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1 INTRODUÇÃO

O projeto de pesquisa apresentado ao curso de mestrado 
profissionalizante em justiça administrativa busca investigar a 
importância que a advocacia pública tem na solução dos confli-
tos de interesse público, na esfera judicial e extrajudicial.

Especialmente no presente trabalho, propõe-se a análise 
acerca de alguns aspectos particulares da crise da justiça adminis-
trativa no Brasil e da advocacia pública como instituição essencial 
à Justiça com membros vocacionados à condição de autoridades 
administrativas independentes com capacidade de solucionar 
conflitos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Com o estudo, busca-se compreender melhor o papel da 
advocacia pública no processo de desjudicialização da solução 
dos conflitos e, com isso, refletir sobre a importância da ins-
tituição para consolidação dos preceitos constitucionais e da 
realização da justiça.

2 A CRISE DA JUSTIÇA ADMINISTRATIVA NO BRASIL

A acepção de justiça administrativa1 no presente texto é 
compreendida como o conjunto de órgãos estatais com com-
petência de processar e de julgar as demandas de particulares 
em face de autoridades públicas.

No Brasil, diferentemente da França (modelo de jurisdição 
dúplice com o contencioso administrativo não vinculado ao Poder 
Judiciário) ou da Alemanha (modelo de jurisdição misto com a 
especialização dentro do Poder Judiciário), não há um conjunto de 
órgãos administrativos ou judiciais que tenham a atribuição espe-
cífica de julgar as demandas de interesse público e/ou um tribunal 
para julgamento de última instância com competência apenas para 
as demandas envolvendo as autoridades e o Poder Público.

No entanto, em que pese não existir uma justiça adminis-
trativa formalmente organizada, no âmbito da justiça ordinária 
comum (não especializada), a Justiça Federal acaba concen-
trando um percentual expressivo de processos envolvendo a 
administração pública federal em razão da competência atribu-
ída no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Assim sendo, o 
funcionamento da Justiça Federal é bastante representativo para 
caracterizar o retrato da justiça administrativa no Brasil. 

O relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de 
Justiça, consolidado com os dados referentes ao ano base de 
2014 e publicado em 2015 revela que: [...] A Justiça Federal 
conta com uma estrutura de recursos humanos com um corpo 
de 1.751 magistrados, 28.786 servidores e 18.279 trabalhado-
res auxiliares, valores que registraram aumento de 13%, 3,7% 
e 1,5% no último ano, respectivamente. [...]. A Justiça Federal 
conta com aproximadamente um magistrado atuante por cem 
mil habitantes (índice de 0,9) e apontou crescimento de 7% 

nessa relação no sexênio. [...]. Após alguns anos com certa 
estabilização da demanda processual na Justiça Federal, com 
variação acumulada de apenas 3% entre 2009 e 2013, em 
2014 houve explosão de litigiosidade: os casos novos subiram 
20,8% e atingiram 4 milhões de processos (crescimento de 
700 mil casos quando comparado com o ano anterior). Tal 
fenômeno ocorreu em todos os 5 Tribunais Regionais Federais 
pois, em todos eles, a variação de 2014 foi significativamen-
te superior à variação média dos anos anteriores (2009-13). 
Apesar de o aumento de litígios ter sido aferido em todas as 
instâncias, o fenômeno ocorreu de forma mais significativa no 
primeiro grau (varas e juizados) e ainda, mais predominante-
mente, na fase de conhecimento, a qual registrou incremento 
de 30,2% em apenas um ano. Em contraponto ao aumento da 
demanda, houve redução de 1,9% dos processos baixados e 
ainda, por consequência, a taxa de congestionamento que era 
de 67% em 2013 subiu ainda mais e alcançou 70%, maior ín-
dice da série histórica 2009-14. Pontua-se, ainda, que o maior 
crescimento ocorreu na taxa de congestionamento da fase de 
conhecimento (taxa de 56% e variação positiva de 9,5 p.p). 
Na fase de execução a taxa é de 86% (+ 1,2 p.p), sendo 91% 
o congestionamento das execuções fiscais. No 2º grau, a taxa 
é de 68%. É preocupante a constatação de que a cada 100 
processos que tramitaram na execução fiscal, apenas 9 foram 
baixados, pois esta classe processual é responsável por 41% 
do acervo total e 84% do acervo em execução. (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015, p. 308)

A toda evidência, o relatório demonstra o aumento do inves-
timento em recursos humanos, especialmente, do provimento de 
juízes e de servidores e da contratação de outros colaboradores.

Nada obstante, a pesquisa também comprova um incremen-
to substancial das demandas no ano de 2014 de aproximada-
mente 20,8% o qual, aliado aos índices pouco representativos de 
resolução dos litígios, repercutiu no histórico índice de congestio-
namento de 70% dos processos entre os anos de 2009 e 2014.

Os números apurados pelo relatório revelam que um dos 
maiores problemas da Justiça Federal e da Justiça como um 
todo é o alto índice de processos pendentes de julgamento – 
índice que, diferente do que poderia sugerir um observador não 
atento, não é reduzido proporcionalmente ao aumento de in-
vestimentos em recursos humanos e em tecnologia.

Neste sentido, também foram as conclusões da pesquisa de-
senvolvida por Serbena et al (2013, p. 90) na comparação entre 
os sistemas judiciais dos países europeus e do Brasil: [...] o grande 
problema brasileiro não seria a desproporção entre as deman-
das que integram e que deixam o sistema, com índices próximos 
ao da média da comunidade europeia, mas a grande quantida-
de de processos pendentes de julgamento, os quais impactam a 
taxa de congestionamento. Por fim, ressalta-se que o aumento 
da quantidade de juízes por número de habitantes não implica, 
por si só, a conclusão de uma melhor prestação judiciária, tam-
pouco uma melhor estrutura do Poder Judiciário. 

Diante da constatação de que os investimentos no Poder 
Judiciário têm ocorrido e de que, apesar disso, a solução dos 
litígios padece de eficiência e de celeridade, é imperioso estudar 
alternativas que combatam a excessiva judicialização ou mesmo 
a excessiva demora na solução das demandas que não este-

[...] propõe-se a análise acerca de alguns 
aspectos particulares da crise da justiça 

administrativa no Brasil e da advocacia pública 
como instituição essencial à Justiça com 

membros vocacionados à condição de 
autoridades administrativas independentes [...]
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jam necessariamente relacionadas ao ór-
gão julgador, mas sim a outras variáveis 
como, por exemplo, às partes litigantes.

Sob o prisma dos litigantes, a sua 
vez, é importante observar que existem 
os habituais, que são os responsáveis por 
figurar na maior parte das demandas, e 
os esporádicos ou eventuais, que vez 
ou outra são partes em demandas judi-
ciais. A respeito dos diferentes litigantes, 
Mancuso (2011, p. 120) destaca que: Aí 
se configuram duas classes de litigan-
tes, tanto pessoas físicas como jurídicas: 
(a) habituais (repeat players, termino-
logia norte-americana), que trabalham 
em economia de escala em sua relação 
com a Justiça estatal (têm departamen-
to jurídico próprio, contratam advocacia 
de partido, ou mantêm Procuradorias 
organizadas) e por isso não são pro-
priamente prejudicados pelas mazelas e 
deficiências da justiça oficial (isso quanto 
delas não tiram proveito), apostando no 
quanto pior melhor); (b) os eventuais 
(one shotters players, na nomenclatura 
norte-americana), que raramente com-
parecem ao serviço judiciário estatal e, 
por isso mesmo, os ônus, encargos e ris-
cos inerentes ao processo lhes pesa extra-
ordinariamente. (grifos do autor)

Pois bem. Como o que se preten-
de na presente pesquisa é apresentar 
alternativas à excessiva judicialização e 
à demora na solução dos conflitos que 
possam estar relacionadas às partes liti-
gantes, convém direcionar o estudo para 
os chamados litigantes habituais porque 
são os principais usuários da Justiça e 
que, em contrapartida, mais se benefi-
ciam com as altas taxas de congestio-
namento e com o prolongamento das 
situações conflituosas.

As pesquisas patrocinadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (2011 e 
2012) e pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (2015) denominadas, respec-
tivamente, “100 maiores litigantes no 
Brasil” e “O uso da justiça e o litígio no 
Brasil2” apontam o Poder Público, espe-
cialmente, a administração pública como 
o principal usuário do sistema judicial.

Tendo em vista a expressiva participa-
ção da administração pública nos proces-
sos judiciais, passa-se, a partir deste ponto, 
a investigar como a atuação extra e pro-
cessual do maior litigante nacional pode 
contribuir para debelar a crise da Justiça.

3 O NECESSÁRIO DESPERTAR DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A 

REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA

O pensamento jurídico contemporâ-
neo no Brasil tem, como marcos histó-
ricos, a Constituição Federal de 1988 e 
o processo de redemocratização que ela 
ajudou a protagonizar.

Naturalmente, a consideração da 
Constituição como o principal conjunto 
normativo do sistema jurídico produziu 
reflexos em todos os ramos da ciência do 
Direito em razão da imperatividade e da 
eficácia normativa das regras e dos prin-
cípios consagrados e, especialmente, em 
razão do papel central assumido pelos 
direitos fundamentais.

Neste contexto normativo, os direitos 
fundamentais para além de uma dimen-
são de defesa, de garantia em face de ar-
bitrariedades e de ingerências indevidas 
do Estado se apresentam como direitos 
subjetivos que dotam os seus titulares 
da prerrogativa de exigir proteção ou 
condutas positivas em face de órgãos 
estatais ou qualquer outro obrigado e, 
ainda, como elementos fundamentais da 
ordem constitucional objetiva que cum-
prem a função de limitar o exercício de 
poder e de orientar a sua atuação.

Nesta esteira é que a partir da nova 
ordem constitucional assistiu-se ao pro-
cesso de constitucionalização do direito 
infraconstitucional e, consequentemente, 
à transformação de diversos institutos ju-
rídicos que necessariamente tiveram de 
se conformar com as normas constitucio-
nais. Oportunas a este respeito, as lições 
de Barroso (2009, p. 86, grifo do autor): 
[...] o Direito contemporâneo é caracte-
rizado pela passagem da Constituição 
para o centro do sistema jurídico, onde 
desfruta não apenas da supremacia for-
mal que sempre teve, mas também de 
uma supremacia material, axiológica. 
Compreendida como uma ordem objeti-
va de valores e como um sistema aberto 
de princípios e regras, a Constituição 
transforma-se no filtro através do qual 

se deve ler todo o direito infraconstitu-
cional. Este fenômeno tem sido desig-
nado como constitucionalização do 
Direito, uma verdadeira mudança de 
paradigma que deu novo sentido e al-
cance a ramos tradicionais e autônomos 
do Direito, como o civil, o administrativo, 
o penal e o processual.

Especialmente no tocante ao Direito 
Administrativo, observa-se a ressignifica-
ção de dois vetores primários deste ramo 
da ciência, quais sejam, o princípio da le-
galidade e o da supremacia do interesse 
público sobre o privado. 

O princípio da legalidade, classica-
mente concebido, preceitua que o agir 
administrativo deve-se circunscrever den-

tro dos estritos limites da lei, não existindo 
liberdade de conformação da vontade.

Já o princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado, tra-
dicionalmente, trazia incutida a ideia de 
contraposição entre interesse público e 
privado e, mais do que isso, a ideia de 
prevalência do interesse público, enten-
dido como interesse da coletividade, so-
bre o interesse particular – independente 
da sua legitimidade.

Nada obstante, estes dois vetores basi-
lares passaram a assumir novos significados 
quando a Constituição tomou o locus de 
principal referencial normativo do ordena-
mento e a dignidade da pessoa humana 
passou a objetivo e a fim último do Estado.

A atuação administrativa e todo o 
agir administrativo, mais do que adstri-
tos à lei, passaram a ser orientados por 
todo o arcabouço constitucional. Nestes 
termos, embora a administração pública 
e os seus agentes tenham um âmbito de 
atuação aparentemente mais alargado 
por conta da vinculação às normas cons-
titucionais de tessitura fluída e aberta, de 
outro lado, assumem responsabilidade e 
deveres muito maiores pois não podem 
se escusar de realizar direitos, valores e 
princípios previstos constitucionalmente 
sob o argumento de não estarem regu-
lamentados em leis específicas.

[...] é imperioso estudar alternativas que combatam a 
excessiva judicialização ou mesmo a excessiva demora na 
solução das demandas que não estejam necessariamente 
relacionadas ao órgão julgador, mas sim a outras variáveis 
como, por exemplo, às partes litigantes.
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Tendo em conta esta mudança de paradigma, a doutrina 
de Direito Público, em especial, administrativista, leciona que 
o princípio da legalidade, além do da moralidade, da impes-
soalidade, da publicidade e da eficiência, continua parametri-
zando a administração pública. Mas, na perspectiva da Carta 
Constitucional, o princípio vetor passa a ser o da juridicidade 
administrativa: Isso significa que a atividade administrativa 
continua a realizar-se, via de regra, (i) segundo a lei, quando 
esta for constitucional (atividade secundum legem), (ii) mas 
pode encontrar fundamento direito na Constituição, indepen-
dentemente ou para além da lei (atividade praeter legem), ou, 
eventualmente, (iii) legitimar-se perante o direito, ainda que 
contra a lei, porém com fulcro numa ponderação da legali-
dade com outros princípios constitucionais (atividade contra 
legem, mas com fundamento numa otimizada aplicação da 
Constituição). (BINENBOJM, 2008, p. 15)

Em passo semelhante, desmistifica-se a supremacia do inte-
resse público como princípio de total prevalência à medida em 
que se identifica no texto constitucional a existência de direitos 
fundamentais os quais possuem igual normatividade e hierarquia.

Diante deste quadro e da ausência de previsão normativa es-
pecífica, a prevalência apriorística de determinado interesse, ainda 
que de natureza coletiva, cede perante a constatação de que a ad-
ministração pública também tem o dever de dar concretude aos 
direitos fundamentais, mesmo que marcadamente individuais.

Assim sendo, não haveria como predispor a prevalência 
dos direitos coletivos sobre os individuais e tampouco pode-
ria se assentar que um interesse individual não tem natureza 
pública. Na hipótese, a identificação do direito e do interesse 
objeto de tutela se dá por meio da interpretação das normas 
constitucionais, das infraconstitucionais e de um juízo de pon-
deração. Como bem asseverado por Ávila (2007, p. 29): Não se 
está a negar a importância do interesse público. Há referências 
positivas em relação a ele. O que deve ficar claro, porém, é que 
mesmo nos casos em que legitima uma atuação estatal restri-
tiva específica, deve haver uma ponderação relativamente aos 
interesses privados e à medida de sua restrição. É essa ponde-
ração para atribuir máxima realização aos direitos envolvidos 
o critério decisivo para a atuação administrativa. E antes que 
esse critério seja delimitado, não há cogitar sobre a referida 
supremacia do interesse público sobre o particular.

Inspirada pela juridicidade administrativa, pela ressignifi-
cação do princípio da supremacia do interesse público, assim 
como pela releitura de outras categorias jurídicas importantes 
do Direito Administrativo, a administração pública passa, então, 
ao dever de efetivação do sistema de direitos previstos constitu-
cionalmente. Para tanto, necessita ser capaz de prestar serviços 
públicos adequados e eficazes para a satisfação das necessi-
dades dos administrados e, ainda, tem que se organizar para 

atender aos cidadãos não como súditos, destinatários de atos 
de império, mas como sujeitos de direitos e copartícipes no pro-
cesso de autogoverno.

Neste contexto, a administração pública atua como agente 
de realização da justiça à medida que se apodera do papel que 
lhe foi constitucionalmente atribuído e recupera a capacidade de 
solucionar os eventuais conflitos surgidos a partir da sua atuação.

De mais a mais, a orientação da administração pública 
em consonância com os vetores constitucionais é crucial para 
a desjudicialização dos conflitos porque afasta a ideia de que 
apenas o Poder Judiciário teria condições de realizar os direi-
tos e de solucionar os conflitos. A este respeito, o sustentado 
por Medauar (2007, p. 163): Há um pensamento que associa 
justiça exclusivamente ao Poder Judiciário. De modo diverso 
coloca-se uma postura que atribui também a Administração 
uma tarefa de justiça. Tal postura importa em mudança das 
condutas administrativas inertes ou negligentes, movidas por 
má-fé ou não, no atendimento de direitos de cidadãos ou ser-
vidores. Muito comuns se tornaram as frases, em tom de jac-
tância, do seguinte teor: “Se acha que tem direitos, vá procurá-
-los no Judiciário”, como se a função administrativa pudesse 
permanecer alheia a direitos dos indivíduos, como se fosse 
meritório deixar de reconhecer o direito de alguém.

Ante a constatação de que o Poder Judiciário não tem solucio-
nado os conflitos dentro do grau de eficiência desejado e de que a 
administração pública nas diferentes esferas de governo é a maior 
litigante habitual evidenciou-se que, apesar deste cenário, a admi-
nistração pode coadjuvar no processo de realização da justiça des-
de que oriente a atuação administrativa e a prestação dos serviços 
públicos para satisfação adequada dos direitos dos administrados.

Nada obstante, a possibilidade de a administração realizar a 
Justiça pressupõe uma releitura de toda a atuação administrativa 
e do papel dos servidores e dos agentes públicos neste processo.

A esta altura da pesquisa, então, propõem-se algumas con-
siderações acerca do fortalecimento e da concessão de garan-
tias a determinados agentes públicos para que possam auxiliar 
a administração no processo de efetivação de direitos, de pre-
venção e de solução de demandas.

4 A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INDEPENDENTE COM 

CAPACIDADE DE SOLUCIONAR DEMANDAS NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A identificação ou instituição de autoridades administrativas 
independentes com poder decisório não subjugado, necessaria-
mente, à lógica hierárquica da administração pública é fenôme-
no relativamente recente, notadamente, observado em diversos 
ordenamentos jurídicos após a Segunda Guerra Mundial.

No Brasil, as autoridades administrativas independentes 
são associadas à figura dos dirigentes e das chamadas agências 
reguladoras. Estas figuras tomaram o cenário brasileiro com a 
reforma gerencial ocorrida a partir da década de 90 quando se 
promoveu a quebra de diversos monopólios estatais e muitos 
serviços de interesse social passaram à iniciativa privada com as 
privatizações (v.g. telefonia, energia, comunicações etc.).

No nosso contexto doméstico, as agências têm natureza ju-
rídica de autarquias com regime especial porque (i) são dotadas 
de maior autonomia em relação à administração central; (ii) os 

Especialmente no tocante ao Direito 
Administrativo, observa-se a ressignificação de 

dois vetores primários deste ramo da ciência, 
quais sejam, o princípio da legalidade e o da 

supremacia do interesse público sobre o privado.
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seus dirigentes têm relativa estabilidade 
por conta do mandato fixo e da impos-
sibilidade de exoneração ad nutum pelo 
Presidente da República e, ainda (iii) suas 
decisões técnicas para a administração 
são definitivas, não podendo ser revistas 
por outros órgãos.

A respeito do papel inovador das auto-
ridades administrativas independentes, as 
ponderações de Binenbojm, (2008, p. 5, 
grifo do autor): As autoridades ou agên-
cias independentes quebraram o vínculo 
de unidade no interior da Administração 
Pública, eis que a sua atividade passou 
a situar-se em esfera jurídica externa à 
da responsabilidade política do governo. 
Caracterizadas por um grau reforçado da 
autonomia política de seus dirigentes em 
relação à chefia da Administração central, 
as autoridades independentes rompem o 
modelo tradicional de recondução di-
reta de todas as ações administrativas 
ao governo (decorrente da unidade da 
Administração). Passa-se, assim, de um 
desenho piramidal para uma configura-
ção policêntrica.

Em linhas gerais, as agências regula-
doras tal como concebidas nas reformas 
constitucionais (art. 21, XI e XII, art. 177 
etc.) e na legislação de regência (Leis 
9.427/96, 9.472/97, 9.478/97) têm a 
função de atuar na regulação econômica 
para garantir as condições da livre con-
corrência e na proteção do consumidor 
e cidadão em face de práticas abusivas e 
lesivas em relação aos serviços e às ativi-
dades de relevância social.

Em que pese o relevante papel 
teórico projetado para estas agências, 
observa-se na prática brasileira que care-
cem de independência e autonomia reais 
porque os cargos de direção são loteados 
por representantes ligados a partidos ou 
a determinados segmentos de interesse 
dissociados dos anseios da maior parte 
da população. A questionável representa-
tividade dos dirigentes destas instituições 
e o fato de as decisões somente gozarem 
de definitividade perante a administração 
pública colocam “em xeque” a possibi-
lidade de tais instituições funcionarem 
como instância de realização da justiça 
no âmbito administrativo.

Tendo em conta esta experiência in-
cipiente das agências reguladoras, resta 
evidente que a concepção de autorida-
des administrativas independentes e 

com capacidade de solucionar conflitos 
na seara administrativa somente pode 
ser factível se tais autoridades, efetiva-
mente, gozarem de garantias, de quali-
ficação e de credibilidade para desempe-
nhar tal mister.

Assim sendo, a autoridade adminis-
trativa independente que poderia figurar 
como protagonista na solução de confli-
tos no âmbito administrativo necessita 
ser investida de cargo público para o 
qual teve que comprovar a devida quali-
ficação técnica e a adequada capacitação 
mediante concurso público de provas e 
de títulos – criteriosamente organizado 
por instituição especializada. 

Ainda, tal autoridade haveria de ser 
dotada de garantias como a independên-
cia em relação a ingerências externas, a 
autonomia técnica, a inamovibilidade e 
a remuneração consentânea com as res-
ponsabilidades desempenhadas.

Com os critérios rigorosos de inves-
tidura e a concessão de garantias para a 
independência e a autonomia, é possível 
sustentar que o agente público dotado 
destas características teria condições de 
auxiliar a administração pública na rea-
lização dos direitos e da própria Justiça 
sem que, para tanto, tenha que recorrer 
necessariamente ao Poder Judiciário. Por 
importante, nesse sentido, as lições de 
Perlingeiro (2014, p. 81): [...] à medida 
que se fortaleçam as autoridades públi-
cas, propiciando-lhes independência e 
qualificação adequadas, a tendência é 
o esvaziamento do Judiciário. Primeiro, 
porque deixa de ocorrer uma litigância 
artificial e obrigatória. Segundo, porque, 
com autoridades independentes, au-
menta o grau de qualidade e erros são 
menores, ampliando a credibilidade do 
sistema como um todo. 

Partindo da premissa de que é possí-
vel conceber autoridades administrativas 
independentes no seio da administra-
ção pública com condições de auxiliar 
na realização dos direitos e na redução 
do ajuizamento desnecessário de ações 
judiciais, a seguir busca-se apontar a ad-
vocacia pública como instituição vocacio-
nada para tal mister.

5 A ADVOCACIA PÚBLICA, A 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO: DESENHO 

INSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO

A Advocacia-Geral da União (AGU) 

é uma instituição essencial à Justiça, 
assim pioneiramente considerada pela 
Constituição Federal de 1998. Na seção 
II do capítulo IV, reservado às funções es-
senciais à Justiça, o constituinte conferiu 
à AGU o mister de representar judicial e 
extrajudicialmente a União, cabendo-lhe 
a atribuição de consultoria e de assesso-
ramento jurídico.

No mesmo sentido, este modelo de 
assessoria e de representação também 
foi previsto na Carta Constitucional para 
os Estados com as procuradorias e os 
procuradores de estado. No tocante à es-
fera municipal, o constituinte nada previu 
expressamente. No entanto, pelo princípio 
da simetria é garantida às procuradorias 
municipais idêntica estatura constitucional. 

A disciplina constitucional da advoca-
cia pública passou a constar dos arts. 131 
e 132 nos seguintes termos:

Constituição Federal de 1988
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À 

JUSTIÇA
SEÇÃO II
DA ADVOCACIA PÚBLICA (Título na 

redação dada pela EC 19/98)
Redação original.
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Art. 131. A Advocacia-Geral da 

União é a instituição que, diretamente 
ou através de órgão vinculado, repre-
senta a União, judicial e extrajudicial-
mente, cabendo-lhe, nos termos da lei 
complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as ativi-
dades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem 
por chefe o Advogado-Geral da União, 
de livre nomeação pelo Presidente da 
República dentre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos, de notável saber jurí-
dico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais 
das carreiras da instituição de que trata 
este artigo far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de na-
tureza tributária, a representação da União 
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, observado o disposto em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos 
Estados e do Distrito Federal, organi-
zados em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de pro-
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vas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados 
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação 
judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades fede-
radas. (Redação dada ao caput pela EC 19/98)

Parágrafo único. Aos Procuradores referidos neste artigo é 
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, me-
diante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, 
após relatório circunstanciado das corregedorias. (Parágrafo 
acrescentado pela EC 19/98)

Redação original.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal 

exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das 
respectivas unidades federadas, organizados em carreira, na 
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, observado o disposto no art. 135.

Especialmente, no plano infralegal, as carreiras (advoga-
do da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador 
federal) e o funcionamento da AGU foram regulados na Lei 
Complementar 73/1993 e na Lei n. 10.480/2002. As procurado-
rias estaduais e municipais, nas Constituições estaduais, nas leis 
orgânicas municipais e nas respectivas leis regulamentadoras.

Em suma, a AGU, as procuradorias estaduais e municipais 
formam, contemporaneamente, a chamada “advocacia públi-
ca”, que detém o mister de atuar na via administrativa e judicial 
na consultoria e na defesa dos interesses públicos previstos nas 
normas jurídicas e nas políticas públicas promovidas pelas pes-
soas jurídicas de direito público da administração direta (União, 
Estados e Municípios) e da administração indireta (fundações e 
autarquias públicas ou autarquias de regime especial).

6 O ADVOGADO PÚBLICO COMO PROTAGONISTA DO 

MOVIMENTO DE REDUÇÃO DE LITIGIOSIDADE NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Com o novo desenho constitucional conferido pela Carta de 
1988, a advocacia pública pouco a pouco abandonou seu anti-
go papel de prolongadora da postura leniente dos governantes 
e assumiu o seu importante papel na defesa do interesse e das 
políticas públicas. 

A atuação do advogado público na demanda judicial pas-
sou a assumir grande importância por meio da defesa técnica 
concreta com a elucidação das razões tecnojurídicas, das pe-
culiaridades do caso concreto e das variáveis orçamentárias e 
organizacionais necessárias à convicção do julgador.

Outrossim, o advogado público passou a desempenhar um 
importante papel no enfrentamento à excessiva judicialização 
mediante a assistência jurídica preventiva voltada à prestação 
voluntária do bem ou do serviço demandado.

No âmbito extrajudicial, são inúmeros os exemplos de pro-
jetos existentes que têm o propósito de realizar o bem público 
e combater a excessiva judicialização. Apenas para exemplificar, 
tem-se a participação da advocacia pública federal no Fórum 
Nacional do Judiciário para a Saúde e nas jornadas de saúde 
organizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Fórum é formado por comitês estaduais e é coordenado 
por um Comitê Executivo Nacional que reúne, em jornadas da 
saúde, grupos de discussão e diálogo integrados por membros 
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), da advocacia pública, das três esferas de go-
verno, profissionais da área da saúde, entre outros participantes. 

Na I Jornada da Saúde realizada em 2014, por exemplo, ar-
gumentos e entendimentos defendidos pela AGU resultaram na 
aprovação de enunciados relacionados ao descabimento do defe-
rimento de medicamentos sem registro na Anvisa ou experimen-
tais, à priorização do atendimento do SUS, bem como à repartição 
de atribuições administrativas entre os entes federativos.

Outra iniciativa da AGU bastante pioneira é a das centrais de 
negociação da Procuradoria-Geral da União que tem por obje-
tivo desafogar o Judiciário, racionalizar o trabalho da Advocacia 
Pública com redução do volume de processos e, ainda, promo-
ver a economia para os cofres públicos. O pioneirismo das cen-
trais, inclusive, foi objeto de reconhecimento da comunidade 
jurídica e concorre neste ano à premiação do Prêmio Innovare3.

E, ainda, como exemplo paradigmático de que a advoca-
cia pública pode atuar preventivamente para a solução dos 
conflitos, não seria possível deixar de mencionar a Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

A CCAF é um órgão da AGU que se presta a solucionar os 
conflitos institucionais entre a administração federal direta e in-
direta e que já foi responsável por solucionar diversos conflitos 
de natureza complexa entre pessoas jurídicas de direito público. 

À guisa de exemplificação, as iniciativas mencionadas não 
deixam margens a dúvidas. A advocacia pública e os advoga-
dos públicos, apesar das limitações estruturais e funcionais, têm 
atuado como protagonistas do processo de redução de litigiosi-
dade no âmbito da administração pública. 

7 A VOCAÇÃO DE FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA DA 

ADVOCACIA PÚBLICA E A BUSCA PELO RECONHECIMENTO DAS 

PRERROGATIVAS

Como mencionado anteriormente, a advocacia pública foi 
disciplinada pelo constituinte como função essencial à Justiça. 
Sob este signo, ainda, foram tratadas a advocacia privada, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Nada obstante, diferentemente do Ministério Público e das 
Defensorias Públicas, os advogados públicos (que também são 
agentes públicos) encontram-se dependentes e visceralmente 
vinculados aos chefes do Poder Executivo nas diversas esferas 
da federação. A independência, inamovibilidade, irredutibi-
lidade de vencimentos e autonomia em relação aos Poderes 
de Estado que acompanham os membros do Parquet desde 
a Constituição Federal de 1988 e das defensorias desde a re-
cente Emenda Constitucional de n. 74/2013 ainda não foram 
garantidas pelo constituinte reformador aos diversos advogados 

[...] a administração pública atua como agente 
de realização da justiça à medida que se 

apodera do papel que lhe foi 
constitucionalmente atribuído e recupera a 

capacidade de solucionar os eventuais conflitos 
surgidos a partir da sua atuação.
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e procuradores na esfera da União, dos 
Estados e dos Municípios. 

Nestes termos, apesar da estatura 
constitucional da advocacia pública e o 
seu papel de protagonista no processo 
de redução de litigiosidade a instituição 
carece de autonomia e de independência 
funcional e os seus membros das garan-
tias próprias dos que exercem funções 
essenciais à Justiça.

Ainda que não se perca de mira a 
identidade constitucional de cada car-
reira e cada instituição, dentro de uma 
perspectiva constitucional, é inadmissível 
conferir às instituições essenciais à Justiça 
um status constitucional diferente e uma 
ordem preferencial de importância não 
explicitada pelo constituinte originário. 
Como bem asseverado por Neto (1992, 
p. 92): [...] as três procuraturas não de-
fendem interesses hierarquizados entre 
si. Nenhum interesse tem supremacia 
absoluta sobre os demais: a prevalência 
de um interesse qualquer, público, difu-
so, coletivo ou mesmo individual, depen-
de da natureza de cada relação. 

Sob este prisma, não se sustenta a so-
negação à advocacia pública da isonomia 
vencimental e da autonomia administrati-
va, institucional e financeira haja vista que 
o exercício pleno das atividades essenciais 
à Justiça pelos advogados públicos está 
atrelado à salvaguarda de todas as garan-
tias institucionais e funcionais necessárias 
ao bom exercício deste mister.

De toda sorte, além das garantias aci-
ma descritas, não se pode negar que o 
exercício pleno da advocacia pública tam-
bém pressupõe a superação da ideia de 
que os advogados públicos seriam advoga-
dos partidários, de governo. O avanço ins-
titucional da advocacia pública passa pela 
compreensão de que o advogado público 
não serve ao gestor público e às políticas 
públicas propostas de forma acrítica.

A bem da verdade, o advogado pú-
blico serve ao interesse público, aos di-
reitos, às regras e aos princípios previstos 
nas normas infraconstitucionais e, so-
bretudo, constitucionais. Quando exerce 
plenamente seu mister tem a possibilida-
de de atuar como importante agente na 
concretização dos direitos constitucional-
mente garantidos.

A compreensão do advogado públi-
co como Advogado de Estado (e não de 
governo) também deve ser assimilada e 

encampada por todos os representantes 
das carreiras nas diversas esferas da fe-
deração. Afinal, neste processo é deveras 
importante a mobilização física, intelectu-
al e científica entre os advogados públi-
cos, pois a aglutinação e o fortalecimento 
da instituição pressionam e impulsionam 
a elaboração de normas e o reconheci-
mento das garantias institucionais e fun-
cionais inerentes às carreiras de estado 
essenciais à Justiça.

Sob este prisma, representam um 
grande avanço as alterações normativas 
apresentadas nas propostas de Emenda 
Constitucional de n.  82/2007 e 443/2009 
as quais, respectivamente, conferem au-
tonomia administrativa, orçamentária e 
técnica à advocacia pública e vinculam os 
subsídios dos membros das procuraturas 
constitucionais ao teto remuneratório 
das respectivas entidades federativas, 
além de ampliar essa correspondência 
em relação aos integrantes das procura-
dorias jurídicas dos municípios.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante se evidenciou ao longo 
da exposição, o presente artigo buscou 
averiguar se a atuação da advocacia pú-
blica é importante para o processo de 
desjudicialização das demandas de inte-
resse público.

Inicialmente, por intermédio da 
análise das pesquisas patrocinadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça e pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros 
pode-se concluir que o Poder Judiciário 
não tem tido condições de solucionar de 
forma célere uma parte substancial dos 
litígios, que há uma litigiosidade exacer-
bada e que o maior litigante habitual é a 
administração pública em todas as esfe-
ras da federação.

Apesar do cenário de crise da justiça 
administrativa, evidenciou-se que a admi-
nistração pode coadjuvar no processo de 
realização da justiça desde que oriente a 
atuação administrativa e a prestação dos 
serviços públicos para a satisfação ade-
quada dos direitos dos administrados.

A partir da demonstração da necessi-
dade da releitura de toda a atuação admi-
nistrativa e do papel dos servidores e dos 
agentes públicos neste processo, pode-se 
constatar que a existência de autoridades 
administrativas independentes na admi-
nistração pública com independência e 

autonomia auxiliaria na realização dos di-
reitos e na prevenção dos conflitos.

Ainda, ao longo do estudo foram 
analisadas as características da advocacia 
pública e da sua atuação processual e 
extraprocessual com o objetivo de iden-
tificar se o advogado público teria papel 
relevante para auxiliar a administração 
pública na realização dos direitos com a 
prevenção de conflitos. 

A pesquisa revelou que a atuação 
processual do advogado público na 
demanda judicial é relevantíssima para 
apresentar elementos de convicção ao 
julgador acerca da importância das polí-
ticas públicas e da adequada realização 
dos direitos.

Outrossim, a partir da participação 
exitosa no Fórum Nacional da Saúde, 
nas jornadas da saúde, nas centrais de 
conciliação e na Câmara de Conciliação e 
de Arbitragem da Administração Federal, 
estas últimas ligadas à Advocacia-Geral 
da União, o estudo apontou o advoga-
do público e a advocacia pública, como 
um todo, apesar das limitações estrutu-
rais e funcionais, como protagonistas do 
processo de redução de litigiosidade no 
âmbito da administração pública.

Por fim, em que pese o protagonis-
mo da advocacia pública no processo 
de redução de litigiosidade nas deman-
das de interesse público e a vocação à 
condição de autoridade administrativa 
independente com capacidade de solu-
cionar conflitos no âmbito da jurisdição 
administrativa, demonstrou-se que a ins-
tituição carece de autonomia financeira, 
administrativa e orçamentária e que seus 
membros, ainda, necessitam de inde-
pendência, de autonomia técnica e de 
remuneração consentânea ao exercício 
do seu mister.

NOTAS
1  Terminologia adotada e extraída do Projeto 

Acadêmico do Programa de Pós-Graduação 
em Justiça Administrativa – PPFJA-UFF, Niterói, 
2008.

2  Na introdução da pesquisa, é possível extrair 
importantes esclarecimentos acerca das suas 
especificidades e da identificação de litigantes 
habituais: Em meio ao cenário alarmante 
que reúne aproximadamente 100 milhões de 
processos que tramitam no país, o levanta-
mento revela, entre outros aspectos, uma alta 
concentração de ações apresentadas por um 
número reduzido de atores – instituições do 
poder público municipal, estadual e federal; 
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bancos; instituições de crédito e prestadoras 
de serviços de telefonia e comunicações. A 
pesquisa também aprofunda e inova em 
relação a outros dois levantamentos realiza-
dos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
sobre os 100 maiores litigantes em todo o 
País. O primeiro, com dados de 2010, e o se-
gundo, de 2011. A iniciativa do CNJ teve por 
base o conjunto de informações sobre o fluxo 
processual no primeiro grau dos 56 tribunais 
do País, incluídos os Tribunais de Justiça, os 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho.

3  Segundo se colhe da página do prêmio na 
internet (<http://www.premioinnovare.com.
br/noticia/reta-final-para-inscricoes-no-13o-
-premio-innovare>): O objetivo do [Prêmio 
Innovare] é identificar, premiar e disseminar 
práticas inovadoras que estejam aumentan-
do a qualidade da prestação jurisdicional e 
contribuindo com a modernização da Justiça 
Brasileira [...] [realizadas por] magistrados, 
membros do Ministério Público estadual e 
federal, defensores públicos e advogados pú-
blicos e privados de todo o Brasil.  A AGU, no 
ano de 2011, venceu, na categoria especial de 
premiação, com o projeto de combate ao cri-
me organizado executado pelo grupo perma-
nente de atuação proativa do departamento 
de patrimônio e probidade.
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