republicana não esteja contida no art. 60, § 4º, da CF, dada 
a previsão do art. 2º do ADCT, que permitiu a consulta plebiscitária quanto à forma de 
governo. Questões sobre a imutabilidade ou não da forma de governo ou do sistema de 
governo geram controvérsias, ante a previsão citada, estando a matéria sobre a apreciação 
do STF (MS n. 22972). 
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público nas situações aqui debatidas pela Advocacia de Estado. Isso porque 

um dos fundamentos dele decorrentes reside na impossibilidade de criação de 

nichos que isente agentes, independente da fundamentalidade de suas 

funções, de responderem pelo mau uso de suas competências, sem se aterem 

aos limites normativos fixados, principalmente em vista dos efeitos decorrentes 

da atribuição indevida ou desfundamentada da prática de ilícito(s) a 

terceiros221. 

E aqui tomemos como exemplo a propositura de ações de 

improbidade por algum legitimado ativo e a atuação judicial. Por meio delas se 

atribui, regra geral, a um agente público, a prática de um ato ímprobo que 

importe enriquecimento ilícito (art. 9º, Lei n. 8.429/92 – Lei de Improbidade 

Administrativa), cause prejuízo ao erário (art. 10, LIA) e/ou atente contra os 

princípios da Administração Pública (art. 11, LIA), afigurando-se 

manifestamente gravosas as consequências decorrentes da só condição de 

réu, o que se confirma ainda mais pelos efeitos decorrentes das sanções 

eventualmente aplicáveis (ressarcimento, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos, pagamento de multa, proibição de contratar com o Poder 

Público etc., art. 12 LIA).  

Pois bem, se nessas situações exige-se do agente público a 

assunção de sua defesa, com as consequências econômicas dela decorrentes, 

em função do princípio republicano, exige-se necessariamente dos legitimados 

ativos extremada responsabilidade na sua propositura, de modo que não por 

outro motivo o próprio legislador dotou o Ministério Público, a Defensoria 

Pública222 e a Advocacia-Geral da União223 de poderes de requisição ou, ainda, 

da competência para instauração de procedimentos administrativos com vistas 

à colheita de elementos hábeis a fundamentar as ações civis a serem 

propostas, como forma de diminuir o risco de sua propositura temerária. 

                                                           
221 A ideia de responsabilidade dos governantes vem fazer o contraponto à irresponsabilidade 

do soberano, próprio ao sistema monárquico (Cf. LEWANDOWSKI, Ricardo. Reflexões em 
torno do princípio republicano. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. V. 100. p. 189, jan./dez. 2005. p. 193), responsabilidade que se estende para além 
dos governantes de modo a atingir todos os que exerçam competências públicas. Cf. 
AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 
58. 

222 Lei n. 8.625/93: art. 25, IV, e art. 26; Lei Complementar 75/93: arts. 6º, VII; 7º; 8º; 38, I; 84, 
II; 150, I; Lei n. 7.347/85: art. 8º, § 1º; Lei Complementar n. 80/94: art. 8º, XVI; art. 44, X 

223 Lei n. 9.028/95: art. 4º. 
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Idêntica responsabilidade é exigida do juiz no ato de 

recebimento da ação, que não se limita à verificação dos requisitos formais 

necessários a qualquer ação proposta, mas a existência de indícios suficientes 

da prática do ato de improbidade, por meio de decisão fundamentada, proferida 

somete após a apresentação de manifestação escrita do réu (art. 17, §§ 6º e 

7º, LIA). 

Assim, verificada a propositura temerária de ações por parte de 

algum dos legitimados ativos, seja porque não cuidaram de promover os atos 

prévios de colheita de elementos que evidenciassem, com segurança, a 

existência de indícios fortes respeitantes à prática de um comportamento 

ímprobo pelo agente público a quem imputam a conduta ilícita, seja porque 

foram de encontro a esses elementos, que indicavam ou a ausência desses 

indícios ou a presença de dúvida séria quanto à  sua ocorrência, deverão ser 

eles responsabilizados funcionalmente, valendo o mesmo fundamento para as 

hipóteses de aceitação, por juízes, de ações em que se comprova a ausência 

de elementos indiciários que permitam, ainda que por um raciocínio presuntivo, 

atribuir ao agente público a prática de um ato ímprobo. 

Ou seja, a ideia de responsabilização decorrente do princípio 

republicano incidirá sobre todos aqueles que exerçam de forma abusiva as 

competências que lhe foram normativamente designadas, impedindo que 

agentes públicos que se atribua a prática de atos ilícitos e cujos efeitos da 

condenação sejam por eles suportados individualmente venham a ser 

representados pela Advocacia de Estado, mas também sobre aqueles que ou 

proponham ações temerárias ou que as recebam sem promover a análise séria 

pertinente à presença dos elementos normativamente necessários a tanto224. 

O segundo contra-argumento refere-se à impossibilidade de 

afirmar encontrar-se o agente público desassistido, pois a Constituição e as leis 

já lhe deferem – e quanto mais se aproxima dos cargos localizados no ápice da 

estrutura do Estado, maiores são as prerrogativas225 – proteção suficiente para 

                                                           
224  Nas ações propostas por entes estatais deve-se recordar a submissão deles às 

determinações constitucionais, notadamente ao dever de proteção aos direitos 
fundamentais, eis que o regime de direito púbico ao qual se vinculam tem por objetivo 
regular as relações potencialmente conflitivas entre poder e liberdade. Cf. GORDILLO, 
Agustin. Princípios gerais de direito público. São Paulo: RT, 1977. p. 24/25. 

225 Art. 102, I, “b” e “c”; art. 105, I, “a”; art. 108, I, “a”, todos da CF. 
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que bem desempenhe seus misteres. O próprio regime jurídico-administrativo, 

que traz a reboque o atributo da presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, já evidencia que a prova do agir desbordante da lei pelo agente 

público há de ser feita mediante a apresentação de prova concreta e segura 

que ateste a existência de vício em sua prática226. 

Essa proteção conferida ao agente público se fortifica 

dogmaticamente em razão da compreensão normativa dos direitos em disputa, 

pois, quando é o Poder Público partícipe em demandas, não pode ele suscitar 

em sua defesa a proteção conferida pelo sistema de direitos fundamentais, até 

porque, por definição, as normas definidoras desses direitos concedem ao 

cidadão áreas de atuação livre contra intervenções injustificadas àquele 

atribuídas227, direitos que não possuem essa dupla configuração de modo a 

permitir ser os entes públicos a um só tempo destinatários e titulares de direitos 

fundamentais228. Outra, contudo, é a situação em que o agente público é réu 

em ações, pois ainda que a sua participação na lide se motive pelo fato de ter 

agido quando do exercício de competências públicas, isso não produz efeitos 

invalidantes da proteção que se lhe garante o art. 5º, CF. 

                                                           
226 A alegação de que a defesa do agente público pelo Estado garantiria o bom exercício de 

suas funções e, conseguintemente, resguardaria um interesse público, notadamente para 
não o deixar à mercê de ações com viés marcadamente político, não convence. 
Primeiramente porque o próprio sistema jurídico há de encontrar mecanismos necessários à 
correção de interferências externas de outros sistemas (político ou econômico), não 
podendo, pois, olvidar de sua sistematização interna e da vinculação a preceitos que lhe 
conferem identidade. Assim, pressupondo que não há poderes ou órgãos irresponsáveis na 
República (Cf. ROCHA, Cármen Lúcia de Antunes. Princípios Constitucionais dos 
Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 381; OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da 
Improbidade Administrativa: má gestão, corrupção, ineficiência. São Paulo: RT, 2007. p. 
96-99), a proposição de ações temerárias com viés político devem resultar, 
necessariamente, quando assim consideradas, na responsabilização (administrativa, civil e 
penal) de quem as propõe, notadamente quando o próprio sistema jurídico confere ao 
propositor da demanda meios para colheita de elementos de prova que lhe permitam agir de 
forma responsável (v.g.: a prerrogativa conferida ao Ministério Público de instaurar 
inquéritos civis e de requisitar documentos, como consta do art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85). 
Segundo, defeitos ou vazios eventualmente presentes no sistema jurídico, e que permitam 
que situações como essa ocorram (propositura de ações gravosas de forma temerária ou 
irresponsável), devem ser solucionadas com meios que façam cessar a sua ocorrência, e 
não mediante a previsão de meios contrários a princípios jurídicos (republicano e isonomia) 
e que não resolvam esses defeitos ou vazios sistêmicos. 

227 “Direitos fundamentais são direitos públicos-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), 
contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 
supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em 
face da liberdade individual”. DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 41. 

228 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 88-89. 
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Assim, há em nosso sistema jurídico uma série de garantias 

normativamente predispostas a conferir meios que assegurem o pleno 

exercício das atribuições ou competências confiadas àqueles que exercem 

algum tipo de função pública, indo desde previsões constitucionais referíveis a 

agentes públicos ocupantes de altas funções da República (Presidente da 

República; Parlamentares; Ministros; juízes etc.), à disposições legais 

aplicáveis a servidores ocupantes de cargos pertencentes à estrutura 

burocrática do Estado (aí incluindo todas as funções), visando garantir-lhes que 

o exercício dessas funções sofra o mínimo possível de intervenção externa e, 

com isso, atenda as finalidades para a qual foram criados. Em consequência, 

quando quis conferir proteção (meios) aos agentes públicos para o 

cumprimento das funções que lhes são próprias, em vista dos fins a serem 

atingidos pelo exercício delas, conferiu o legislador constitucional uma série de 

proteções e/ou prerrogativas, não prevendo, contudo, a possibilidade de terem 

a defesa patrocinada na eventualidade de virem a ser pessoalmente acionados 

por práticas que se reputam ilícitas, dado o fato de o constituinte ter limitado a 

atuação da Advocacia de Estado à representação judicial dos entes públicos 

(União, Estados e DF) e não, pois, a representação de seus agentes. 

Ainda quanto a esse segundo contra-argumento, poder-se-ia 

suscitar a possibilidade de previsão de outros meios que, sem promover a 

vulneração de prescrições constitucionais (meios legítimos, portanto), 

alcançassem o propósito de conferir uma maior proteção àqueles que estão a 

desempenhar funções públicas (meios adequados). A fixação de um foro 

competente para a apreciação de causas que tenham por objeto demandas em 

face de agentes públicos por atos praticados no exercício da função (ou 

mesmo quando o vínculo já tenha terminado), de modo a evitar que uma série 

de processos sejam propostos nos mais variados foros (possibilidade que 

cresce exponencialmente ao se tratar de agentes públicos vinculados à União, 

suas autarquias, fundações etc.), facilitando-o a defesa, seria uma medida que, 

aliada a responsabilização daqueles que propuserem ações temerárias ou mal 

instruídas, serviria ao propósito de garantir ao agente uma maior proteção, sem 

que houvesse uma afronta a disposições normativas, mormente as de sede 

constitucional. 
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Mesmo intento poderia ser conseguido a partir modernização e, 

portanto, reforma, da Lei n. 4.898/65, de modo a criar mecanismos para 

responsabilização quando da propositura temerária de ações populares, civis 

públicas, ou mesmo penais, como também de seu recebimento judicial, 

mediante a especificação das hipóteses objetivas que permitam aferir a 

inobservância, que haverá de ser necessariamente dolosa, aos parâmetros 

legais a tanto exigidos, de modo a incutir a seriedade que deve nortear os atos 

relativos a essas demandas em razão dos efeitos causados pela só submissão 

de um agente público à condição de réu, dada a desabonadora atribuição a 

este do cometimento de condutas ilícitas. 

Assim, a pessoalidade própria à natureza retributiva da 

penalidade que se quer ver aplicada ao agente público pela suposta prática de 

ato ilícito (art. 5º, XLV, CF, aplicável em âmbito administrativo), bem como o 

princípio republicano (art. 1º, caput, CF), impedem que sua representação seja 

promovida pela Advocacia de Estado, critérios que repercutirão em outras 

situações, tais como naquelas em que houver o término do vínculo funcional ou 

mesmo aplicação de penalidades por atos processuais. 

 

4.1.3.1 Representação e término do vínculo funcional 

 

Um aspecto normativo a merecer a devida análise reporta-se 

ao término do vínculo jurídico entre o agente público e o Estado, de modo a 

saber se esse evento teria ou não reflexos na possibilidade de sua defesa pela 

Advocacia de Estado229. 

Isso porque se o fundamento jurídico da representação pessoal 

do agente público pela Advocacia de Estado for o fato de a atuação daquele 

referir-se, ao fim e ao cabo, ao próprio Estado, por força da ligação entre o 

querer do agente (sujeito anímico) e sua remissão normativa como sendo o 

querer do próprio órgão ou ente ao qual integre ou integrou, o término do 

vínculo funcional não teria qualquer repercussão jurídico-normativa, pois o 

                                                           
229 A Lei nº 9.028/, em seu art. 22, § 1º, autoriza a representação pela Advocacia-Geral da 

União dos ex-titulares de cargos e funções descritos no caput do preceito. 
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objeto de contraste jurídico sempre seria um ato praticado pelo agente quando 

do exercício da função pública. 

E, observe-se, sendo cogente o exercício da função pública, 

que não pode ficar ao dispor do agente de modo permiti-lo eleger situações em 

que atuará ou não230, caso se entendesse possível a representação do agente 

público pela Advocacia de Estado em demandas em que àquele fossem 

imputadas condutas ilícitas, ainda que os efeitos da sanção fosse por ele 

individualmente suportada, o simples término do vínculo funcional não poderia 

impedir a sua representação judicial ou extrajudicial pelo citado órgão jurídico 

em todo tramite da demanda, pois ao estar em jogo um interesse coletivo, cuja 

proteção foi ao Estado confiada, as competências predispostas à conferir-lhe 

efetividade deveriam ser necessariamente exercidas.  

Conseguintemente, afigurar-se-ia normativamente irrelevante o 

término do vínculo funcional, ou mesmo a vontade do agente de, após não 

mais relacionar-se funcionalmente com o Estado, eleger quem a partir desse 

evento jurídico passaria a representa-lo, pois se o objeto da controvérsia 

veicular um interesse público tutelado pelo Estado (União, Estados e DF), a 

atuação da Advocacia de Estado far-se-ia cogente. E isso se dá em razão de o 

concurso volitivo do agente afigurar-se absolutamente irrelevante, pois se o 

interesse for público, a vontade da pessoa física que titulariza ou titularizou 

uma função pública não teria o condão de produzir efeitos sob a esfera jurídica 

do Estado. 

E aqui essa dissociação se evidencia de forma um pouco mais 

clara. Partindo do pressuposto pertinente à obrigatoriedade da atuação da 

Advocacia de Estado quando estiver em jogo um interesse público cuja defesa 

lhe foi confiada (pois remissível à União, Estados e DF), de modo que não 

poderia ser ela proibida de atuar – até porque a sua atuação é 

constitucionalmente garantida –, como seria possível promover a concordância 

                                                           
230 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (In: Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2007. p. 71 e 77): “Em suma, o necessário – parece-nos – é 
encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre 
disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever 
de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe 
sobre ela”. E mais a frente: “O interesse público, fixado por via legal, não está à disposição 
da vontade do administrador, sujeito à vontade deste; pelo contrário, apresenta-se para ele 
sob a forma de um comando”. 
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de interesses eventualmente conflitantes na hipótese de um ex-agente público, 

que já não possuiria vinculo funcional com o Estado, entender que seus 

interesses seriam melhor representados por um advogado de sua confiança. 

Ou seja, ter-se-ia nessa situação hipotética, mas cuja ocorrência se afigura 

absolutamente viável e possível231, uma determinação normativa de atuação 

necessária da Advocacia de Estado quando haja interesse da União, Estados 

ou DF, caso se parta do pressuposto de que a defesa de agentes (ou ex-

agentes) públicos por atos praticados no exercício de suas funções e que 

veiculem interesses públicos deva por ela ser realizada – independente dos 

efeitos da condenação –, e o interesse do ex-agente em constituir advogado de 

sua confiança. 

Se o interesse é público, e mais ainda, do Estado, a atuação 

processual dever-se-ia ocorrer necessariamente por sua Advocacia de Estado, 

dada a competência para o exercício exclusivo dessa função. Contudo, essa 

construção interpretativa não suscitaria uma possível intervenção no direito 

geral de liberdade garantido ao ex-agente público pelo art. 5º, caput, CF, de 

escolher o advogado que tivesse confiança para defender seus interesses, que 

podem não necessariamente coincidir com os do Poder Público, principalmente 

nas situações em que os efeitos da condenação sejam por ele, agente público, 

suportados individualmente? 

Esse possível problema, compreendido como uma potencial 

intervenção no direito geral de liberdade do ex-agente público, revela-se, 

contudo, aparente em razão da plena dissociabilidade dos interesses em 

disputa, a evidenciar a impossibilidade de assunção de que sua defesa seja 

patrocinada pelo órgão cuja representação jurídica foi constitucionalmente 

cometida com exclusividade (arts. 131 e 132, CF) ao Estado. Isso porque os 

interesses se afiguram eminentemente pessoais, próprios àqueles que 

titularizam ou titularizaram uma função pública, de modo que nas demandas 

em que a eles sejam imputados atos ilícitos e cujos efeitos da condenação, por 

sua retributividade, sejam por eles suportados pessoalmente, compete-lhes 

eleger quem melhor represente seus particulares interesses e promovam a sua 

defesa, em juízo ou fora dele. 

                                                           
231 O processo de impedimento da Presidente Dilma Rousseff é exemplar sobre o assunto. 
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Aspectos de ordem processual fortificam a construção 

interpretativa aqui defendida, pois naquelas demandas propostas contra ex-

agentes públicos, ou seja, após a interrupção do vínculo jurídico entre ele e o 

Estado, a pretensão somente se viabilizaria na medida em que a ele se 

imputasse a responsabilidade pela prática de um ilícito e em razão do dever de 

suportar, pessoalmente, os efeitos de uma possível condenação, pois a sanção 

jurídica não poderia ser atribuída à pessoa diversa daquela a quem se imputa o 

comportamento antijurídico (princípio da individualidade da sanção 

retributiva 232 ). Se o que se tivesse em mira fosse a imputação de uma 

responsabilidade ao Estado, pertinente à obrigação de fazer algo, deixar de 

fazer ou permitir que se faça, ao não mais poder o ex-agente público praticar 

quaisquer atos para a satisfação dessa pretensão, a demanda não poderia ser 

contra ele proposta, uma vez que faltaria interesse ao proponente da demanda, 

ante a ilegitimidade passiva ad causam do réu indicado. 

O término do vínculo funcional, dessa forma, deixa ainda mais 

clara a impossibilidade de a representação do agente público ser atribuída à 

Advocacia de Estado, pois a pessoalidade da pena, cujos efeitos incidiriam 

exclusivamente sobre aquele que esteve no exercício de uma função ou cargo 

público, suprimiria qualquer pertinência a um interesse público cuja proteção 

fosse concebida como dever estatal, não podendo sequer afirmar que se 

estaria a resguardar um interesse público ao afastar quaisquer empecilhos ao 

exercício pleno das competências deferidas ao agente, de modo a manter a 

normalidade da atividade administrativa, evidenciando tratar-se, apenas, de um 

privilégio concedido a um grupo específico de pessoas, reforçando a 

inobservância ao princípio republicano. 

 

 

 

                                                           
232 “No dolo administrativo há a vontade de obter o resultado danoso com a utilização da 

qualidade de agente público para atingir aquele objetivo, enquanto na culpa, tomada em 
sentido estrito, há a obrigação funcional de agir de modo diverso daquele que se conduziu o 
agente e a sua consciência da potencialidade do dano que poderá ser provocado a partir do 
seu comportamento, sendo reprovável socialmente e prejudicial para a coletividade aquela 
atuação. Daí porque a responsabilidade civil do agente é de natureza predominantemente 
sancionatória, e não meramente reparatória”. ROCHA, Cármen Lúcia de Antunes. 
Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 386. 
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4.1.3.2 Astreintes fixadas diretamente aos agentes públicos 

 

Hipótese que poderia lançar dúvidas sobre a possibilidade de 

representação do agente público pela Advocacia de Estado refere-se às 

situações em que, para fazer cumprir uma ordem exarada em desfavor o ente 

público, fixa o juiz no curso da ação uma multa de natureza processual 

(destituída de cunho punitivo) a ser suportada diretamente pelo gestor, caso 

não sejam tomadas as providências necessárias ao seu efetivo cumprimento.  

Nessas situações há de se observar que o Estado já é parte na 

relação processual, estando sempre na defesa de um interesse seu, sendo, 

consequentemente, defendido por sua Advocacia, possuindo a decisão um 

duplo efeito: um direcionado ao ente público, por ser ele o legitimado passivo, 

pois se lhe compete fazer, deixar de fazer ou suportar algo; outro, dirigido ao 

agente público, por supostamente titularizar as competências normativas 

necessárias para fazer cumprir a decisão ou deflagrar o procedimento a tanto 

necessário. 

A decisão que fixa a obrigação a ser cumprida pelo Estado já 

lhe permite adotar as providências que entender cabíveis à sua reforma, caso 

considere ser ela contrária a um interesse público de qualquer ordem (v.g.: 

intervenção indevida do judiciário em áreas livres de sindicabilidade judicial; 

contrariedade ao princípio da legalidade, isonomia etc.), restando dessa forma 

saber se especificamente quanto àquela que recai sobre o agente teria ele 

direito a ser representado também pela Advocacia de Estado. 

Ocorre que nessa situação específica incide os mesmos 

problemas antes descritos pertinentes à verificação de se a conduta do agente 

público veicularia ou não um interesse público (v.g.: pode o Estado concordar 

com a obrigação, reconhecendo o direito do autor da demanda, mas o agente 

deixar de praticar os atos que se lhe competem para dar à decisão 

cumprimento, inclusive por prevaricação), de sorte que, embora não punitiva a 

natureza da astreinte, a sua pessoalidade faria com que o agente não pudesse 
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ser pela Advocacia de Estado representado, a ele competindo a assunção de 

sua defesa233. 

 

4.1.3.3 A representação quando o agente público é vítima de uma ação ilícita 

no exercício de duas funções 

 

O pressuposto da pessoalidade da pena, associado ao 

princípio republicano (art. 1º, caput, CF), oferecem uma resposta 

constitucionalmente adequada para avaliar a (im)possibilidade de 

representação do agente público pela Advocacia de Estado quando àquele se 

esteja a imputar a prática de um comportamento contrário às prescrições 

normativas de regência e que possa ser qualificado como ilícito penal, crime de 

responsabilidade ou ação ímproba. Isso em razão de os efeitos do eventual 

provimento condenatório, dada sua natureza retributiva, serem suportados 

individualmente por aquele que esteja a titularizar uma função ou cargo público, 

o que se afigura impediente à identificação de um interesse público cuja tutela 

seja atribuída à União, Estados ou DF, situação que se encontra, portanto, fora 

do âmbito de abrangência normativa do caput dos arts. 131 e 132 CF. 

Ocorre que há situações em que ao agente público deixa de 

ser atribuída a causação de um resultado ilícito, pois, ao contrário, seria ele a 

vítima de uma ação imputada a terceiro e cuja realização teria por força motriz 

o exercício, por aquele, das funções que titulariza. Ou seja, é pelo fato de estar 

no uso das competências que lhe foram normativamente atribuídas, e cujo 

exercício se afigurava cogente, que sofreu os efeitos da ação ilícita praticada 

por terceiro, o que demandaria a necessária análise respeitante ao fato de na 

hipótese em questão ser possível a representação dos seus interesses pela 

Advocacia de Estado. 

O art. 22, caput¸ da Lei n. 9.028/95, prescreve a possibilidade 

de a Advocacia-Geral da União representar os agentes públicos nele 

                                                           
233 A verificação da legalidade dessas decisões judicial se faz necessária, mormente quando as 

astreintes são fixadas contra quem, evidentemente, não é o agente normativamente 
legitimado para cumprir ou fazer cumprir a decisão, como se dá na fixação de tais 
penalidades em face de Advogados Públicos por atos a serem cumpridos pelas pessoas 
jurídicas que representam. Todavia, por fugir ao escopo da dissertação, e por não influir no 
objeto em análise, sobre ela não nos debruçaremos. 
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mencionados, promovendo, inclusive, a ação penal privada ou representando 

perante o Ministério Público, quando vítimas de crime referente a atos 

praticados “no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou 

regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas 

respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas”. 

Nessas hipóteses, de fato, o pressuposto da pessoalidade da 

pena deixa de ter aplicação como critério norteador impediente à possibilidade 

de representação do agente público pela Advocacia de Estado. Todavia, a 

própria conformação do núcleo competencial de sua atuação pelo caput dos 

arts. 131 e 132, que especifica a necessidade de se afigurar presente um 

interesse público tutelável pela União, Estados e DF, evidencia a 

impossibilidade dessa atuação. 

Das disposições do Código Penal tipificadoras dos crimes 

contra à Administração Pública, temos a subdivisão das espécies delitivas 

praticadas por funcionários públicos (art. 312 ao 327) e por particulares (art. 

328 ao 337-A), sendo essa última a que nos interessa no momento – já que 

estamos a tratar dos casos em que o agente público sofre os efeitos de uma 

ação –, pelo fato de o objeto da ação típica produzir efeitos, em alguma 

medida, sobre o agente público por exercer sua função ou em razão dela. Isso 

em razão de haver no Código Penal figuras típicas cujas ações perpetradas 

pelos autores do ilícito podem incidir sobre a esfera jurídica do agente público, 

como no delito de resistência (art. 329), ante a possível a utilização de violência 

ou ameaça no intuito de opor barreira à execução de um ato legal, no de 

desobediência (art. 330) ou no de desacato (art. 331), mas cuja 

pluriofensividade da ação lesiva atinge “tanto a honra do funcionário como o 

prestígio da Administração Pública”234-235. 

Em todas essas hipóteses típicas, como o bem jurídico tutelado 

em primeiro plano é a Administração Pública236, sua moralidade e probidade237, 

                                                           
234 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes 

contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 210. 

235 Embora haja essa pluriofensividade, o crie é único, pois, do contrário, haveria vulneração à 
garantia de não haver uma dupla punição penal pela prática de um mesmo fato (vedação ao 
bis in idem). 

236 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ᵃ ed. Niterói: Impetus, 2014. P 1060 ss. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14ᵃ ed. Rio de Janeiro: Forense, 
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ao Estado é conferido o interesse de proteger-lhe238, dada a sua condição de 

sujeito passivo da ação delitiva, embora o agente público também o seja, de 

forma secundária. 

Ocorre que para o referido crime (aliás, para todos os indicados 

nos arts. 312 a 337-A do CP), o legislador, em vista dos interesses tutelados, 

cuidou de prever que a ação penal seria de natureza pública (art. 100, caput, 

CP, c/c o art. 24, caput, CPP), a ser necessariamente proposta pelo Ministério 

Público se presentes os requisitos necessários (prova da materialidade e 

indícios de autoria), ante a ausência de qualquer remissão que condicionasse a 

sua propositura ao interesse do ofendido. Ou seja, nas hipóteses em que o 

legislador anteviu a presença de um interesse público nos delitos cujos efeitos 

da ação fossem suportados por agentes públicos por estarem no exercício da 

função ou em razão dela, prefixou a natureza pública da ação penal, com a 

especificação do órgão com competência para a defesa desse interesse em 

juízo, no caso, o Ministério Público, circunstância reforçada pela absoluta 

prescindibilidade do concurso volitivo do agente público para sua proposição. 

Portanto, para essas espécies delitivas a representação do 

agente público pela Advocacia de Estado não se viabilizaria, pois ainda que as 

ações sejam a ele direcionadas, o objeto protegido pela norma é um interesse 

público (função pública), cuja tutela foi normativamente concedida ao Ministério 

Público. 

As outras hipóteses previstas referem-se aos crimes contra a 

honra (calúnia, art. 138; difamação, art. 139; e injúria, art. 140), tendo em vista 

a causa de aumento da pena descrita no art. 141 CP, quando praticados contra 

o Presidente da República (inciso I) ou contra funcionário público, em razão de 

suas funções (inciso II). Tem-se, pois, nessas circunstâncias, tipos penais cujos 

bens tutelados é a honra pessoal dos sujeitos passivos do crime, não havendo 

alteração dessa situação o fato de poder haver o desprestígio da própria 

                                                                                                                                                                          
2014. p. 1316 ss. PRADO. Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 3, Parte 
Especial – arts. 250 a 359-H. 7ᵃ ed. São Paulo: RT, 2010. p. 554 ss. 

237 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes 
contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

238 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes 
contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos. São Paulo: Saraiva, 
2010. 
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Administração de forma mediata, o que se comprova tanto pela disposição 

topológica, como pela condição de procedibilidade fixada no art. 145, p. único, 

CP239. 

É certo que nos delitos contra honra praticados contra servidor 

público em razão de suas funções (art. 141, II, CP) poderia o agente público 

vitimado propor a denúncia na hipótese de haver inércia do membro do 

Ministério Público (art. 29 CPP c/c o art. 100, § 3°), ou mesmo promover, ainda 

que na qualidade de assistente da acusação, atos na defesa não só de 

interesses patrimoniais, como vem sendo reconhecido pela literatura jurídica 

sobre o assunto240 . Contudo, ainda que incidente na situação a causa de 

aumento prevista no art. 141, II, CP, não tem ela o condão de alterar o bem 

jurídico tutelado (honra pessoal), o que se evidencia pelo fato de a iniciativa 

apenas a ela competir, afigurando-se ausente um interesse público a fazer 

merecer a representação do agente pela Advocacia de Estado, eis que não 

comportada pelo núcleo de competências materiais disposto no caput dos arts. 

131 e 132. 

Veja que nas situações em que o interesse público é o bem 

jurídico tutelado pela norma, a vontade da vítima da ação delitiva se afigura 

prescindível para a propositura da ação penal, não sendo alçada sequer à 

condição de procedibilidade para deflagração da persecução penal, o que, 

todavia, não ocorre quando o bem sob tutela seja um interesse de ordem 

marcadamente privada. 

 

                                                           
239 “[...] não se pode desconhecer qual é o verdadeiro bem jurídico protegido, pois este capítulo 

dos crimes contra a honra situa-se no título “Dos crimes contra a pessoa”, ao passo que os 
crimes praticados contra o Estado são objeto do último capítulo do Código, que trata dos 
crimes contra à Administração Pública. Não se ignora, porém, que, mediatamente, a própria 
Administração acaba sendo atingida no seu prestígio e honorabilidade, e só por isso 
justifica-se a majoração penal. Tanto que se o funcionário não desejar, não será instaurada 
a ação penal, pois este detém a legitimidade para representar, não o Estado”. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes 
contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 370. 

240 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11ᵃ ed. São Paulo: 
RT, 2012. p. 569. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 13ᵃ ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 490-492. A hipótese de assistente da acusação far-se-ia 
possível nos crimes previstos nos arts. 312 a 337-A CP, para perseguir ou não interesses 
patrimoniais do ente público vitimado. 
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4.1.3.4 A representação de agentes públicos pela Advocacia-Geral da União e 

a sua (in)constitucionalidade: análise do art. 22 da Lei n. 9.028/95 e da decisão 

que deveria ser pelo Supremo Tribunal Federal proferida 

 

Em âmbito federal, o legislador disciplinou, por meio do artigo 

22 da Lei n. 9.028/95 241 , a possibilidade de representação judicial e 

extrajudicial de agentes públicos pela Advocacia-Geral da União, fixando no 

caput do citado preceito, bem como nos incisos I e II do seu parágrafo 1º, quem 

seriam os agente eventualmente beneficiados, e os pressupostos a tanto 

necessários – ato praticado no exercício das atribuições constitucionais e que 

tenham por objeto a veiculação de um interesse público –, representação que 

pode se dar estando ou não o agente no pleno exercício da função ou cargo (§ 

1º). 

Em âmbito interno, promoveu o Advogado-Geral da União, com 

base na autorização que se lhe concede o artigo 23 da Lei n. 9.028/95, o 

disciplinamento (procedimental) dessa competência por intermédio da Portaria 

nº 408/2009, pertinente à representação judicial, e da Portaria nº 13/2015, 

respeitante à representação extrajudicial. 

Por considerar inconstitucional o preceito legal, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2.888, ao fundamento de que as competências 

normativamente traçadas para a Advocacia-Geral da União seria a de defesa 

dos interesses da União, não sendo possível a alteração desse núcleo 

competencial para que passasse a desempenhar a defesa de agentes públicos, 

eis que transmudaria sua função para uma espécie de “defensoria dos 

servidores”, em vulneração ao art. 131, caput, e art. 37, caput (princípio da 

moralidade), ambos da CF. Assim, para OAB, seriam os preceitos o art. 131, 

caput, e o art. 37, caput, os parâmetros de controle da constitucionalidade do 

art. 22 da Lei n. 9.028/95. 

A Presidência da República arguiu, em favor da 

constitucionalidade do artigo, que seu objeto é a defesa do interesse público, 

eis que a representação seria do agente quando fosse acionado nessa 

                                                           
241 Redação conferida por uma série de Medidas Provisórias e/ou suas reedições. 
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condição, sendo esse o único procedimento para que não se inviabilizasse o 

exercício de suas funções, uma vez que não teria ele meios de patrocinar um 

número imprevisível de possíveis demandas. Ao preceito atribui o mesmo 

espírito que gerou a instituição do foro por prerrogativa de função e o defensor 

dativo em favor dos cidadãos de maneira geral, quando economicamente 

necessitados, tendo ele promovido um mero detalhamento das competências 

conferidas à Advocacia-Geral da União, de modo que a sua supressão em 

nada alteraria o quadro fático-jurídico, uma vez que a defesa da União 

pressuporia a de seus agentes. 

O Congresso Nacional sustentou a constitucionalidade do 

artigo 22 ao argumento de que sua função seria a de evitar que ações 

eventualmente propostas em face do agente público obstasse o livre exercício 

das competências que lhe foram outorgadas para a consecução de um 

interesse público, que teria que escolher entre defender-se ou exercer suas 

funções, tendo, para tanto, que fazer frente aos gastos oriundos das ações. 

O Advogado-Geral da União, com fundamento no art. 103, § 3º, 

CF e do art. 12 da Lei n. 9.868/99, defendeu a constitucionalidade do 

dispositivo normativo, arguindo ter o autor da ação feito interpretação 

equivocada dos limites competenciais, pois a defesa do agente público pela 

Advocacia de Estado somente se revelará possível quando o ato tiver sido por 

ele praticado no exercício de suas atribuições, com vistas a dar consecução a 

um interesse público, de modo que, vindo o ato a ser declarado ilícito, 

administrativa ou judicialmente, ou tendo causado danos ao erário, de modo a 

permitir, inclusive, o manejo da ação regressiva, a representação estaria 

juridicamente vedada. Consequentemente, o art. 37, tanto no que se refere ao 

princípio da moralidade, como o da impessoalidade, estariam atendidos. 

Argumenta, ainda, que não se estaria alargando as 

competências da AGU, em vista do fato de sempre se revelar necessária a 

demonstração de um interesse público, o que legitimaria a previsão normativa. 

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo julgamento de 

improcedência do pedido, pois teria o preceito impugnado cuidado apenas de 

esmiuçar as competências constitucionalmente deferidas à Advocacia-Geral da 
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União, e que essa atuação dar-se-ia apenas nos casos em que estivesse 

evidenciado um interesse público. 

Foram esses os argumentos apresentados para a promoção de 

controle de constitucionalidade, em sede abstrata, do disposto no art. 22 da Lei 

n. 9.028/95 que à Advocacia-Geral da União, e aos seus órgãos vinculados, 

permite o patrocínio da defesa de agentes (ou ex-agentes) públicos, 

constitucionalidade que será declarada caso não seja observada pela Corte 

Suprema a existência de vício vulnerador à disposição constitucional, que 

deverá ser demonstrado no percurso da análise que empreenderá, mediante: i) 

a fixação do parâmetro de controle, cujos contornos jurídicos-dogmáticos 

deverão ser necessariamente explicitados, bem como ii) a verificação de se o 

preceito normativo promove uma regulação permitida do parâmetro 

constitucional. 

Ao lado dos questionamentos de ordem material suscitados 

pela OAB, outro se apresenta à tese da inconstitucionalidade do art. 22 da Lei 

n. 9.028/95, desta feita de ordem formal, em vista do fato de o caput do art. 131 

da CF prescrever a lei complementar como o veículo normativo adequado para 

dispor sobre organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União, 

devendo o preceito ser avaliado sob esse duplo aspecto. 

 

4.1.3.4.1 Inconstitucionalidade formal 

 

Fixou o constituinte no art. 131, caput, as competências 

deferidas à Advocacia-Geral da União, remetendo à lei complementar a 

disposição sobre sua organização e funcionamento, mandamento de 

observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional quando da 

conformação normativa do órgão, o que abriria duas frentes de análise. A 

primeira, voltada a saber o que estaria contido nesse núcleo de atribuições e 

quem possuiria competência para alterá-las, mais especificamente para alargar 

o campo de atuação possível: se o constituinte derivado reformador ou o 

legislador infraconstitucional. A segunda, na hipótese de considerar 

competente o legislador infraconstitucional para tal desiderato, pertinente à 

análise da questão de saber se o tratamento normativo das competências à 
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AGU cometidas, de representação judicial e extrajudicial da União, bem como a 

consultoria e assessoramento do Poder Executivo, estaria necessária e 

formalmente vinculado ao veículo normativo (lei complementar) descrito no 

caput do art. 131 da CF, ou se esse núcleo de atribuições estaria fora dessa 

restrição constitucional, de modo a poder ser regulado por veículo normativo 

diverso (lei ordinária, delegada ou medida provisória; art. 59, CF). 

A resposta à primeira questão acima levantada encontra-se 

respondida pelo que acima expusemos, principalmente o que consta do 

subtópico 4.1.2, cuja conclusão, em tese, tornaria prejudicada a análise da 

questão subsequente na medida em que já se teria a proibição do incremento 

de competências a órgãos constitucionalmente estruturados sem a ação 

interventiva do constituinte reformador. Contudo, a hipótese de se defender a 

interpretação de não estar sobre a alçada do constituinte derivado reformador a 

ação normatizadora da competência a ser exercida pela Advocacia-Geral da 

União de representação de agentes públicos, ao argumento de que já estaria 

ela potencialmente inserida no núcleo descritivo do art. 131, caput, CF, conduz-

nos para análise da segunda questão suscitada no parágrafo imediatamente 

antecedente. 

Para tanto, coloca-se para análise do intérprete a questão de 

fixar o sentido do que pode ser normativamente concebido como organização e 

funcionamento, termos constantes do art. 131, caput, CF, pois é dessa 

premissa que se poderá evidenciar os limites formais do legislador na atividade 

conformadora da Advocacia-Geral da União. 

A palavra organizar nos traz, pela definição léxica do termo242, 

o sentido de uma ação instrumental a incidir sobre um determinado objeto com 

                                                           
242 Organização. or.ga.ni.za.ção. sf (organizar+ção) 1 Ato ou efeito de organizar. 2 Estado 

do que se acha organizado. 3 Disposição de alguma coisa para poder funcionar. 4 Modo 
como um ser vivo é organizado. 5 Estrutura ou conformação das diferentes partes do 
corpo. 6 Disposição e constituição física do corpo humano; organismo. 7 Constituição moral 
ou intelectual. 8 Constituição de um estabelecimento público ou particular. 9 Estudo dos 
elementos e condições da constituição e funcionamento das empresas e serviços públicos; 
arte ou ciência da organização. O. de empresa, Sociol: conjunto de formas sistemáticas de 
cooperação humana para a produção e o intercâmbio de bens econômicos. O. industrial, 
Sociol: configuração de cultura que se caracteriza pelo emprego abundante de máquinas, 
pela produção em massa e pela utilização de forças distintas das humanas. O. judiciária, 
Dir: conjunto das leis que dispõem sobre a criação e desdobramento de comarcas, juizados 
e tribunais, distribuição de juízes, serventuários e funcionários da justiça, constituindo e 
disciplinando, assim, o aparelho que regula e distribui. O. não governamental: entidade 
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a intenção de se atingir alguma finalidade, o que, no campo normativo e para 

os fins aqui propostos, pode ser entendida como a especificação da estrutura 

de órgãos ou entidades, com a indicação de suas subdivisões internas de 

competências (composição: órgãos e cargos), sistematizadas e concertadas 

com a finalidade de promover a realização de uma específica tarefa descrita 

pelo legislador e que motivou a sua criação. Ou seja, tratar-se-ia da edificação 

de órgãos ou entidades de modo a prever todos os mecanismos aptos a 

predispô-los à realização das tarefas que lhe foram cometidas, podendo ser 

vista, portanto, como uma descrição normativamente estática. 

Por funcionamento, tem-se, ao revés, a ideia dinâmica 243 

pertinente ao conjunto de normas voltadas à forma como órgãos ou entidades 

procederão para consecução de suas finalidades, a se realizarem mediante o 

exercício das competências dispostas segunda a organização interna de suas 

estruturas (departamentos, cargos etc.). 

Vê-se, portanto, haver um encadeamento a tornar o ato 

antecedente causa do consequente, pois organiza-se o órgão ou entidade 

mediante a previsão e a criação da estrutura (nela inserida a delimitação 

descritiva das competências exercitáveis) e procedimentos que especificam a 

forma como essas competências serão exercidas (descrição do processo de 

funcionamento do órgão), em vista da finalidade para a qual estão eles 

predispostos a realizarem. Com efeito, não haveria como o legislador 

normatizar o funcionamento da Advocacia-Geral da União sem que 

promovesse a especificação organizacional de suas competências, até porque 

figuram elas como pressupostos necessários à especificação da forma como o 

exercício da função pelos agentes públicos que integram sua estrutura se 

realizará. 

                                                                                                                                                                          
com finalidades culturais, artísticas, políticas etc., sem ligações com membros ou órgãos do 
governo. Sigla: ONG. O. social, Sociol: sistema de relações entre os membros de um 
grupo ou entre os grupos de uma sociedade, relações essas que envolvem obrigações e 
compensações recíprocas, obedecendo a padrões socialmente aprovados. Fonte: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=organiza%E7%E3o. 

243 Funcionar. fun.cio.nar. (lat functione+ar2) vint 1 Exercer a sua função; estar em exercício 
de algum cargo ou emprego: "...então não terei ocasião de funcionar?" (Graça 
Aranha). 2Estar em atividade: Às oito horas o comércio começa a funcionar. 3Executar 
os seus movimentos: Quem sabe como funciona esta máquina? Fonte: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=funcionar. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=organiza%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=organiza%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=funcionar
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=funcionar
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Dessa forma, qualquer disposição de cunho organizacional tem 

por função propiciar que o órgão ou entidade a qual se destine desempenhe de 

forma plena suas funções institucionais, servindo, assim, como meio 

predisposto a que deem consecução às suas finalidades, o que, no caso da 

Advocacia-Geral da União, realiza-se por intermédio do exercício das 

competências de representação (judicial e extrajudicial), consultoria e 

assessoramento, exigindo a Constituição que lei complementar, e só ela, sobre 

tal tema dispusesse244. 

Fortifica a interpretação de que as disposições pertinentes às 

competências da AGU demandarem lei complementar o fato de que pouco ou 

nenhum sentido teria a Constituição ao prever um limitador da atuação 

normativa do legislador infraconstitucional ao reservar à lei complementar a 

tarefa de dispor sobre a organização e funcionamento da AGU, em razão do 

quórum qualificado para aprovação das matérias reguláveis por essa via (art. 

69, CF) e das limitações a ela inerentes (art. 62, § 1°, III, e art. 68, § 1°, CF), 

mas que o núcleo referencial identificador da atuação do órgão, centrado nas 

atividades de representação, consultaria e assessoramento, pudesse ser 

regulado por qualquer veículo normativo, inclusive por medida provisória245. 

No Estado de São Paulo, ao se pretender promover a alteração 

da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado (cuja natureza é a de Lei 

Complementar, segundo o constante do art. 23, p. único, “3”, da Constituição 

                                                           
244 Sem aprofundar a análise do RE n. 539.370, que versava sobre o veículo normativamente 

apto a tratar sobre o regime de férias dos Procuradores da Fazenda Nacional, o tema 
decidido não influi na argumentação aqui desenvolvida, pois apesar de ter consignado que 
questões funcionais ligadas à carreira, tais como férias, subsídios etc. poderiam ser 
reguladas por lei ordinária, resguardou o tema pertinente à organização e funcionamento, 
como não poderia ser diferente, que para os limites da análise empreendida compreende, 
necessariamente, o exercício das competências de representação, consultoria e 
assessoramento. 

245 Uma breve análise da estruturação do Estado e de seus órgãos na Constituição permite 
inferir, não obstante uma certa assistematicidade à matéria deferida, que quando quis o 
constituinte dispor sobre a normatização conformadora destes, mormente em se tratando da 
fixação das regras pertinentes à forma como se organizariam e exerceriam as funções que 
motivaram sua criação, reservou essa tarefa à legislação complementar, fixando, assim, um 
âmbito material de atuação precisa vinculado a esse veículo legislativo (art. 79, p. único; art. 
93, caput; art. 121, caput; art. 128, § 5º; art. 131, caput; art. 134, § 1º; art. 142, § 1º). O 
propósito para fixação desse processo legislativo mais dificultoso parece ter finalidade 
demonstrar a importância deferida ao tema, incutindo no legislador a ideia de que se apenas 
pela maioria absoluta dos seus membros (art. 69, CF) é que essa legislação poderia ser 
criada, alterada e/ou revogada, uma maior preocupação deveria nortear os seus trabalhos, 
de modo a garantir uma maior estabilidade institucional, eis que, ao fim e ao cabo, estar-se-
ia a cuidar da forma de atuação de instituições de vital importância para a República. 
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estadual246) para permitir aos seus Procuradores a promoção da defesa de 

agentes públicos, utilizou-se da via da lei complementar, ao argumento de que 

propósito em mira seria o de ampliar o campo funcional da instituição, 

conforme descrito na exposição de motivos do projeto de lei enviado247. 

Portanto, normatização dispondo sobre a competência para a 

representação de agentes públicos pela Advocacia-Geral da União, por inserir-

se no que normativamente se concebe como sendo o núcleo voltado à fixação 

da organização e funcionamento do órgão, deve, necessariamente, ser 

veiculado por lei complementar, sendo, pois, formalmente inconstitucional lei 

ordinária que sobre o tema verse, como é o caso do art. 22 da Lei n. 9.028/95. 

 

4.1.3.4.2 Inconstitucionalidade material 

 

Embora a inconstitucionalidade formal do preceito já indique a 

procedência da Ação Direta proposta pelo Conselho Federal da OAB, ao arguir 

a proponente que vícios substanciais inquinam o preceito, sua análise se faz 

necessária com vistas a esgotar o tema. 

 

4.1.3.4.2.1 O parâmetro constitucional de controle 

 

Em “um exame de constitucionalidade jurídico-dogmaticamente 

correto” 248 , a primeira tarefa que se apresenta reporta-se à fixação do(s) 

parâmetro(s) de controle constitucional, pois sendo possível, ainda que in 

status assertionis, a concorrência de mais de um para essa atividade, a 

correção do pensamento se dará pela perfeita indicação daquele(s) 

efetivamente violado(s) e que fornecerá(ão) o suporte para a tarefa de análise 

                                                           
246 Tem-se a compreensão de que, pela simetria Constitucional, ao fixar o constituinte que a 

organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União dar-se-ia por lei complementar, 
idêntico veículo normativo seria exigido nos Estados federados quanto às suas 
Procuradorias. 

247  COSTA, Priscila. Projeto prevê que agente público seja defendido pelo Estado. 
Consultor Jurídico. Matéria publicada em 04.06.2006. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2006-jun-04/projeto_preve_agente_publico_tenha_defesa_estado. 
Acesso em: 03.06.2016. 

248  Nesse sentido: DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 175 

http://www.conjur.com.br/2006-jun-04/projeto_preve_agente_publico_tenha_defesa_estado
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da compatibilidade do texto e da norma de decisão dele extraível com a 

Constituição. 

Embora as argumentações deduzidas pelos que participam da 

ação se lastreiem em três fundamentos constitucionais (arts. 131, caput e 37, 

caput, pertinente à moralidade pública, pela OAB; art. 131, caput, e 5º, caput, 

princípio da isonomia, pelos que defendem a validade do dispositivo legal), 

como o objeto de controle imediato é de natureza normativa249, pois tem por 

meta a declaração de inconstitucionalidade do art. 22 da Lei n. 9.028/95, os 

parâmetros de controle serão necessariamente aqueles tidos por violados pelo 

preceito normativo citado 250 , centrando-se essa análise, primeiramente, 

naqueles indicados pela promotora da ação, e, posteriormente, na eventual 

existência de outro(s) não citado(s) textualmente, proceder que não pode 

prescindir da verificação de haver efetiva concorrência entre eles. 

Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis 251 , ao tratarem da 

concorrência entre direitos, embora o objeto de análise que empreenderam 

refira-se aos direitos fundamentais e aos seus limites, registram que tal se dá 

nas hipóteses em que haja duas ou mais possíveis normas constitucionais 

violadas por ato do Poder Público (Legislativo, Executivo ou Judiciário) e que o 

titular do direito possa se valer para resistir a intervenção estatal, concorrência 

que, contudo, pode se revelar aparente, remetendo o intérprete/aplicador a 

eleição daquele que servirá como parâmetro de julgamento (geralmente 

mediante a utilização da regra da especialidade), ou real (ideal), hipótese em 

que a análise deverá necessariamente centrar-se em todos que concorram 

para determinar a invalidação do ato reputado inconstitucional. Essa 

dogmatização, não obstante centrar-se nos direitos fundamentais, aplica-se ao 

procedimento de controle normativo abstrato de constitucionalidade em geral, 

obviamente naquilo que for compatível, pois nele o foco é a definição do 

parâmetro de controle, para com isso definir posteriormente o seu âmbito de 

regulamentação, viabilizando a análise quanto ao fato de se o ato do poder 

público interveio ou intervém, injustificadamente, nesse domínio que configura 

                                                           
249 MARTINS, Leonardo. Direito Processual Constitucional Alemão. São Paulo: Atlas, 2011. 

p. 11-13. 
250 MARTINS, Leonardo. Direito Processual Constitucional Alemão. São Paulo: Atlas, 2011. 
251 MARTINS, Leonardo. Direito Processual Constitucional Alemão. São Paulo: Atlas, 2011. 

p. 171-172. 
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a área de incidência do direito que serviu de parâmetro. No caso que se nos 

apresenta para análise, a fixação do parâmetro de controle permitirá analisar o 

seu âmbito normativamente regulado e se a normatização infraconstitucional é 

por ele comportada. 

 

4.1.3.4.2.2 O art. 131, caput, CF: fixador do núcleo competencial atribuído à 

Advocacia-Geral da União 

 

A Constituição, em seu art. 131, caput, traçou os contornos 

normativos pertinentes às atribuições cometidas à Advocacia-Geral da União 

ao especificar competir-lhe, por si ou por órgão vinculado, a representação 

judicial ou extrajudicial da União, atribuindo-lhe também a função de consultoria 

e assessoramento do Poder Executivo, nos termos que dispusesse a lei 

complementar que regulasse o seu funcionamento e organização, a evidenciar, 

em relação a essas duas últimas atribuições, uma reserva legal simples a 

depender, portanto, da atividade legiferante infraconstitucional. 

Temos uma norma de atribuição de competência estruturadora 

do Estado, que define o núcleo competencial atribuído à Advocacia-Geral da 

União, cuja complexidade da atuação remete necessariamente ao 

disciplinamento a ser efetivado pelo legislador infraconstitucional, ante o fato de 

não ser a Constituição o locus adequado para cuidar em minucias a respeito da 

forma como se efetivará a atuação da Advocacia de Estado, bastando ao 

constituinte indicar às tarefas confiadas institucionalmente ao órgão, traçando 

seu o contorno constitucional, sendo esse disciplinamento estruturador melhor 

desempenhado pelo legislador infraconstitucional, a quem compete, dentro da 

margem de discrição política lhe confiada, criar a estrutura material e jurídica 

(institutos e procedimentos) necessária à viabilização do exercício das funções 

ao órgão atribuídas, sem, contudo, desvirtuar o programa que lhe foi 

constitucional proposto. 

Dessa forma, qualquer normatização que tenha por objeto o 

tratamento das competências da Advocacia-Geral da União, quer implique em 

alguma medida na expansão das atribuições pertinentes a quem poderá ser 

por ela representado, quer se proponha apenas a concretizá-las, sob a 
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alegação de não promoverá a extensão desse núcleo, servirá o art. 131, caput, 

CF, como parâmetro de análise. 

 

4.1.3.4.2.3 O princípio da moralidade 

 

O princípio da moralidade administrativa, embora presente de 

forma dispersa no texto constitucional (art. 5º, LXXIII; art. 85, V etc.), encontra 

seu locus preciso no artigo 37, caput, fixador dos princípios norteadores da 

atividade administrativa, corresponde a um conceito de índole marcadamente 

subjetiva prescritor de um dever de boa conduta252 normativamente exigido 

daqueles que estejam a exercer essa função, seja no trato da coisa pública, 

seja no trato como os administrados (que têm o direito subjetivo a um 

tratamento leal e de boa-fé253), de modo a que sua ação se dê nos estritos 

limites que a lei lhe permite, com vistas a dar consecução a um interesse 

coletivo, isento, pois, de motivações de ordem pessoal.  

Observe-se que sempre que se quer proceder à conceituação 

pertinente a qual seria a área de regulamentação do citado princípio a literatura 

jurídica remete a qualidades de valor moral que devem acompanhar o agente 

público (lealdade, honestidade, probidade, temperança etc.), exigíveis daqueles 

que estejam na titularidade de cargos ou funções públicas em vista do 

assujeitamento “ao dever de buscar[em], no interesse de outrem, o 

atendimento de certa finalidade”, eis que não estão no domínio privado em que 

vigora a autonomia da vontade na busca da satisfação de interesses 

próprios254. 

A teoria do desvio de finalidade teria sido corolário do princípio 

da moralidade em razão da conduta do administrador que se utiliza de suas 

                                                           
252 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18ª ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 18. PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 
13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 78. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 89. 

253 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 115. 

254 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 95. 
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competências funcionais visando a satisfação de interesses pessoais, 

contrários, pois, àquele cuja efetivação lhe foi confiada255. 

O princípio em referência parece evidenciar, em uma primeira 

análise, não ter sua área de regulamentação atingida pelo art. 22 da Lei n. 

9.028/95, que aos agentes públicos garante a representação pela Advocacia de 

Estado, em razão da previsão tautológica constante do seu texto que indica a 

viabilidade normativa dessa possibilidade nas hipóteses em que esteja em jogo 

um interesse público, de modo que, a ser este evidenciado na conduta do 

agente, não se poderia atribuir a vulneração do dever de boa conduta 256 

normativamente exigido daqueles que estejam a exercer uma função pública 

ou, do mesmo modo, a quebra ao dever de moralidade consectário do agir 

administrativo, hipótese que ocorreria quando a defesa se desse em situações 

alheias à presença de um interesse público. 

É certo que embora haja um campo de certeza positiva quanto 

às situações em que restará evidenciada a ausência de um interesse público 

(v.g.: tortura de preso; peculato; concussão), a construção normativa, na forma 

como disposta, dificilmente permitirá a taxação de ímproba e, portanto, 

contrária ao princípio da moralidade nas situações de rotina e, principalmente, 

quando se esteja a tratar de atos praticados em desvio de finalidade, tendo em 

vista a tentativa do agente de acobertar a finalidade ilícita de sua ação por meio 

do cumprimento das regularidades formais, de modo que, na maioria das 

vezes, a verificação de sua observância dar-se-ia apenas ao fim do 

procedimento cuja finalidade é aferir precisamente a lisura da conduta do 

agente público, de modo que, declarada legítima, o princípio não teria sido 

violado; declarada ilegítima, a atuação da Advocacia de Estado em defesa do 

agente o teria violado, não se prestando, pois, à evitação do descumprimento 

do ordenamento. 

 

                                                           
255 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. p. 90. FIGUEIREDO, Lúcia Valle.  Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 56. 

256 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 18. PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 78. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 89. 
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4.1.3.4.2.4 O princípio republicano 

 

Em vista da natureza objetiva do controle, cuja função é 

“expurgar do ordenamento jurídico a norma inconstitucional antes que surja um 

conflito interindividual e/ou social que a concretize, ou seja, que seja por ela 

regido”257, não se vinculando, assim, a Corte Constitucional, aos fundamentos 

suscitados pelas partes258, é possível a não indicação pelo proponente da ação 

(e por aqueles que nela intervêm) do parâmetro de controle que se afiguraria 

prestante à análise da constitucionalidade do preceito legal questionado, o que 

parece ocorrer na hipótese em relação ao princípio republicano, constante do 

art. 1º, caput, CF. 

Uma das prescrições inerentes ao princípio republicano 

reporta-se a ideia de responsabilização do Estado, e daqueles que estejam no 

desempenho de funções públicas – de forma a contrapor a ideia da 

irresponsabilidade dos governantes própria dos regimes monárquicos259 –, por 

decorrência do princípio do Estado de Direito (rule of law), pois o império da lei 

prescreve a necessária aplicação de seus comandos a todos, de forma 

indistinta 260 . A noção também própria ao republicanismo prescreve a 

necessária separação entre interesses públicos e privado, pois se nos regimes 

monárquicos ou despóticos o interesse a ser perseguido e implementado era 

aquele ditado pelo monarca ou tirano, com o patrimonialismo a ele inerente, na 

República os interesses a serem perseguidos seriam aqueles fixados 

democraticamente (a ideia de representatividade, de matiz liberal, também ao 

conceito se associa) e que proporcionassem a consecução de um interesse de 

ordem coletiva, devendo, pois, estarem perfeitamente separados os interesses 

                                                           
257 MARTINS, Leonardo. Direito Processual Constitucional Alemão. São Paulo: Atlas, 2011. 

p. 13. 
258 MENDES, Gilmar et al. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

p. 1122. 
259 LAFER, Celso. O Significado de República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, 

p. 214-224, abr. 1989. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/2286/1425. Acesso em: 25 abr. 
2016. p. 217. 

260 SILVA, Ricardo. Liberdade e lei no neo-republicanismo de Skinner e Pettit. Lua Nova: 
São Paulo, 74. 2008. p. 186. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n74/07.pdf. 
Consultado: 07.08.2016. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/2286/1425
http://www.scielo.br/pdf/ln/n74/07.pdf
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e o patrimônio dos que eventualmente estivessem no exercício do Poder 

daqueles concernentes ao Estado. 

Essa ideia assenta-se no pressuposto da construção de uma 

sociedade livre e igual261, compreensiva de um tratamento isento de privilégios 

e que não possam a todos ser concedidos (condição para um tratamento 

igualitário), prática que, como dito, reforça o sentido normativo do princípio 

republicano. 

Pois bem, na medida em que a disposição normativa 

impugnada (art. 22, Lei n. 9.028/95) concede a um grupo de pessoas (agente 

públicos) a possibilidade de serem representadas juridicamente por um órgão 

mantido pelo Estado (Advocacia-Geral da União), ainda que os efeitos 

decorrentes do provimento a ser proferido na demanda recaiam e sejam 

individualmente por aquele suportados (interesse privado), havendo, inclusive, 

hipóteses em que muito dificilmente se saberá a princípio se a conduta do 

agente, que está sendo atribuída a qualidade de ilícita, veicula efetivamente um 

interesse de ordem coletiva a ser defendido pelo ente público, o princípio 

republicano apresenta-se como um parâmetro de controle a ser observado 

quando da análise da licitude do propósito do legislador. 

Veja, se a premissa decorrente do princípio republicano é que 

todos estão (ou deverão estar) sujeitos ao império da lei – rule of law –, que a 

todos se aplica indistintamente (condição para um tratamento igual), a 

consequência necessária em relação ao descumprimento, ainda que suposto, 

por qualquer pessoa, independentemente de sua condição relacional com o 

Estado, é a assunção pessoal da responsabilidade pelo seu agir nas situações 

em que se atribua a qualificação de desviantes (ilícitos), de modo a impedir, 

portanto, que considerações pessoalizadas (contrárias à prescrição do art. 37, 

caput, CF) possam ser levadas em consideração para criação de nichos que ou 

os isente de responsabilização, ou os conceda privilégios pela simples posição 
                                                           
261  Essa igualdade de matiz liberal, ainda que sob a perspectiva formal, não deixa de ter 

aplicação hodiernamente, pois o avanço dos direitos se dá pela adição de novos sentidos, 
sem que se desconsidere as funções que outrora desempenharam, de modo a receberem 
no curso da história significações adicionai. Como define Menelick de Carvalho Netto (In: 
Público e Privado na Perspectiva Constitucional Contemporânea. Material apresentado 
aos discentes da pós-graduação latu sensu em Direito Púbico da UnB em parceria com a 
EAGU, ano de 2012.), os paradigmas do direito constitucional evoluem mediante o 
significado que dão à liberdade e igualdade (liberalismo; Estado social; Estado Democrático 
de Direito), redefinindo-os no curso da história. 
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ostentada (agente público). Nessa situação, esclareça-se, o que se tem em 

mira é apenas a promoção de um tratamento igualitário respeitante a um 

aspecto específico – impossibilidade de representação de agentes pela 

advocacia de estado –, pois quanto aos demais, ou seja, pertinente ao 

reconhecimento e garantia de direitos fundamentais (devido processo legal, 

presunção de não culpabilidade, etc.), permanecem eles a produzir seus 

efeitos regulares, até porque a limitação quanto a sua titularidade estão 

restritivamente descritas no caput do art. 5º, CF. 

 

4.1.3.4.2.5 Parâmetros a serem analisados pela Corte 

 

Do acima exposto, observa-se haver a concorrência ideal de 

parâmetros de controle, sendo, no caso, o art. 131, caput, e o princípio 

republicano constante do art. 1°, caput, CF, não se prestando o princípio da 

moralidade (art. 37, caput) para a análise da constitucionalidade do art. 22 da 

Lei n. 9.028/95. 

 

4.1.3.4.3 O art. 22, da Lei n. 9.028/95, promove uma regulação não permitida 

dos parâmetros constitucionais (art. 131, caput, e do princípio republicano [art. 

1°, caput, CF]) 

 

O propósito que serviu de norte para edição do art. 22 da Lei n 

9.028/95 nos é dado pelas argumentações apresentadas pelo Advogado-Geral 

da União, Presidência da República e Congresso Nacional, o qual se fundaria 

no fato de não i) ter havido extensão dos limites competenciais atribuídos à 

AGU pelo art. 131, caput, sendo a regulação em causa um mero detalhamento, 

pois a ação do agente é remissível diretamente ao órgão cuja estrutura integra; 

ii) essa defesa somente se possibilitar quando haja a identificação de um 

interesse público veiculado na conduta do agente; iii) garantir ao agente público 

o exercício de suas funções na busca da satisfação de um interesse coletivo, 

não podendo, dessa forma, ser onerado com a assunção de sua defesa. 

Qualifica-se o art. 131 como norma de organização 

administrativa do Estado, cuidando o constituinte de fixar os contornos 
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nucleares pertinentes ao campo material de atuação da Advocacia-Geral da 

União, deixando consignada no preceito uma reserva legal simples a demandar 

a atuação do legislador infraconstitucional para criação da estrutura e 

procedimentos necessários à sua efetivação, e que, por isso, possui margem 

de discrição para consecução dessa tarefa que lhe é ordenada. Contudo, essa 

margem de liberdade decisória conferida ao legislador infraconstitucional não 

pode contrariar o programa fixado pelo constituinte para Advocacia de Estado, 

desvirtuando-lhe as finalidades institucionais que lhe foram constitucionalmente 

cometidas. 

Isso porque ao ser limitada a atuação da Advocacia de Estado 

em favor dos entes listados na Constituição, o que inclui os órgãos e entidades 

que lhe integram a estrutura, não há margem de interpretação possível que 

indicasse a permissão de se estender essa atividade em favor de pessoas 

naturais pela simples condição de os atos a elas atribuídos, e que são em tese 

qualificados como ilícitos, terem sido praticados quando estavam no exercício 

de alguma função pública. A previsão normativa, veiculada por meio de lei, que 

a esses agentes garante a defesa pelo órgão de representação jurídica da 

União ultrapassa o domínio normativamente regulado pelo art. 131, caput, da 

CF, inserido uma competência pelo preceito não comportada, violando, ainda, 

o princípio republicano ao confundir interesses públicos e interesses 

marcadamente privados mediante a concessão de um benefício a um grupo 

restrito de pessoas. 

Isso porque o campo de domínio da atuação contenciosa da 

Advocacia de Estado e, conseguintemente, da Advocacia-Geral da União, é 

estatal, que embora encarne (ou deva encarnar) a defesa de interesses 

públicos, dada as prescrições normativas, principalmente de natureza 

constitucional, que pré-fixam os interesses ou finalidades que devem ser por 

ele tutelados (arts. 1°, caput, 3°, 5°, 6° etc.), não a esgota262-263. Com efeito, a 

                                                           
262 Embora comunguemos da linha interpretativa que não dissocia interesses públicos entre 

primários e secundários, pois a finalidade da atuação do Estado sempre há de estar 
predisposta à satisfação de interesses coletivos (Cf. SIQUEIRA, Mariana de. Interesse 
público no direito administrativo brasileiro: da construção da moldura à composição da 
pintura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 97-106), a tutela destes nele não se esgota, 
no sentido de não ser o Estado senhor desses direitos, de modo a se fazer uma remissão 
automática de que, estando presente o Estado, a sua atuação se voltará para defesa de um 
interesse coletivo. Isso em razão de ser possível a existência de disputas sinceras acerca 
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dimensão pública de interesses de natureza coletiva pode ser defendida por 

outros atores a tanto legitimados (.g.: a sociedade civil), sem que haja a 

participação da Advocacia de Estado, de sorte que não seria o interesse 

público o critério normativo definidor de sua esfera de atuação, ao menos a 

princípio, mas sim a sua conjugação com o dever de resguardo por um ente 

estatal (União, Estados e DF) em uma determinada demanda, sendo a tutela 

de um interesse público pressuposta em vista dessa circunstância. 

Poder-se-ia afirmar que, com isso, estaria a Advocacia pública 

alheia ao conteúdo da atuação do Estado, o que, todavia, não soaria correto, 

pois tanto no exercício da consultoria, em que lhe cabe com exclusividade 

demonstrar o campo de atuação possível deferido pelo ordenamento jurídico 

àqueles que estejam no exercício de uma função administrativa, de modo a 

conferir-lhe juridicidade, como na atuação contenciosa, em que a defesa 

promovida ater-se-á, necessariamente, àquilo que for juridicamente possível e 

adequado, o sistema de direito constitucional e infraconstitucional sempre 

estará a fixar os limites de sua atuação, dada a vinculação de todos os 

Poderes, Órgãos autônomos e entidades que integram a estrutura do Estado 

às prescrições constitucionais, notadamente àquelas constantes dos arts. 5°, e 

37, CF264. 

Indicativo desse não alheiamento se revela tanto a 

impossibilidade de sujeição correicional quanto ao conteúdo da defesa 

promovida, eis que à Advocacia de Estado compete a análise dos meios 

                                                                                                                                                                          
de determinado bem jurídico, em que o interesse coletivo estará, ao final, representado na 
satisfação/garantia/proteção de um interesse individual, representado por pessoas não 
estatais, em face de um interesse defendido por um ente estatal (Cf. SIQUEIRA, Mariana 
de. Interesse público no direito administrativo brasileiro: da construção da moldura à 
composição da pintura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 197 ss.). 

263 Sobre a possibilidade de diferenciação entre interesses públicos tutelados pelo Estado e 
interesses próprios apenas à pessoa jurídica estatal: Cf. FRANÇA, Maria Adelaide de 
Campos. Supremacia do Interesse Público vs Supremacia dos Direitos Individuais. p. 
157/158. In: Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito 
Administrativo. PIETRO, Maria Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Calor Vinícius Alves (Coord.). 
São Paulo: Atlas, 2010. Em sentido diverso: Cf. ESCOLA, Héctor Jorge. El Interés Público: 
como Fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 261. 
SIQUEIRA, Mariana de. Interesse público no direito administrativo brasileiro: da 
construção da moldura à composição da pintura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

264 Os imperativos normativos impostos ao Estado, cujas ações devem ser contidas e, por isso, 
estão previamente reguladas, sempre com vistas a manter o campo de liberdade do 
indivíduo é uma premissa própria a acompanha-lo, o que conseguintemente se aplica a 
todas que exerçam funções públicas. Nesse sentido: GORDILLO, Princípios gerais de 
direito público. São Paulo: RT, 1977. p. 24-25. 
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jurídicos prestantes ao fiel cumprimento do desiderato que lhe foi 

constitucionalmente confiado, bem como o fato de o reconhecimento de direito 

poder ocorrer até mesmo por ato do Advogado de Estado, que em nível federal 

é possibilitado pelos arts. 4°, XII, e 43, da LC n. 73/95, regulamentado pelo Ato 

Regimental AGU n. 1/2008, que ao Advogado-Geral da União atribui a 

competência de editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de 

jurisprudência iterativa dos Tribunais. 

Não obstante, sabidamente menores são as liberdades de 

atuação da Advocacia de Estado quando do exercício da função 

contenciosa265, judicial ou extrajudicial, pois, embora o ente público não possa 

suscitar a proteção do direito fundamental de defesa (art. 5°, LV, CF), tem-no 

garantido pela aplicação do princípio do Estado de Direito (art. 1°, caput, CF). 

Dessa forma, o reconhecimento de direitos em Juízo, excetuada a situação 

acima descrita fundada em súmula editada pelo AGU (isso em razão de essa 

análise ser de cunho jurídico e o seu exercício aos seus integrantes competir), 

deve se dar de forma concertada entre ela e aquele a quem normativamente foi 

deferida a competência para prestar serviços públicos, como indica o art. 40, § 

1°, LC n. 73/95. 

A representação quando o agente é vítima de eventual ilícito 

também não permite a atuação da Advocacia de Estado. Nas hipóteses de 

danos de ordem patrimonial, a natureza marcadamente privada da pretensão 

impediria, pela proibição decorrente do princípio Republicano (art. 1°, caput, 

CF), essa atuação. 

Em âmbito penal, nas hipóteses em que o legislador anteviu a 

presença de um interesse público nos delitos cujos efeitos da ação fossem 

suportados por agentes públicos por estarem no exercício da função ou em 

razão dela, prefixou a natureza pública da ação penal, com a especificação do 

órgão com competência para a defesa desse interesse em juízo, no caso, o 

Ministério Público, circunstância reforçada pela absoluta prescindibilidade do 

concurso volitivo do agente público para sua proposição. De modo que, para 

essas espécies delitivas, a representação do agente público pela Advocacia de 

                                                           
265 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Advocacia Pública. Revista Jurídica da Procuradoria-

Geral do Município de São Paulo n. 1. São Paulo. 1996. p. 17 ss. 
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Estado não se viabilizaria, pois ainda que as ações sejam a ele direcionadas, o 

objeto protegido pela norma é um interesse público (função pública), cuja tutela 

foi normativamente concedida ao Ministério Público (órgão integrante das 

Funções Essenciais à Justiça). Facultado à Advocacia de Estado atuar, 

representando o ente público, nessas condições, na qualidade de assistente da 

acusação, ou, ainda, propor a ação penal privada subsidiária da pública, mas 

por estar promovendo a defesa da União, Estado ou DF. 

Embora haja outras hipóteses previstas e que teriam o agente 

público como vítima, como é o caso dos crimes contra a honra (calúnia, art. 

138; difamação, art. 139; e injúria, art. 140), em razão da causa de aumento da 

pena descrita no art. 141 CP, quando praticados contra o Presidente da 

República (inciso I) ou contra funcionário público, em razão de suas funções 

(inciso II), tem-se nessas circunstâncias tipos penais cujos bens tutelados é a 

honra pessoal dos sujeitos passivos do crime, não havendo alteração dessa 

situação o fato de poder haver o desprestígio da própria Administração de 

forma mediata, o que se comprova tanto pela disposição topológica, como pela 

condição de procedibilidade fixada no art. 145, p. único, CP. 

É certo que poderia a vítima propor a denúncia na hipótese de 

haver inércia do membro do Ministério Público (art. 29 CPP c/c art. 100, § 3°), 

ou mesmo promover, ainda que na qualidade de assistente da acusação, atos 

na defesa não só de interesses patrimoniais (inclusive de ordem recursal), 

como vem sendo reconhecido pela literatura jurídica sobre o assunto. Contudo, 

ainda que incidente na situação a causa de aumento prevista no art. 141, II, 

CP, não tem ela o condão de alterar o bem jurídico tutelado (honra pessoal), o 

que se evidencia pelo fato de a iniciativa apenas a ela competir, afigurando-se 

ausente um interesse público a fazer merecer a representação do agente pela 

Advocacia de Estado, eis que não comportada pelo núcleo de competências 

materiais disposto no caput dos arts. 131 e 132. 

Veja que nas situações em que o interesse público é o bem 

jurídico tutelado pela norma, a vontade da vítima da ação delitiva se afigura 

prescindível para a propositura da ação penal, não sendo alçada sequer à 

condição de procedibilidade para deflagração da persecução penal, o que, 
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todavia, não ocorre quando o bem sob tutela seja um interesse de ordem 

marcadamente privada. 

Dessa forma, o art. 22 da Lei n. 9.028 expande o núcleo de 

competências constitucionalmente atribuídas à Advocacia-Geral da União, 

adicionando outra não comportada pelos limites decorrentes do art. 131, caput, 

CF. Observe-se que não há proibições, por força da ausência expressa ou 

implícita de cláusula de imutabilidade constitucional (art. 60, § 4°, CF), de que 

se proceda a alteração da conformação da Advocacia-Geral da União 266 . 

Contudo, essa competência somente poderá ser exercida pelo constituinte 

derivado, que deve se valer do veículo normativo a tanto predisposto (Emenda 

à Constituição; art. 59, I, CF), a ele ainda sendo imposto o dever de avaliar as 

consequências fático-jurídicas de sua atuação, mediante a conformação da 

reforma empreendida com os demais preceitos constitucionais, com vistas a 

manter a sistematicidade (unidade) constitucional, notadamente, para o fim em 

questão (representação de agentes públicos pela Advocacia de Estado),  a 

conformidade com o princípio republicano. 

 

4.1.3.4.4 Conclusão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, da Lei n. 

9.028/95 

 

É o art. 22, da Lei n. 9.028/95, inconstitucional por estender, 

por meio normativamente inadequado, o núcleo de competências 

constitucionalmente atribuídas à Advocacia-Geral da União, desvirtuando-lhe 

as finalidades institucionais que lhe foram constitucionalmente cometidas pelo 

art. 13, caput, da CF, vulnerando, ainda, o princípio republicano, devendo 

assim ser declarado pelo STF quando do julgamento da ADI n. 2.888. 

 

 

 

                                                           
266 Tramita no Congresso a PEC n. 214/2003 que cria órgãos de assessoramento jurídico e 

representação judicial do Tribunal de Contas, Câmara dos Deputados e Senado, não se 
podendo, quanto a ela, suscitar problemas de ordem constitucional por eventual violação à 
cláusula de imutabilidade fixada pelo constituinte originário. Assim, eventual aprovação 
resultará necessariamente na exclusão de competências da Advocacia da União, dando-lhe 
nova conformação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal, ao tempo que deu feição substancial à 

Advocacia de Estado, ao prever órgãos específicos direcionados 

exclusivamente ao exercício da função de representação contenciosa e 

consultiva lato sensu da União, Estado e Distrito Federal, promoveu a 

regulação assistemática daqueles a quem foram cometidas as citadas 

competência, dada a diferença sutil, porém existente, quando do tratamento da 

Advocacia-Geral da União e dos Procuradores dos Estados e DF. 

Diferenciação essa que não se deu apenas internamente, 

quando do tratamento estrutural específico da Advocacia de Estado, em vista 

da redação dos arts. 131 e 132 CF, mas, também, pela não repetição de certas 

prerrogativas institucionais que a outros órgãos foram concedidas, por obra do 

constituinte originário (em relação ao Ministério Público) ou derivado (pertinente 

às Defensorias Públicas), embora todos tenham sido inseridos em um mesmo 

capítulo que trata das Funções Essenciais à Justiça, o que contribuiu e 

continua a contribuir para o estado de incerteza quanto ao seu regime jurídico-

constitucional, que se espelha tanto na literatura jurídica, como nas decisões 

judiciais. 

Essa não previsão expressa de certas prerrogativas 

institucionais e/ou funcionais em favor da Advocacia de Estado e de seus 

membros, todavia, não altera o sentido normativo que decorre não só da 

estruturação promovida pelo constituinte originário, de inseri-la em capítulo 

próprio – apartado dos demais que procedeu à organização dos Poderes 

Republicanos –, mas, igualmente, do núcleo de competências materiais 

controladoras que evidencia uma área de interseção com as demais Funções 

Essenciais, permitindo compreende-la como Órgão Constitucional Autônomo, 

integrado à estrutura organizacional da União, Estados e Distrito Federal, 

porém, de forma não organicamente vinculada ao Executivo, Legislativo ou 

Judiciário. 

Se de fato as prerrogativas institucionais de autonomia 

organizacional e orçamentária podem permitir um desempenho melhor das 

competências aos órgãos listados nos Capítulo IV do Título IV da CF, a sua 
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não previsão em relação ao algum deles não permite que se proceda, pela via 

interpretativa, a alteração do tratamento organizacional de modo a inseri-las na 

estrutura orgânica de um dos Poderes da República, em contrariedade à forma 

prevista pelo constituinte. Já no que se refere à independência funcional, não 

obstante a sua não previsão textual em favor da Advocacia de Estado ou de 

seus membros de forma individualizada, possuem eles autonomia técnica 

decorrente tanto da condição de agentes públicos, como de advogados, com 

garantias extraíveis diretamente da normatização constitucional e 

infraconstitucional, de modo a não haver, sob o ângulo normativo, influências 

negativas na sua atuação finalística, liberdade essa de atuação que deve estar 

logicamente conectada às especificidades próprias à função a qual integram, 

ou seja, deve apresentar uma relação direta de pertinência referente ao 

exercício das competências que lhes foram constitucionalmente outorgadas, de 

modo a não desvirtuar o seu campo de atuação. 

Disso se conclui que embora possam haver alterações 

organizacionais da Advocacia de Estado, em razão da ausência de uma 

cláusula de imutabilidade fixada pelo constituinte originário (art. 60, § 4°, 

CF)273 , é certo que as mudanças realizadas demandam a observância do 

veículo normativamente a tanto predisposto, no caso, Emendas à Constituição 

(art. 59, I, CF), sendo ao constituinte derivado, todavia, concedidas menores 

margens de atuação, eis que a validade das reformas que promoverá está 

necessariamente condicionada à justificação que apresentará e ao dever de 

observar a sistematização que decorrerá de sua atuação, o que evidencia a 

impossibilidade de alteração dessa conformação constitucional por obra do 

legislador infraconstitucional. 

No que se refere à organização específica da Advocacia de 

Estado, as diferenças decorrentes dos arts. 131 e 132 desaguam na 

impossibilidade de se fixar uma necessária simetria, em todas as áreas, entre 

os modelos federal, estadual e distrital, seja quanto ao fato de quem pode 

                                                           
273 Em sentido diverso, pertinente à consideração da imutabilidade da organização promovida 

pelo constituinte e, portanto, da inserção da Advocacia Pública na vedação contida no art. 
60, § 4°, III, CF, Cf. Cf. MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Controle de 
Constitucionalidade pela advocacia pública. Âmbito Jurídico. Disponível em: 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11. 
Consulta: 07.08.2016. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3173#_ftnref11
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exercer a chefia da instituição, pois se em âmbito federal é possível o exercício 

do cargo de Advogado-Geral da União por pessoa não pertencente aos 

quadros funcionais da AGU, nos Estados e DF essa possibilidade não é 

permitida em razão da outorga direta em favor dos Procuradores das 

competências de consultoria e representação judicial; seja quanto à existência 

de órgãos de consultoria jurídica em favor de algum dos Poderes ou órgãos, 

pois se na União essa atividade é exercida apenas em favor do Executivo, o 

que permite a existência consultorias em favor dos demais órgãos ou Poderes 

federais, isso deixa de ser possível nos Estados e Distrito Federal em razão da 

ausência de preceito limitador do exercício dessa atividade no art. 132 CF. 

Simetria passa a haver, contudo, no que pertinente às 

competências materialmente conferidas à Advocacia de Estado, de forma que 

não obstante tenha o constituinte promovido a especificação de determinadas 

funções apenas no art. 131, que cuidou da Advocacia-Geral da União 

(assessoramento e representação extrajudicial), não as repetindo no art. 132, o 

fato de serem inerentes aos misteres institucionais que lhes são próprios 

permite concluir, sem que se vulnere os limites impostos ao intérprete, que 

esse núcleo de atribuições compreende a consultoria e representação lato 

sensu em favor dos entes públicos listados nos preceitos constitucionais, pois 

mantém a unicidade organizacional e a eficiência dos órgãos do Estado.  

A função não contenciosa de consultoria e assessoramento se 

qualifica como o campo de atuação atribuído com exclusividade à Advocacia 

de Estado com vistas a dotar os entes (re)presentados, notadamente os 

agentes públicos, quando da emissão de atos produtores de efeitos jurídicos, 

das bases necessárias à conformação do seu agir aos parâmetros 

constitucionais e infraconstitucionais de regência (juridicidade/normatividade). 

Isso em razão dos integrantes de suas carreiras funcionais possuírem expertise 

técnica necessária para demonstrar o campo de atuação possível deferido pelo 

ordenamento àqueles que estejam no exercício de uma função administrativa. 

Na tarefa de conformação estrutural, ao legislador infraconstitucional compete 

proceder à diferenciação dos campos de atuação próprios a cada uma dessas 

competências (consultoria e assessoramento) quando da criação da estrutura e 

procedimentos necessários ao seu desempenho. 
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E essa competência deferida ao legislador infraconstitucional 

se afigura de extrema relevância, na medida em que lhe foi permitida apenas a 

conformação das atribuições materialmente dispostas na Constituição em 

relação à Advocacia de Estado quanto à atividade não contenciosa, de modo a 

disciplinar-lhe as funções sem que desvirtue os campos determinados pelo 

constituinte, limite também presente quanto a quem pode ser pela Advocacia 

de Estado representada (um critério material-subjetivo), eis que a regulação 

não poderá contrariar o programa constitucional voltado à defesa de um 

interesse do Estado, em juízo ou fora dele. 

Se a representação do Estado pela Advocacia de Estado é 

induvidosa, a dos seus agentes não apresenta a mesma facilidade, pois 

embora a teoria do órgão promova a imputação de um agir deste, em última 

análise, como sendo da pessoa jurídica a qual integra a estrutura, o limite 

semântico dos arts. 131 e 132 referenciou apenas os entes públicos, fazendo, 

pois, remissão direta a um interesse de ordem coletiva que pode não estar 

presente na ação do agente público quando desborde dos limites de atuação 

que lhe é normativamente permitida. Essa situação se problematiza em virtude 

do fato de a aferição da presença de um efetivo interesse público na atuação 

do agente demandar a aferição substancial do ato praticado, com o 

cumprimento de todos os trâmites necessários e garantidores do direito a um 

processo justo, a evidenciar a necessidade de adoção de um critério 

normativamente seguro e que não vulnere disposições constitucionais, o que 

se apresenta como uma tarefa de difícil solução na medida em que o princípio 

republicano (art. 1º, caput, CF) e a pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, CF) 

antepõem barreiras normativas consistentes à representação do agente pela 

Advocacia de Estado. 

De fato, quando esteja a ser imputado ao agente público a 

prática de um ilícito, o princípio da pessoalidade da pena, ou seja, naquelas 

situações em que suportará ele os efeitos de determinado provimento judicial 

ou extrajudicial fixador de uma sanção retributiva (ou mesmo de uma coação 

de natureza processual, portando, de natureza apenas coercitiva), a sua defesa 

não poderá ser realizada pela Advocacia de Estado, o que se reforça pela 

incidência do princípio republicano (art. 1º, CF). 
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Isso porque a assunção pelo agente público da 

responsabilidade pela defesa dos seus atos, quando a esses forem atribuídas a 

pecha de injurídicos e nas situações em que os efeitos do provimento a ser 

proferido incidam sobre ele individualmente, reforça a noção de separação 

entre interesse público e privado, conduta própria do que se pode entender 

como republicana, pois compreensiva de um tratamento livre de privilégios que 

não possam a todos ser concedidos (condição para um tratamento igualitário), 

prática que reforça o sentido normativo do citado princípio tal como 

constitucionalmente assegurado. 

Ainda que se tenha por correta a ação do agente público 

quando do desempenho da função que titulariza, ao assumir ele os ônus de 

sua defesa, fortalece-se o respeito ao princípio republicano – e 

conseguintemente à Constituição –, ainda que se possa compreender a sua 

defesa pela Advocacia de Estado como uma vantagem justa ou um benefício 

legítimo, por haver a demonstração plena da separação entre interesse público 

e privado. 

As hipóteses de representação judicial ou extrajudicial de 

agentes públicos quando tenham sido vítimas de ações ilícitas de terceiros 

também não se revelam possíveis, seja pela impossibilidade de remissão a um 

interesse público quando a pretensão tenha natureza patrimonial, seja pela já 

previsão de mecanismos e órgão competente para fazê-lo quando a pretensão 

seja de ordem penal. 

Essas conclusões conduzem à interpretação de não ser 

possível o legislador infraconstitucional estender as competências deferidas à 

Advocacia de Estado para defesa de agentes públicos nas hipóteses descritas, 

pois demandaria, como afirmado antes, alteração da Constituição, tendo o 

constituinte reformador, caso assim entendesse pertinente, que 

necessariamente justificar a extensão dessa atribuição, de forma compatibiliza-

la com o princípio republicano. 

Essas conclusões confluem para que se conceba, 

especificamente quanto à Advocacia-Geral da União, inconstitucional o art. 22 

da Lei n. 9.028/95, em uma dupla dimensão: i) formal, por atribuir à AGU uma 

competência que se encontra fora do espectro material do art. 131 da CF, que, 
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para tanto, demandaria a edição de emenda à Constituição, ou, no mínimo, por 

veicular norma de organização do órgão por veículo normativamente diverso 

daquele previsto pelo constituinte, no caso, lei complementar; ii) em razão de 

essa competência adicionada ir além do núcleo de competências ao órgão 

deferidas (art. 131, caput, CF), o fazendo, ainda, em vulneração ao princípio 

republicano contido no art. 1°, caput, CF, de modo que deve o STF julgar 

procedente o pedido formulado na ADI n. 2.888. 

Essa disciplina jurídico-constitucional da Advocacia de Estado, 

e a proibição de que represente judicial ou extrajudicialmente agentes públicos, 

fortalece as instituições do país, fazendo com que sua atuação se dê em 

conformidade aos princípios constitucionais de regência, no caso, 

notadamente, o Republicano, o que reforça a noção respeitante às 

responsabilidades que devem ser assumidas por quem esteja a desempenhar 

funções públicas e a vinculação de todos às prescrições próprias ao Estado de 

Direito. 
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