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RESUMO 

Depois de diversas tentativas de organização, a humanidade finalmente encontrou no 

Estado a melhor das oportunidades, este para poder exercer seu poder e controle efetivo 

sobre seus integrantes, dividiu-se em três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, 

apesar destes três poderes, criou também instituições sui generis, as quais são 

indispensáveis à Justiça. São elas: a Defensoria Pública, o Ministério Público e por fim 

a Advocacia. Sendo que, o presente trabalho fará uma análise apenas da Advocacia 

Pública, e seu papel como ente constitucional em pleno Século XXI. 

Palavras-chave: constituição federal; justiça; advocacia pública. 

 

 

ABSTRACT 

 

 After several attempts at organization, humanity finally found the State as the best 

opportunities, this in order to exercise their power and effective control over its 

members, divided into three branches: legislative, executive and judiciary, despite these 

three powers, created also sui generis institutions, which are indispensable to manage 

the justice. They are: the Public Defense, the Public Ministry and finally the Law. 

Since, this paper will review only the Public Advocacy, and its role as a constitutional 

entity in the XXI Century. 

Keywords: federal constitution; justice; public advocacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A constituição brasileira em seu título IV, capítulo IV, traz o conceito “das 

funções essenciais à justiça”, nela temos o Ministério Público (arts. 127 aos 130), a 

advocacia pública (arts. 131 e 132) e por fim a advocacia e a Defensoria Pública (arts. 

133 aos 135).   

Com relação ao instituto da advocacia pública, temos três ramos: a Advocacia-

Geral da União, a Procuradoria-Geral dos Estados e pelas Procuradorias dos Municípios 

em relação aos municípios, os quais baseiam suas funções em advogar para o Estado, 

são institutos previstos constitucionalmente para que os entes federados possuam 

organismos internos responsáveis pela defesa dos interesses de determinado ente, seja 

em relação ao setor privado ou setor público, vale dizer, em relação a outro ente 

federado. 



 A defesa da União enquanto Pessoa Jurídica de Direito Público é exercida pela 

Advocacia-Geral da União, que é chefiada pelo Advogado-Geral da União, nomeado 

pelo Presidente da República. 

            Em seguida estão outros procuradores que atuam em determinadas matérias. São 

eles: 

• Procurador-Geral da Fazenda Nacional – Defende a União em matérias de 

natureza tributária; 

• Procurador-Geral Federal – Defende os interesses das autarquias púbicas da 

União; 

• Procurador-Geral da União – Defende a União nas demais causas não reservadas 

às procuradorias supramencionadas. 

            Nenhum desses procuradores deve ser confundido com o Procurador-Geral da 

República, que é o membro e Chefe do Ministério Público, que nada tem a ver com a 

defesa da União. 

Enfim, daremos ênfase ao papel da Procuradoria-Geral do Estado, previsto no 

artigo 132, instituto que atualmente vem se fortalecendo a cada dia, pois há uma 

necessidade clara da presença desse instituto, para evitar que sejam cometidos 

desfalques contra a Administração Pública, desfalques estes que podem ser oriundos 

dos mais diversos atos. 

“Em boa hora houve-se por bem elevar ao nível constitucional a essencialidade 

dessas funções à expressão jurisdicional do Poder Constituído.  

Todavia, esse reconhecimento significa muito mais do que possa parecer à 

primeira vista. A jurisdição é uma das expressões do Poder que emana do Estado 



constituído. Portanto, de alguma forma e em certa medida, Jurisdição é Soberania e 

exercer função essencial à Justiça, mais correto seria dizer à Jurisdição, significa função 

essencial à própria Soberania.  

De outra parte e não obstante a constatação de que a clássica dicotomia entre 

público e privado vem, cada vez mais, sendo substituída pela diferença entre coletivo e 

individual, as categorias constitucionalmente consideradas como função essencial à 

Justiça dão sua contribuição de maneira distinta, por conta das funções e atribuições 

inerentes aos cargos públicos que compõe cada uma dessas categorias.  

Enquanto o Ministério Público que recebeu tratamento constitucional generoso, 

melhor teria sido adotar de vez o sistema italiano, é, por assim dizer, o advogado da 

sociedade, os Procuradores do Estado e os Advogados da União são os advogados das 

pessoas jurídicas de direito público interno. Quanto aos advogados em geral e 

Defensoria Pública o contorno e os limites de suas contribuições à essencialidade da 

Justiça não apresenta maiores complexidades ou contradições.”  

O tema desenvolvido neste projeto tem como visão explorar bem o ativismo 

judicial que a classe dos Procuradores do Estado exerce na sociedade atual, além de 

buscar e colher informações sobre os benefícios trazidos da atuação destas pessoas, para 

a população em geral, e assim avaliar a eficiência de tal carreira principalmente com 

relação ao retorno trazido. 

Até porque este ativismo judicial é polêmico, Assim, é o caso de Kermit 

Roosevelt III, que assim observa: “O termo ativismo judicial, como é tipicamente 

usado, é essencialmente vazio de conteúdo; é simplesmente uma maneira inflamada de 

registrar a desaprovação frente a uma decisão”. Esse tom de denúncia associado à 

expressão “ativismo judicial” tem se dirigido, tradicionalmente, às cortes de viés 



político liberal, principalmente à paradigmática. Nos últimos anos, o reverso da moeda 

também se verifica, com artigos que demonstram que o ativismo também pode estar 

presente em cortes de tendência conservadora.  

 A exploração deste tema também tem um caráter de certa forma informativo, 

pois apresentará às sociedades informações, levantadas através de pesquisa seja de 

campo ou de dados, uma espécie de prestação daquilo que tem sido feito, a forma como 

tem sido e os resultados disto. 

Para a realização deste projeto teremos como base o método hipotético-dedutivo 

como uma forma de equilibrar tanto as ideias indutivas como as dedutivas, para isso 

serão desenvolvidas fórmulas e hipóteses que buscam dar uma explicação a ideia 

principal, logo para isso será necessário: uma observação e análise cuidadosa com certa 

intuição científica, para alcançar um conjunto de postulados que regem o interesse 

principal. A partir daí, fazer uma dedução das consequências observadas e verificando 

as consequências das mesmas no aspecto prático, e no final a busca deste projeto é a 

criação de uma teoria, bem fundamentada, sobre o referido tema. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A Constituição Brasileira de 1988, a Carta Magna do nosso ordenamento 

jurídico, estabeleceu bem a base de toda atividade da advocacia público, pois o Estado, 

apesar de não ser um ente “animado”, é uma pessoa jurídica de direito público, logo o 

mesmo, possui interesses a serem defendidos, e o interesse maior nesse caso, é a 

Coletividade. 



 Os artigos 131 e 132 da CF/88, são os princípios basilares, desta atividade 

jurídica, porém há requisitos, "O desempenho das atividades de assessoramento jurídico 

no âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional 

outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal. A Constituição da República, 

em seu art. 132, operou uma inderrogável imputação de específica e exclusiva atividade 

funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de 

investidura no cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso 

público de provas e títulos."  

 Podemos ainda citar outro artigo da nossa Constituição, como forma de 

fundamentar a necessidade de tal atividade. O artigo 133: 

Art. 133. O advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por 

seus atos e manifestações no exercício da 

profissão, nos limites da lei. 

 No livro “O Advogado não pede, Advoga” de Paulo Saraiva, o autor em seu 

esclarecimento, que compartilho, diz: o Advogado é necessário à administração da 

Justiça, e não apenas do Judiciário. Diz ainda: “a Justiça é sempre um valor, um 

princípio a ser realizado concretamente. E, como afirma o mestre Paulo Bonavides, “os 

princípios valem; as normas vigem “. Portanto, é dever do Procurador do Estado, 

labutar sob esses princípios gerais da advocacia, sempre seguindo e buscando a Justiça. 

 “A questão que aqui se coloca é: qual deve ser a postura pessoal, no dia à dia, 

isto é, no varejo, do agente público Procurador do Estado, seja na função de consultoria 

ou assessoramento, seja no contencioso judicial no que se refere a exercer função 

essencial à Justiça.  



Será esta postura a mesma do advogado? Ora, no exercício da advocacia, 

respeitados os limites da ética profissional e da ética processual começam as diferenças. 

Já se disse e não sem razão, que o compromisso do advogado é com o interesse de seu 

cliente. O melhor advogado é aquele que resolve o problema do seu cliente, se possível 

sem precisar da Justiça ou do Processo.  

Mas para este efeito, Procurador do Estado não é advogado, até porque, se a 

Constituição não quisesse diferenciar o grau de comprometimento com a essência da 

Justiça, bastaria referir-se aos advogados tout court e não teria se preocupado em 

destacar as categorias.  

O melhor Procurador será aquele que absolutamente dentro da lei cumprir o seu 

dever de representação judicial do Estado, mas informado de que seu compromisso não 

é ou, pelo menos, não se esgota no interesse do seu representado, porém com a 

legalidade.  

Isto não significa que o Procurador do Estado tenha que confessar fatos ou 

deixar de exercer as faculdades processuais ou concordar com teses jurídicas que 

entenda corretas, mas contrárias ao interesse do Estado, porém, que o que são práticas 

reprováveis, anti-processuais e protelatórias ou ainda atentatórias ou obstrutivas à 

Justiça para o advogado, para o Procurador do Estado são inadmissíveis.  

Nada obstante, essa super-responsabilidade funcional e profissional confere ao 

Procurador do Estado uma legitimidade diferenciada na sua capacidade postulatória, 

porquanto seu compromisso com a legalidade não se esvazia ou se esgota no processo, 

daí decorre a posição de independência e de autonomia em sua atuação forense que, 

nesse particular, muito se assemelha a do Ministério Público.  



Contudo, essa autonomia e independência é mais necessária na função de 

consultoria e assessoramento. Nesse ofício, é óbvio, que se impõe ao Procurador do 

Estado a jamais confundir ou se deixar levar por razões ideológicas ou convicções 

pessoais, pouco importando que sua opinião jurídica, contrarie o interesse do Estado ou 

vá de encontro as suas convicções pessoais de qualquer matiz. Seu compromisso é 

apenas com a legalidade.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O Procurador do Estado, em muitas situações é visto como um “vilão”, pois o 

mesmo é obrigado a defender o Estado, em situações de clara ofensa aos direitos 



humanos de um indivíduo da sociedade, mas a situação verdadeira é que é um dever 

institucional de defender o Estado, tanto que nem mesmo liberdade orçamentária e 

funcional, essa classe possui, pois a mesma deve andar em conjunto na defesa dos 

interesses da unidade federativa, a qual está vinculada. “O Tribunal, (...) declarou a 

inconstitucionalidade do inciso I do art. 135 da Constituição do Estado da Paraíba, que 

conferia autonomia funcional, administrativa e financeira à Procuradoria-Geral do 

Estado, por considerar que tal prerrogativa é incompatível com a função exercida pelas 

procuradorias estaduais, desvirtuando a configuração jurídica dada pelo art. 132 da CF 

(...) Precedente citado: ADI 470-AM." (ADI 217, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 13/09/02). 

 A advocacia pública, é uma das instituições mais antigas do Direito Brasileiro, 

sua origem deriva das Ordenações Afonsinas de 1446, sendo mais uma das 

características, as quais garantem-lhe caráter essencial, porém o marco, foi a 

institucionalização do instituto por meio da Constituição Federal de 1988, a qual deu a 

dignidade necessária, para o exercício de tal atividade. 

 Porém há uma observação muito relevante feita por Núbia Athenas Santos 

Arnaud é advogada, ex-Assessora Jurídica do Município de Natal/RN e Procuradora do 

Município de João Pessoa/PB “Apesar da importância do tema, a Carta 

Constitucional foi sucinta ao tratar da disciplina da Advocacia Pública, dedicando 

apenas dois artigos para efetuar suas prescrições normativas sobre o assunto. O 

primeiro artigo (artigo 131) tratou exclusivamente da Advocacia-Geral da União 

(que surgira acompanhado de um novo ordenamento jurídico), e o outro (artigo 

132), tema no qual se concentrarão as nossas atenções, fixou a obrigatoriedade de 

organização das Procuradorias, e respectiva carreira, para os Estados e Distrito Federal, 

sem fazer menção aos Municípios.”  



  Há, pois, que assegurar no Direito Positivo, de forma clara, firme e 

objetiva os meios necessários para que os Procuradores do Estado tenham condições de 

exercer seu múnus constitucional e isto vai desde as “imunidades pessoais” até as 

prioridades institucionais, sobretudo as que dizem respeito à autonomia financeira e 

administrativa.  

  Antes de adentrar no tema, é interessante esclarecer um ponto 

fundamental sobre a atuação dos advogados públicos que por muitos passa 

despercebida. Quando se pensa na Advocacia Pública, através da estruturação da 

Procuradoria, com o ingresso na carreira por meio de concurso, o operador do direito é 

levado a limitar as atividades daquele órgão apenas à representação judicial e 

extrajudicial do Poder Executivo (inclui-se aqui a Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional). Porém as atribuições vão mais além, competem também exclusivamente 

aos advogados públicos a assessoria e consultoria jurídica dos entes públicos aos quais 

foram incumbidos da tutela contenciosa. 

Não há dúvida sobre o avanço alcançado pela matéria quando atingiu o 

status constitucional, porém ela não chegou à plenitude da sua imposição normativa, 

pois não consignou expressamente em seu texto o “Município” como inserto na 

obrigatoriedade imposta às demais entidades políticas, o que, de certa forma, chancelou 

a existência de abusos na representação, consultoria e assessoria daqueles. 

“O Procurador do Estado desempenha uma função de relevância capital 

para a concretização do Estado Democrático de Direito, que é a fiscalização do 

cumprimento da lei e da Constituição, é, portanto, o curador do interesse público, 

interesse da coletividade, superior ao do particular e indisponível pelos respectivos 

gestores. O seu atuar será sempre no sentido de cuidar da realização do interesse público 



no atuar administrativo do Estado, seja mediante consultoria, seja mediante 

representação judicial.  

Relativamente à consultoria, o procurador prestará assessoramento 

extrajudicial, a fim de auxiliar a Administração na realização das atividades fins, 

garantindo o controle da legalidade dos atos administrativos. Diga-se, por oportuno, que 

não é tão somente a legalidade estrita, mas a legitimidade dos atos praticados.  

Com relação à representação judicial, o procurador representará os 

interesses do Estado na seara jurídica. Entretanto, ainda que haja uma representação 

formal do Estado-Administração no processo judicial, o procurador deverá verificar se o 

interesse da Administração se coaduna com a finalidade estatal precípua, tendo em vista 

que as escolhas feitas pela Administração devem ser para a realização do interesse 

público primário.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 



CONCLUSÕES 

Após, mais de 20 anos da promulgação da Constituição Federal 

Brasileira, a qual foi a responsável pelo início de um novo tempo social, a ordem 

jurídica então estabelecida guiou a nação a novos rumos, no qual não há como aceitar 

que a pouca efetividade do Estado Democrático de Direito subsista pautada em 

interesses de poder, os quais apenas desprezam o bem comum. 

Um novo olhar é necessário, se a sociedade quiser viver novos tempos. 

Não restam dúvidas de que o assunto é complexo e controverso. Não obstante, refletir 

sobre o perfil constitucional da Procuradoria do Estado é imprescindível para delimitar a 

sua identidade institucional, suas funções, enfim, o seu papel junto à sociedade e ao 

Estado.  

Muito mais que “encargo, emprego ou função”, que obriga o advogado a 

“observar os princípios da ética profissional; a exercer a profissão com zelo, 

probidade, dedicação e espírito cívico; a aceitar e exercer, com desvelo, os encargos 

cometidos pela Ordem dos Advogados, pela Assistência Judiciária ou pelos juízes 

competentes”, o múnus público atribuído à profissão do Procurador do Estado empresta 

uma  magnitude valorativa que o desloca do termo prático, com uma “pegada” 

constitucional de indispensabilidade que o vincula diretamente à efetivação dos direitos, 

princípios e postulados contidos nas cláusulas pétreas da Constituição Federal. A luta 

pela justiça está dentro de cada ato do exercício da advocacia, focado na defesa da 

cidadania, da liberdade e da democracia, colocando o Procurador do Estado como 

protagonista indispensável da prestação jurisdicional, em defesa do ente federativo.  
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