a vida aos que os despojam" (Livro
só aos aspectos práticos dessas car
ir na seara acadêmica através de uma
de que os au tores fossem advoga-

e sócio fundador do IBAP, o
José Purvin de Flgu eired o, e pelo
lIlSor Público da União André da
remonta à própria fundação do
Congresso Brasileiro de Advocacia
no ano de 2008, ocasião em que os
. Sá Séguin, Fabiane Bueno Netto
e Marcos Ribeiro de Barros, en tusi as
brilhante palestra do Prof. Di ogo de
autor na forma de artigo, concluíram
lo desse antigo projeto.
;ão que o Instituto Brasileiro de Advo
,lexidade jurídica e de grande interesse,
mas para toda a sociedade, que aborda
)S primários e secundários e sua forma
lstituto da conciliação entre os órgãos
'érs ias; controle de consti tucionalidade
!los de assistência jurídica; realidade e
: dos Estados e seus princípios institu
Ides do defe nsor público; responsabili
es.so contra sen ridor público; exercício
fazenda pública em juízo; aç ão civil
pública; atuação da advocacia pública
ltuação da advocacia pública no Poder

será a última sobre o tema . Espera-se
m outros que venham a som ar futura
)re a defensoria e a advocacia pública,
Ita qualidade e indiscutível profundid a
do exercíci o profissi onal e do sagrado

I

VOCACIA PÚBLICA

sUMÁRIO
1. AD RIANA MAURAJ'IO
Direito de regres so contra servidores em cas o de condenação d a Fazenda Pública.. .. ...9
2. AiV1ÉLlA SOARES DA R O CHA E F RANCILENE GOMES DE BRITO BESSA

Defensoria Pública Brasileira: Realidades e Pers pectivas......... ... .......... .. ............ ... 25

3. ANDRÉ DA

SILVA ORDACG Y

A legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura de ações coletivas ... .... ..57
4. CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO

Responsabilidad e do Advogado P úblico ...... ............................................................ 75

5. DERLY BARRETO E SILVA FILHO
Advocacia Pública e Políticas Públicas Tribu tárias ...... .. ... ......... ... ...... .. ..... .. .... ..... .... 95

6. DIOGO DE FIGUEIREDO M

OREIRA NETO

A responsa bilid ade do Advogado de Estad o ....... ........ ... .... .... .. .. ........................... ..11 1

7. EUDA

SÉGUIN E SÉRG IO L IMA

Ingres so nas carreiras juridicas de Estado: da impres cindibilidade de
Concurso Público... ..... ....... ... ......... ...... .. ..... ...... ... ..... ...... ........ ...... .......... .................... 139

8. F ABRÍz IA DA F ONSECA PASSOS BITTENCOURT
D efensoria Pú blica: Modelo Co nsti tucional de Assistência Jurídica...................... 157

9. FELIPE CALDAS M

ENEZES

Defenso ria Pública da Uni ão: Princípi os in stitucionais, garantias e
prerrogativas dos roem bros .......... ......................................................................... 171

10. GUILH ERMEjOSÉ PURVlN DE FIGUEIREDO E MARCOS

RIBEIRO DE BARROS

O advogado público nas ações diretas de inco nstitucionalidade .............................. 201

11. GUlLHERMEjOSÉ PuRVlN DE FIGUEIREDO E ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS
PFEIFFER

Ação Civil Pública e Tutela do P atrim ônio Público e da M oralid ade
Administrativa pelos Órgãos de Advocacia Públi ca ... ...... .... ........ .. .. .. .... .. ...... ...... 209
12. HAMANTABOSA DE MORAES E CÓRDOVA

D efensoria Pública da União - Des afios e Pos sibilidades ...... .......... .... .......... .... .... 227
13.joÃo PAULO DE OLIVEIRA

O Advogado Público e os H onorários .................................................................... 237
14.josÉAUGUSTO GARCIA DE SOUZA

A legitimidade da Defensoria Pública para a D efes a dos D ireitos Difusos:
Uma ab ord agem positiva .. ... .... ..... ..... ....... ....... ..... .. ...... ...... ...... ..... ...... .. .. .. ... ........ 267

15.]osÉ NUZZI

NET O

Verba honorária e Advocacia Pública ............ ....... ........... .. ..... ...... ..... ... ... ... .......... .293

16. L UCIANE MARTINS DE ARA ÚJO MASCARENIIAS
O E stado E mpresário e a Advocacia Pública .... .. ........... .............. ..... .... .............. ..311

17. LUIz HENRIQUE ANTUNES AI.OCIIIO
Advocacia Pública Municipal: ~ estões atuais sobre a urgente necessidade
de carreira própria enquanto função essencial à Justiça.............. ..... ....... .................. 323

DIREITO DE REGRESS(
CONDENAÇ

18. L ZI; NlA C . PIi H EIRO B RAGA E AU.AN CARLOS M OREIRA M AGALHÁES
A Advocacia-Geral da União como Função E ssencial à Justiça .. ............ .. ........... 337

19. MA RIANA GARCIA TORRES
Ámbito de actuación dei Defensor dei P ueblo de la Naci.ón Argentina.... ....... ..... 351

20. MARISE COSTA DE SOUZA D UARTE
Necessidade s e desafios postos à Advocacia Pública Brasileira diante das
questões da sustentabilidade urbana e do direito a cidades sustentáveis ..... ... ......... 357
21. MA.,XIMILIANO KUCERA NETO
Regime jurídico dos Procuradores dos E stados: Breve E ·tudo C omparativo ........ 383
22. NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTI NH O
A Defesa dos Necessitados perante o Poder Público: Dilemas e Dificuldades
da Defensoria Pública no âmbito do Direito Penal... ........................... ... ... .... .... ..401

23. PATRÍCIA MARQUES GAZOLA
O papel da Advocacia Pública na integração entre as diversas políticas públicas ........... .413

24. RICARDO ANTÔNIO LUCAS

CAMJ\RGO

Advocacia Pública no Mercosul. ... ...................... .......... ........................................ 421

25. SÉRGIO FERRARI
Advocacia Pública no Poder Legislativo e Atuação Contenciosa:
alguns mitos e horizontes ............................... ............... ... ........... ...... ...... .... .. ...... .447

26. SÉRGIO LUIZ PINHEIRO SAl'\JT'Al'\JNA
Os desafios da Advocacia Pública no Estado Contemporâneo:
Análise e reflexão de temas para a nova Lei orgânica da Advocacia-Geral da União ....... 461
27. TlAGO FENSTERSEIFER
O papel constitucional da Defensoria Pública na tutela (individual e coletiva)
e efetivação dos direitos fundamentais sociais ................................... ......... .......... .4 73

Sumário: 1. Responsabilid
2. Causas excludentes e ate
4. Danos causados por ag
Referências bibliográficas.

1. Responsabilidade ext

A teoria da responsabilic
decorrer da história de acordo c
podendo ser considerada consec
teoria filosófica organicista e do
Na época dos E stados
irresponsabilidade estatal, vigora
wrong), o que agradou ao prínci
vigorem), o Estado sou eu (I'État
na idéia de que o Estado dispu
exercendo a tutela do direito e, p
A idéia de reparação dos (
cabia dentro da concepção políti
a constituição de direitos contra
Admitir-se a existência de uma.
era considerada como entrave p(
podiam, apenas, valer-se de ação (
J Mestre em Direito Político e Econômico
Administrativo Econômico pela Univcrsi,
Pública - Criando Valores para a Socicdad,
P ro fe ssora da Escola de C ontas do Tribuno
' STERMAN. Sonia. Responsabilidade do
guerra, revoluções , atos terroristas. São Pau
J BRUNINI, W eida Zancaner. Da respons

1981,p. 73

°

'CRETELLAJÚNIOR,José. Estado ,
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Dire

