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A advocacia de Estado, também denominada advocacia pública,
é realizada, no Brasil, pela Advocacia Geral da União (AGU), pelas Procuradorias dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e está dividida, em regra, em duas
vertentes: a advocacia postulatória (ou contenciosa) e a advocacia consultiva.
Há um consenso, no mundo jurídico e político, que a advocacia
pública é uma instituição com vocação republicana essencial à Justiça e à Democracia.
Os Procuradores Federais, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios têm, por exigência constitucional, de ser organizados em carreira em que
ingressarão por concurso público de provas e títulos, sendo proibida a admissão ou
contratação de advogados para o exercício das funções de representação judicial (salvo,
evidentemente, impedimento de todos os Procuradores). Embora a maioria dos
Municípios brasileiros não tenha, ainda, Procuradorias organizadas, ou advogados
públicos, num futuro próximo isso irá acabar.
Diogo Figueiredo Moreira Neto, um dos maiores
administrativistas do Brasil, sustenta, há tempos, que cada Procurador do Estado é um
"órgão individual", seguindo a nomenclatura de Marcelo Caetano, com sua natureza
institucional ligada ao cargo, desempenhando com independência técnico-profissional
suas atribuições, conforme constitucional e infraconstitucionalmente fixadas. Na
qualidade de órgão, o Procurador do Estado é a manifestação do próprio Estado, seja
essa manifestação no âmbito jurisdicional, seja no âmbito administrativo.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que já decidiu a União, os
Estados-membros e os Municípios não se confundem e nem se reduzem à dimensão
pessoal e político-jurídica do Poder Executivo, de sorte que estas pessoas jurídicas não
podem dispor, ao seu talante, de uma atribuição jurídico-institucional cometida, pela
Constituição da República, aos Advogados Públicos, que exercem, enquanto órgãos do
Estado, a magna e importantíssima função de representação do próprio Estado em juízo.
A relevância do papel dos Procuradores no contexto da estrutura
do próprio Estado é de tal monta que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência
pacificada no sentido de que as Procuradorias são órgãos de superposição em relação às
demais unidades do Poder Executivo. Isso significa que no exame da legalidade dos
atos da administração pública todos os Ministérios, todas as Secretarias, Autarquias,
Fundações Públicas e órgãos de regime especial devem acatar as orientações,
recomendações e pronunciamentos das Procuradorias e Advocacias Gerais. Os
pronunciamentos das Procuradorias somente estão sujeitos à censura da autoridade
superior do Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governadores e
Prefeitos).

A advocacia pública é a advocacia do todo. Para que os
Procuradores sejam os advogados de todos, como frisou certa vez o Procurador-Geral
do Estado de SP, é preciso que os Procuradores não sejam os advogados de ninguém.
Este é, na verdade, o conceito de República, da UHVSXEOLFD: é a de todos, não sendo de
ninguém.

