


respectivas Leis Orgânicas, 

INTRODUÇÃO 

advocacia pública insere-se 
nas funções essenciais à Jus
tiça, disciplinada pela Cons
tituição democrática de 1988 

a partir de seu Capítulo IV do Título IV, 
destinado à organização dos Poderes 
do Estado. Nesse particular, houve im
portantes inovações na estruturação dos 
Órgãos de defesa, consultoria e asses
soramento jurídico do Poder Executivo 
federal, destacando-os do Ministério 
Público e da Defensoria Pública. 

Referidas modificações, promovidas 
no Ordenamento Jurídico brasileiro, 
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decorreram da necessidade de especiali
zação daquelas instituições, a fim de que 
pudessem melhor cumprir as relevantes 
funções a elas atribuídas pelo legislador 
constituinte. Assim, no âmbito federal, 
coube à Advocacia Geral a representa
ção da União em juízo, bem como as ativi
dades jurídicas de consultoria, assesso
ramento e defesa do Poder Executivo. 

A AGU, estruturada inicialmente pela 
carreira de Advogados da União, Pro
curadores da Fazenda Nacional e Assis
tentes Jurídicos, foi organizada pela Lei 
Complementar no 73, de 1 o de fevereiro 
de 1993, sob a direção de um Advogado
Geral, a ser escolhido pelo Presidente 
da República segundo parâmetros 
estabelecidos no artigo 131 da Consti
tuição. Vê-se que, não obstante a chefia 
da instituição caber a um agente político 
de livre nomeação pelo Chefe do Poder 
Executivo Federal, a AGU estrutura-se 
em carreiras, cujos cargos só poderão 
ser preenchidos por advogados devida
mente habilitados em concurso público 
de provas e títulos. O que vale dizer que 
a defesa e assessoria jurídica da União 
deverão ser promovidas por agentes pú
blicos, devidamente qualificados para o 
exercício da advocacia. 

Dessarte, verifica-se que a advocacia 
pública encontra-se subordinada, não só 
aos princípios administrativos que lhes 
são pertinentes, mas também à disciplina 
profissional ditada pela Ordem dos Advo
gados do Brasil, cujo estatuto dispõe: 

"Artigo 1 o São atividades privativas 
de advocacia: I- a postulação a qualquer 
órgão do Poder Judiciário e aos juizados 
especiais; li -as atividades de consulto
ria, assessoria e direção jurídica. 

(. .. ) 
Artigo 3° O exercício da atividade de 

advocacia no território brasileiro e a de
nominação de advogado são privativos 
dos inscritos na Ordem dos Advogados 
do Brasil- OAB. 

§ 1 o Exercem atividade de advocacia, 
sujeitando-se ao regime desta Lei, além 
do regime próprio a que se subordinem, 
os integrantes da Advocacia Geral da 
União, da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e Consultorias Jurídicas 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu
nicípios e das respectivas entidades de 
Administração indireta e fundacional. 

(. .. ) 
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Artigo 4° São nulos os atos privativos 
de advogado praticados por pessoa 
não inscrita na OAB, sem prejuízo das 
sanções civis, penais e administrativas:' 
(Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994 
-EOAB). 

Daí a complexidade da matéria, a 
suscitar intermináveis debates acerca 
dos limites e condições do exercício 
profissional da advocacia pública, que, 
se por um lado pressupõe a condição 
de advogado para o exercício de suas 
diversas atribuições jurídicas, por outro, 
insere-se na estrutura administrativa do 
Poder Executivo, sujeitando-se, assim, 
a todos aqueles princípios destinados à 
Administração Pública, entre os quais, o 
da legalidade, o da hierarquia e, desta
cadamente, o da moralidade administra
tiva, cuja concretude imediata o qualifica 
como norma de eficácia imediata. 

Assim, busca-se por meio do presen
te ensaio situar a advocacia pública em 
face da citada disciplina normativa, a fim 
de delinear as prerrogativas funcionais 
desse peculiar agente público, que se 
propõe a operar, em nome do Estado, o 
próprio Direito. 

A ADVOCACIA 
E SUAS ESPECIFICIDADES 

Conforme também se pode ver, no 
artigo 2° do atual Código de Ética e Disci
plina da OAB, a relevância social do exer
cício profissional do advogado se revela 
indispensável à administração da Justiça, 
na medida em que lhe impõe a defesa do 
Estado Democrático de Direito, da cida
dania, da moralidade pública, da Justiça 
e da paz social. Ora, sendo a Jurisdição 
inerte, o cidadão desse profissional pre
cisará se valer quando tiver que recorrer 
ao Judiciário, a fim de reparar eventual 
lesão ou ameaça a direito seu (artigo 5°, 
XXXV, da Constituição). 

Para garantir a efetividade do cumpri
mento de tal mister, o Ordenamento dota 
o advogado de todas as prerrogativas 
necessárias ao exercício de sua profis
são, tais como: imunidade por seus atos 
e manifestações; liberdade; autonomia 
e independência, inclusive em relação ao 
Juiz, Ministério Público, eventual empre
gador ou autoridade pública (artigos 2°, 
§ 3°; 6°; 7°, I; 18 e os§§ do artigo 3i do 
EOAB/94). Constata-se, portanto, que 
as prerrogativas encontram-se devida-

mente fixadas no citado Estatuto, bem 
como no Código de Ética e Disciplina do 
Advogado, a regular a atividade profissio
nal do mesmo, seja na advocacia privada, 
seja na advocacia pública. 

Note-se que tais prerrogativas decor
rem da própria condição de advogado, as 
quais não se diminuem quanto ao múnus 
público. Muito ao contrário, pois a Consti
tuição, ao tratar da Advocacia Pública em 
seu artigo i 3 i, além de enumerá-la como 
um dos órgãos essenciais à Justiça, de
terminou que fosse estruturada por meio 
de lei complementar, a fim de que, não só 
restassem preservadas as prerrogativas 
inerentes à profissão, mas também que 
se garantisse a necessária independên
cia funcional de seus membros, tendo em 
vista as especificidades da Administra
ção Pública brasileira. 

Foi, assim, promulgada a Lei Com
plementar de n° 73, de 1 o de fevereiro 
de 1 993, visando organizar a Advocacia 
Geral da União, sob a direção do Advo
gado-Geral, a quem coube coordenar 
e orientar a Instituição. Observa-se, 
contudo, que referida Lei Orgânica, em 
seu artigo 26, diferentemente do que já 
se concebia pelas demais leis orgânicas 
disciplinadoras de carreiras afins, limitou
se a conferir a seus membros os mesmos 
direitos assegurados aos demais servi
dores públicos pela Lei no 8.11 2, de 11 
de dezembro de 1990, sem atentar para 
as especificidades do cargo. 

Ora, se a intenção do constituinte 
fosse essa, não haveria razão para deter
minar a edição de uma norma de natureza 
complementar, bastando reportar-se ao 
Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis da União, previsto no ca
put do artigo 39 da Constituição, antes 
de ser alterado pela Emenda Constitu
cional no 19, de 4 de junho de 1998. Por 
tal razão, pugna-se pela urgente refor
mulação da citada Lei Complementar n° 
73/93, conforme proposta do Presidente 
do Sindicato dos Procuradores da Fazen
da Nacional, Dr. Aldemário Araújo Castro, 
na qual defende a autonomia administrati
va e financeira da Instituição, bem como a 
independência funcional de seus mem
bros, a fim de tornar a Advocacia Pública 
mais ágil e eficiente 1 . 

Realmente, a Advocacia Pública, como 
Instituição siamesa do Ministério Público, 
com origem comum nos antigos procura
dores do rei2 , merece uma profunda rees-

truturação, a fim de que seus propósitos 
maiores restem devidamente resgatados. 
Convém esclarecer que não se trata de 
simples manutenção de privilégios corpo
rativos, mas sim de cuidar do próprio inte
resse público, conforme observam Olavo 
Augusto e Ana Paula3

, procuradores do 
Estado de São Paulo, de cujas reflexões se 
podem extrair as seguintes premissas, ex
tensivas a toda Advocacia Pública, a saber: 

a) incumbe à Advocacia Pública asse
gurar a legalidade da ação administrativa 
e a preservação do patrimônio público; 

b) com arrimo na doutrina italiana, 
pode-se distinguir o interesse público 
em primário (da sociedade, bem geral 
da coletividade) e secundário (interesse 
imediato da administração, representado 
pela manifestação subjetiva do gover
nante do momento), sugerindo Celso 
Antônio Bandeira de Mello, em caso de 
eventual incompatibilidade, a prevalência 
do interesse primário sobre o secundário; 

c) não há discricionariedade ao advo
gado público para optar por um interesse 
secundário em detrimento de um interes
se primário, uma vez que, em um Estado 
de Direito que se guia pelo princípio da 
legalidade, têm os Procuradores o com
promisso maior com a ordem constitucio
nal, seus princípios, suas instituições; 

público ficar obrigado 
fosse permitida a análise de sua aplicabilidade em cada caso concreto, de 
acordo com sua ciência ou consciência profissionais, sob pena de se alijar, 
daquele peculiar agente público, o comprometimento com a realização do 
Direito, próprio do exercício de toda advocacia, constitucionalmente erigida à 
condição de função essencial à Justiça!' 

d) portanto, deve o advogado público 
ser dotado da necessária autonomia e in
dependência funcional para exercer seu 
mister de defesa da Ordem Jurídica e da 
indisponibilidade do interesse público, 
principalmente quando a vontade do go
vernante se revelar contrária a ela; 

e) do contrário, vindo o Procurador 
de Estado a praticar ato inconstitucional 
ou ilegal, poderá se sujeitar à responsa
bilização civil, criminal e administrativa, 
tendo em vista ser próprio de suas atri
buições interpretar o Direito; 

f) daí, com base nos escólios de 
Maria Sylvia de Pietro, entender in
compatível ao exercício da advocacia 
pública as regras pertinentes à relação 
administrativa hierárquica, por não se 
aplicar ao procurador o argumento de 
só caber ao agente público descumprir 
ordem manifestamente ilegal, visto 
que o princípio da indisponibilidade do 
interesse público primário e o princípio 
da legalidade o impedem de praticar 
qualquer ato inconstitucional ou ilegal, 
já que deve prevalecer o bem comum, a 
paz social, sem a prática de qualquer ato 
que viole a Ordem Jurídica, ato este que 
no futuro poderá ser passível de anula
ção e até mesmo ensejar ressarcimento 
ao erário, em caso de lesão. Ademais, 
sem as imprescindíveis autonomia e in
dependência funcionais, como poderia 
o Procurador de Estado propor as ações 
e medidas judiciais previstas nos artigos 
16 e 17 da Lei de Improbidade Adminis
trativa (Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992) contra o Governador do Estado 
ou qualquer de seus secretários?; 

g) citando Josafah Marinho acerca da 
independência do Procurador de Estado, 
esclarece que "não lhe cabe cumprir 
ordens, mas oficiar nos processos, judi-

ciais e administrativos, com autonomia 
de deliberação, respeitado o direito ou o 
interesse sob sua guarda profissional. A 
medida de sua atuação encontra-se na lei 
e no amparo do patrimônio ou do interes
se público, e não no arbítrio ou no precon
ceito dos agentes da administração"; 

h) assim, a peculiaridade de ter por 
cliente o Estado; ao contrário de reduzir a 
independência e liberdade do advogado 
público, deveriam as respectivas Leis 
Orgânicas garanti-las efetivamente, em 
respeito ao princípio da moralidade e de
fesa do interesse público, que norteiam a 
ação desse cliente; 

i) e arrematam com o seguinte ex
certo do voto proferido pelo eminente 
Ministro Néri da Silveira, na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no 881 (medida 
cautelar), deferida em 02.08.93, verbis: 
"Penso que o artigo 132 da Constituição 
quis, relativamente à Advocacia de Esta
do, no âmbito dos Estados - membros e 
do Distrito Federal, conferir às procura
dorias não só a representatividade judi
cial, mas, também, o exame da legalidade 
dos atos, e o fez com a preocupação de 
atribuir essa função a servidores concur
sados e detentores do predicamento da 
efetividade. O grande objetivo foi o exa
me da legalidade dos atos do Governo, 
da Administração Estadual, a ser feito por 
um órgão cujos ocupantes, concursados, 
detenham as garantias funcionais. Isso 
conduz à independência funcional, para 
o bom controle da legalidade interna, 
da orientação da administração quanto 
a seus atos, em ordem a que esses não 
se pratiquem tão-só de acordo com a 
vontade do administrador, mas também 
conforme a lei". 

Por outro lado, Fides Angélica Omma
ti4, conselheira federal da OAB e reitora da 
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Escola Superior de Advocacia do Piauí, 
não obstante reconhecer a indisponibili
dade do interesse público em face da von
tade do administrador, distingue a consul
toria jurídica da representação judicial do 
Estado, a fim de reconhecer autonomia 
plena ao advogado público em relação à 
primeira e negar-lhe em relação à segun
da. Eis a íntegra de seu raciocínio: 

Há que distinguir a função exercida. 
Se de defesa judicial ou extrajudicial, mas 
se defesa em sede litigiosa, não há como 
escusar-se o advogado de exercê-la senão 
quando houver impedimento, nas circuns
tâncias previstas na lei. A escusa fundada 
em convencimento pessoal exclui-se, e, 
nesse particular, tem-se uma restrição a 
quem atua na advocacia pública compa
rativamente à amplitude da independência 
profissional na advocacia privada. 

O mesmo não pode ser dito, porém, 
se o advogado público exercita consulto
ria jurídica, quando, então, orienta-se ape
nas e tão-somente segundo sua ciência e 
consciência, emitindo opinião com toda 
a largueza de seu descortínio. A mesma 
liberdade no atuar pode ser vislumbrada 
no desempenho da assistência jurídica, 
quando orienta a autoridade administrati
va no seu agir segundo o direito. ( ... ). 

Certo que não é dado ao advogado 
público dispor dos interesses que lhe 
são confiados na defesa judicial dos 
órgãos públicos, porque são públicos ou 
assim considerados tais interesses. Daí a 
proibição de transigir, de fazer acordo, de 
deixar de recorrer ou de desistir de recur
so interposto. 

Ainda que, a seu juízo, o ato impug
nado seja ilegal, ainda assim, sobrepõe
se o seu dever de ofício, e terá que defen
der judicial ou extrajudicialmente o ato, 
ainda que pessoalmente constrangido. 

Percebe-se, portanto, que, não obs
tante a indigitada divergência doutrinária, 
ambas partem do mesmo ponto comum: 
a indisponibilidade do interesse público 
primário. Entretanto, conforme a seguir 
se tentará demonstrar, a questão com
porta ainda outras ponderações. 

O PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
EAADVOCACIA PÚBLICA 

O ponto fulcral da problemática 
examinada reside na presunção de legi
timidade dos atos administrativos, cujo 
atributo limita a aferição de sua constitu-
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cionalidade pelo agente público, uma vez 
que o Sistema de Jurisdição Única, ado
tado pelo Ordenamento brasileiro, reser
va ao Judiciário a última palavra acerca da 
exegese do Direito positivo. Entretanto, 
tais assertivas merecem ser analisadas 
segundo princípios próprios da her
menêutica constitucional, organizados 
por Canotilho5

, a partir do Capítulo 4 do 
Título I da Parte IV de sua densa obra; 
muito bem sintetizada, nesse aspecto, 
pelo Prof. Inocêncio Mártires Coelho 6

, in 
Interpretação Constitucional. 

Partindo, portanto, da proeminência 
dos princípios para compreensão dos 
diversos temas constitucionais, cumpre 
traçar o núcleo essencial do Princípio 
da Moralidade Administrativa, assim 
resumido por Diógenes Gasparini 7

: "O 
ato e a atividade da Administração pú
blica devem obedecer não só à lei, mas 
à própria moral, porque nem tudo que 
é legal é honesto, conforme afirmavam 
os romanos. Para Hely Lopes Meirelles, 
apoiado em Manoel de Oliveira Franco 
Sobrinho, a moralidade administrativa 
está intimamente ligada ao conceito do 
bom administrador, aquele que, usando 
de sua competência, determina-se não 
só pelos preceitos legais vigentes, como 
também pela moral comum, propugnan
do pelo que for melhor e mais útil para o 
interesse público. Por essa razão, veda
se à Administração Pública qualquer 
comportamento que contrarie os princí
pios da lealdade e da boa-fé:' 

Conforme se pode observar, o prin
cípio da moralidade constitui um plus em 
relação ao princípio da legalidade estrita, 
exigindo do administrador público uma 
postura ética na concretização dos fins 
da Administração, quais sejam, a realiza
ção do interesse público primário. Ora, 
se o legislador constituinte não mais se 
contenta com a simples observância da 
lei pelo agente público, exigindo-lhe tam
bém eficiência e probidade da condução 
dos negócios do Estado, o que não dizer 
daqueles órgãos jurídicos responsáveis 
pela orientação, consultoria e defesa da 
Administração? Veja o que diz Carlos 
Sundfeld8 acerca da atividade do pro
fissional do Direito: "O jurisconsulto, o 
cientista, o advogado militante, o órgão 
administrativo, o órgão jurisdicional, o 
procurador geral do Estado, têm um fim 
específico: verificar as normas em vigor 
que incidem sobre tal ou qual categoria 

de fatos. ( ... ) Mas o propósito jurídico
dogmático é verificar se a norma existe. 
E existir a norma significa, se é válida, se 
tem vigência por ter sido posta por pro
cesso previsto no ordenamento:' 

Ora, conforme registra o Prof.lnocên
cio Mártires Coelho9 , aferir a legalidade 
não prescinde da análise da conformi
dade da lei à Constituição, de onde 
primeira extrai seu fundamento de vali
dade, segundo explicitado nas lições de 
Kelsen 10

. Ademais, importa lembrar ter 
sido exatamente tal premissa utilizada 
pelo Chief Justice Marsha/1, já no ano de 
1 803, para instituir o judicial review, 
partir do célebre caso Marbury v. Madí
son 11

. Isso porque, tomando por pressu
posto a supremacia da Constituição 
ordenamento jurídico, pode o Judiciário, 
no exercício de seu mister de interpretar 
as normas jurídicas, deixar de aplicar uma 
lei ordinária, considerada inválida por 
contrariar a Constituição. 

Constata-se, portanto, que a análise 
da legalidade de um ato normativo, ou 
administrativo, pressupõe o exame de 
sua conformidade ao Texto maior, sob 
pena de não se lhes reconhecer validade 
jurídica. Aliás, conforme admite a doutri
na especializada12 , referida análise pode 
alcançar até os chamados atos discricio
nários, os quais, embora motivados por 
critérios de conveniência e oportunidade 
do administrador público, exige-se que a 
motivação dos mesmos encontre respal
do nos princípios da razoabilidade e da 
boa-fé, uma vez que se referem ao trato 
das res publica. Daí a tendência atual de 
se ampliar o controle judicial dos atos ad
ministrativos também sobre o seu mérito, 
principalmente, no que tange ao aspecto 
da moralidade administrativa. 

Posto isso, há de se reconhecer ao 
agente público, sobretudo ao operador 
do Direito, competência para aferir a le
galidade do exercício da própria função 
administrativa, até mesmo como forma de 
evitar a sobrecarga do Poder Judiciário 
no deslinde de questões que poderiam 
ser previamente equacionadas na esfera 
administrativa, por meio de uma assesso
ria ou consultoria jurídicas independen
tes, efetivamente comprometidas com o 
interesse público primário. Daí parecer 
assistir razão a Maria Sylvia de Pietro13

, ao 
mitigar a aplicação da hierarquia adminis
trativa à advocacia pública, nos seguintes 
termos: "( ... ) excluindo-se a relação hie-, 

rárquica com relação a determinadas ati
vidades; é o que acontece, por exemplo, 
nos órgãos consultivos que, embora in
cluídos na hierarquia administrativa para 
h1s disciplinares, por exemplo, fogem à 
relação hierárquica no que diz respeito 
s,o exercício de suas funções. Trata-se 
de determinadas atividades que, por sua 
própria natureza, são incompatíveis com 
uma determinação de comportamento 
por parte do superior hierárquico:' 

Tal posicionamento corrobora a 
efetivação dos demais princípios orien
:adores da Administração Pública, dos 
quais se pode destacar o da legalidade, 

da moralidade e o da eficiência; uma 
vez que, por meio da conjugação deles, 
pode-se exigir que o exercício da função 
pública sempre se dê sob parâmetros 
éticos. Daí a dificuldade de aplicar ao 
agente público, especialmente àquele 
encarregado de orientar e defender juri
dicamente a Administração, as cláusulas 
pertinentes à hierarquia administrativa 
(que implica distribuir e escalonar as 
funções da Advocacia Pública; ordenar, 
controlar e rever a atuação dos agentes 
integrantes de suas carreiras; avocar ou 
delegar atribuições; estabelecer subor
dinação entre os demais servidores do 
seu quadro de pessoal etc), na medida 
em que a relevância e natureza da própria 
função pública exercida pela Advocacia 
Pública estão por exigir sua independên
cia em relação aos eventuais interesses 
secundários que possam ser pretendidos 
pelo agente político da ocasião. 

Conforme se pode constatar, refe
ridas funções extrapolam o âmbito da 
própria esfera administrativa, constituin
do-se essenciais à Justiça, concebidas 
num contexto mais amplo, qual seja, o fim 
almejado pelo próprio Direito: pacifica
ção dos conflitos sociais. Dessa forma, 
sendo a hierarquia cabível apenas no 
âmbito da função administrativa, confor
me ressalta José dos Santos Carvalho Fi
lho 14, não há como se pretender aplicá-la 
na atividade-fim da advocacia pública, a 
qual, conforme já visto, pressupõe o exer
cício da Advocacia, cuja função social 
encontra-se devidamente disciplinada 
pelo Estatuto da OAB, de 1 994, e pelo 
respectivo Código de Ética profissional 
do Advogado, de 1 995. 

Portanto, reiterando as menciona
das propostas de reestruturação das 
leis orgânicas pertinentes às diversas 

advocacias públicas dos variados entes 
da Federação, cumpre ao legislador 
infraconstitucional conferir a necessária 
autonomia àquelas instituições, a fim 
de que seus membros possam, com 
independência funcional, realizar seu 
mister, fazendo concretizar todos aque
les princípios constitucionais já citados, 
presenvando, assim, o interesse público 
primário, cuja indisponibilidade não pode 
ficar submetida a eventuais caprichos 
momentâneos do governante de plantão. 

Por fim, cumpre enfrentar a questão 
anteriormente aduzida pela conselheira 
Fides Angélica Ommati, ao acentuar o 
"dever de ofício do advogado público de 
defender, judicial e extrajudicialmente, 
o ato administrativo, ainda que pessoal
mente constrangido". Isso porque enten
de a referida autora, aliás como grande 
parte dos agentes públicos relacionados 
à advocacia pública, não poder o advo
gado transigir ou postergar a defesa da 
Administração em juízo, sob o argumento 
básico da presunção da legitimidade dos 
atos administrativos, a qual só poderia ser 
afastada pelo Poder Judiciário. Assim, em 
face da razoabilidade de tal argumenta
ção, convém dissecar seus pressupostos, 
para aferir a consistência da mesma. 

De início, cumpre distinguir a atuação 
profissional da advocacia em juízo, como 
a prática de todos os atos ordinários do 
processo pertinentes à defesa técnica de 
seu cliente (ajuizamento de ações ou me
didas judiciais específicas, interposição 
de recursos ou reclamações, interven
ções orais, apresentação de memoriais 
etc), daqueles excepcionais, aos quais 
se refere a segunda parte do artigo 38 
do CPC (confessar, transigir, renunciar, 
desistir da demanda ou do recurso já 
interposto etc), que se relacionam à dis
ponibilidade do direito da parte patroci
nada. Os primeiros decorrem da própria 
condição da representação judicial, que, 
no caso específico das pessoas jurídicas 
de direito público interno, são conferidos 
aos respectivos procuradores diretamen
te pela lei, como atribuição dos próprios 
cargos públicos em que foram investidos 
(artigo 12, CPC). Já para a realização 
válida de um ato de disposição do direito 
público, por sua indisponibilidade, requer 
autorização legal expressa, tal como 
ocorre em determinadas hipóteses es
pecíficas: v.g.: artigo 131 da Lei no 8.213, 
de 24 de julho de 1991; artigo 1 o da Lei no 

9.469, de 1 O de julho de 1 997; artigo 18 
da Lei no 1 0.522, de 19 de julho de 2002 
e, de forma mais enfática, o parágrafo úni
co do artigo 1 O da Lei no 10.259/01. 

Conclui-se, portanto, que não só no 
exercício profissional da advocacia consul
tiva encontra-se garantida a independên
cia funcional do advogado público, mas 
também na defesa judicial e extrajudicial 
de seu peculiar cliente, que tem por dever 
constitucional pautar sua conduta segun
do padrões éticos. Eis a especificidade 
dos agentes públicos operadores do Di
reito: a advocacia pública não se submete 
apenas aos Estatutos da OAB/94, ao Có
digo de Ética Profissional/95 e às respecti
vas Leis Orgânicas, mas também à própria 
Constituição, que lhe impõe a observância 
do princípio da moralidade. 

Veja que, conforme bem observa o 
Prof. Roberto Rosas 15

, citando como 
exemplo disposição normativa alemã, a 
atuação do advogado no processo impõe 
determinadas regras de ordem técnica 
e ética, podendo o eventual abuso do 
direito de demandar, v.g., retardar uma so
lução judiciária, levar o improbus lítigator 
a reparar os prejuízos causados à parte 
contrária. Em face de tal realidade, o que 
não dizer do advogado público, o qual, 
conforme já dito, encontra-se não só proi
bido pelo EOAB/94 de "prestar concurso 
a clientes ou a terceiros para realização de 
ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la 
(artigo 34, XVII)", mas também impelido 
a exercer, com zelo e lealdade, as atribui
ções de seu cargo (artigo 11 6 da Lei no 
8.112/90), ao que se soma a possibilida
de de sua atuação abusiva no processo vir 
a gerar responsabilidade civil do Estado 
(artigos 5°, LXXVIII 16 e 37, § 6°, da Consti
tuição ele artigos 14, 16 e 17 do CPC). 

Pelo exposto, que critérios poderiam 
ser utilizados a fim de se garantir a ne
cessária autonomia e independência da 
Advocacia Pública para concretização 
dos referidos princípios constitucionais e 
realização do interesse público primário? 
Note-se que tais critérios, por seu inevitá
vel conteúdo político, deveriam ter sido 
delineados pelas já referidas Leis Orgâni
cas daquelas Instituições, lacuna legisla
tiva esta que pode ser, temporariamente, 
colmatada pelos princípios constitucio
nais e demais normas disciplinadoras do 
exercício comum da advocacia. 

Com efeito, não tendo a citada Lei 
Complementar no 73, de 1 o de fevereiro 
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de i 993, disciplinado as especificidades 
da relação administrativa hierárquica en
tre os membros integrantes das carreiras 
da Advocacia Geral da União, a fim de 
garantir-lhes a necessária independência 
funcional para concretização do interesse 
público primário, resta concluir que ne
nhuma outra norma infraconstitucional po
derá limitar a atuação profissional daquele 
peculiar agente público, cuja função en
contra-se reconhecida pela Constituição 
como essencial à realização da Justiça. 

Dessarte, poder-se-ia questionar a 
utilidade ou até mesmo a constituciona
lidade daqueles citados instrumentos 
normativos que buscam restringir ou 
limitar a atuação ética do advogado públi
co. Apenas a título de exemplo, cita-se o 
artigo i 9 da Lei n° i 0.522, de 19 de julho 
de 2002, o qual autoriza os membros da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
a não interpor recursos contra decisões 
proferidas em determinadas matérias, es
pecificamente enumeradas em seu artigo 
i 8 ou em ato declaratório do Procurador
Geral, aprovado pelo Ministro de Estado 
da Fazenda, quando as jurisprudências do 
egrégio Supremo Tribunal Federal ou do 
colendo Superior Tribunal de Justiça es
tiverem firmadas em sentido contrário às 
pretensões da Fazenda Pública Federal. 

Ora, conforme acima demonstrado, o 
membro da Advocacia Pública deve ob
servância não só a legalidade estrita, mas 

sobretudo ao princípio da moralidade ad
ministrativa insculpido na Constituição. 
Assim, tendo a jurisprudência se conso
lidado em sentido contrário à pretensão 
fazendária, não há como admitir que o 
advogado do Estado possa aduzir uma 
lide temerária ou procrastinar a solução 
de um litígio, em evidente prejuízo à parte 
contrária, sob o argumento de inexistir 

norma expressa que o autorize a deixar 
de ajuizar determinada demanda ou de 
interpor todos os recursos admissíveis à 
espécie. Até porque o exercício abusivo 
do direito de litigar pode configurar ato 
ilícito (cf. artigo 187 do Código Civil de 
2002) e gerar responsabilidade civil do 
improbus litigator, conforme já acentua
do pelo Prof. Roberto Rosas, no item 11 
do artigo doutrinário já mencionado.17 

Ademais, cumpre ainda registrar que 
a grande discussão acerca da Súmula 
Vinculante, recentemente aprovada pelo 
Congresso Nacional na Reforma do Ju
diciário, bem como a propalada Súmula 
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Impeditiva de Recursos, tiveram por justi
ficativa o excessivo número de demandas 
e recursos aduzidos pela advocacia 
pública. Tal situação adveio da equivo
cada, porém compreensível, noção de 
que os advogados do Estado, em face 
do princípio da legalidade estrita a que se 
submetem os demais agentes públicos, 
deveriam esgotar todos os meios e re
cursos judiciais disponíveis à defesa do 
Estado, esquecendo-se, porém, que seu 
peculiar cliente encontra-se submetido 
à observância de uma norma superior: o 
princípio constitucional da moralidade 
administrativa. 

Por fim, ainda que não fossem su
ficientes todos esses argumentos a 
justificar a independência funcional da 
advocacia pública, poder-se-ia ainda per
quirir acerca da legitimidade do Ministro 
da Fazenda para aprovar a autorização 
da dispensa de interposição de recursos 
judiciais por parte da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, conforme atribui
ção a ele confiada pelo item li do artigo 
i 9 da citada Lei no i 0.522, de 19 de julho 
de 2002. Isso porque, nos termos da Lei 
Complementar no 73, de 1 O de fevereiro 
de 1 993 (que se propôs organizar o 
funcionamento da Advocacia Geral da 
União, nos termos do disposto no artigo 
131 da Constituição), ao Advogado 
Geral da União coube a coordenação e 
orientação técnica da instituição (artigo 

4°, I e XII, c/c artigo 28, li); não obstan
te ter a mesma lei (caput do artigo 1 2) 
subordinado administrativamente a Pro
curadoria Geral da Fazenda ao titular do 
Ministério da Fazenda. 

Conforme se pode ver, a referida Lei 
Orgânica da Advocacia Geral da União 
requer urgente reformulação também 
sob tal aspecto, na medida em que 
parece conferir atribuições de natureza 
administrativa e institucional a diferentes 
autoridades do Governo central, o que 
tem gerado muitas dúvidas quanto aos 
limites do exercício dessas funções, bem 
como à própria natureza dos atos pratica
dos pelas referidas autoridades: se me
ramente administrativos ou de conteúdo 
institucionais; com a agravante de que 
esses últimos não têm preservado ade
quadamente a necessária independência 
funcional dos Advogados do Estado, o 
que poderia, ainda, envolver a própria 
OAB, na defesa de tais prerrogativas, na 
medida em que a Lei no 8.906, de 4 de 

julho de i 994, em seus artigos 6°, pará
grafo único, 31 c/c 44, 11, confere a ela 
atribuição para a defesa dos advogados 
em toda a República Federativa do Brasil. 

A Advocacia, como função essencial 
à Justiça, deve pautar-se pela observân
cia da ordem jurídica, democraticamen
te estabelecida pela Constituição de 
i 988, dos estatutos e código de ética 
da profissão. A condição de agente 
blico, circunstancialmente conferida ao 
ocupante de um cargo da advocacia 
pública, não o despe da condição funda
mental de advogado, cujas prerrogativas 
relacionadas ao exercício dessa relevan
te função social devem ser preservadas. 

Daí se justifrcar a edição de uma lei 
orgânica para a Instituição, a fim de 
lar as especificidades administrativas 
cargo, bem como garantir a seus mem
bros a necessária independência funcio
nal, para que possam bem defender os 
legítimos interesses do Erário. Na falta de 
tais disposições, aplica-se subsidiaria
mente as normas gerais disciplinadoras 
do exercício profissional da advocacia. 

Não pode, assim, o legislador infra
constitucional, sob o pretexto de regular 
a advocacia de estado, limitar ou restrin
gir o exercício desse relevante múnus 
público, por constituir-se importante 

instrumento à efetivação da moralidade 
administrativa e realização do interesse 
público. Assim, ainda que houvesse nor
ma expressa determinando ao advogado 
público impugnar, por todos os meios 
judiciais possíveis, certa jurisprudência, 
não poderia aquele agente público ficar 
obrigado ao cumprimento de tal determi
nação sem que lhe fosse permitida a aná
lise de sua aplicabilidade em cada caso 
concreto, de acordo com sua ciência ou 
consciência profissionais, sob pena de 
se alijar, daquele peculiar agente público, 
o comprometimento com a realização 
do Direito, próprio do exercício de toda 
advocacia, constitucionalmente erigida a 
condição de função essencial à Justiça. 

Ademais, o exercício da advocacia 

pública fora de tais parâmetros poderia 
constituir abuso no direito de demandar, 
configurando ato ilícito a reclamar a 
devida reparação civil, pelo prejuízo even
tualmente causado à parte contrária. Ora, 
se já se revela indesejável a litigância de 

:ná-fé entre advogados privados, com 
:naior razão não há que admiti-la por parte 
dos advogados públicos, por meio do 
esgotamento de todos os expedientes 
processuais de caráter meramente dila
~ório, quando se sabe que determinada 
JUrisprudência encontra-se pacificada 
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