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RESUMO: 

 O presente artigo científico faz um estudo analítico acerca do papel da advocacia pública 

dentro do Estado democrático de direito, bem como acerca das possibilidades (e limitações) 

em relação ao exercício da advocacia privada pelos seus membros, com foco específico na 

questão jurídica relacionada ao Estado de São Paulo e as sanções disciplinares estatuídas pela 

recém aprovada lei complementar estadual nº 1.270, de 25 de Agosto de 2015, a qual 

reorganizou a Procuradoria Geral do Estado, definindo suas atribuições e as de seus órgãos, 

além de dispor sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A entrada em vigor da nova lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo (lei complementar estadual nº 1.270, de 25 de agosto de 2015) trouxe à tona novos 

elementos para a discussão acerca da possibilidade (ou não) do exercício da advocacia privada 

pelo advogado público. Isso porque, além de manter a vedação aos Procuradores do Estado de 

São Paulo para o exercício da advocacia fora de suas atribuições, incluiu regra específica no 

sentido de atribuir com pena de demissão (ou em alguns casos, demissão a bem do serviço 

público) ao Procurador do Estado que pratique atos relacionados ao exercício da advocacia.  

Desse modo, além da discussão acerca da possibilidade (ou não) do exercício da 

advocacia privada, faz-se necessário analisar se, a luz do ordenamento jurídico brasileiro e, 

principalmente, com base nos princípios orientadores da atuação administrativa e suas 

sanções disciplinares, poderia o ente público aplicar pena tão severa ao Procurador do Estado. 

Para tanto, procurou-se apresentar um panorama geral acerca do enquadramento 

jurídico do advogado público dentro do ordenamento jurídico brasileiro Além dos aspectos 

legais e constitucionais relacionados ao tema em discussão e a menção dos estados que 

proíbem a advocacia privada por parte de tais profissionais. 

Trata-se de um tema extremamente importante para a advocacia pública por abordar 

questões relacionadas aos direitos e garantias fundamentais desses profissionais e a 

possibilidade de restrição ao exercício da advocacia, bem como os limites punitivos aos quais 

o Estado encontrar-se-ia vinculado, de modo a proteger o interesse público, mas, sem violar 

direitos constitucionais desses profissionais. 

 

1. DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA E DA ADVOCACIA NO DIREITO 

BRASILEIRO  

 

A Constituição Federal traz em seu texto quatro órgãos que desempenham funções 

essenciais à justiça: o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia (privada) e a 

Defensoria Pública. 

 

1.1. DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA  
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No que tange à advocacia observa-se uma preocupação do legislador constituinte em 

explicitar sua importância social, de tal forma que, consoante preconiza a Constituição 

Federal em seu artigo 132, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.  

Do mesmo modo, observa-se que a advocacia pública (apesar de suas peculiaridades) 

também se caracteriza como uma função essencial à justiça devendo obedecer, ao mesmo 

tempo, às disposições estabelecidas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (lei nº  

8.906, de 4 de julho de 1994) a qual traz disposições concernentes à advocacia privada e à 

advocacia pública. 

Segundo estabelece a referida lei, são atividades privativas de advocacia: a postulação 

a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais
3
 e as atividades de consultoria, 

assessoria e direção jurídicas. 

 

1.2. DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA 

 

Não obstante a Constituição Federal tenha estabelecido que os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, bem como que a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, tem-se que, por expressa disposição legal
4
, as atividades desempenhadas pelos 

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 Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional 

são atividades de advocacia, de tal forma que devem eles sujeitar-se ao regime e regras 

estabelecidas pela lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

Frise-se, entretanto, que a referida lei também explicitou a obediência simultânea ao 

regime próprio a que se subordinem. Assim, os advogados públicos devem obediência aos 

estatutos e diplomas normativos que regem suas carreiras, bem como às regras e princípios 

elencados no Estatuto da Advocacia.  

De início, observe-se que a advocacia pública pode ser exercida em quaisquer das 

esferas administrativas: Federal, Estadual, Distrital Ou Municipal. 

                                                             
3 Vide ADIN 1.127-8 
4 Cf. art. 3º da lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 
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Segundo estabelece a Constituição Federal observa-se que, em âmbito federal, a 

representação judicial e extrajudicial da União fica a cargo da Advocacia-Geral da União, 

cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Em 

nível Estadual e Distrital, tem-se que a representação judicial e a consultoria jurídica das 

respectivas unidades federadas serão exercidas pelos Procuradores dos Estados e do Distrito 

Federal. Por fim, tem-se, em nível municipais, os Procuradores dos Municípios. 

Em nível estadual (e com foco específico na Procuradoria do Estado de São Paulo), 

tem-se que a Procuradoria Geral do Estado é instituição essencial à administração da justiça e 

à Administração Pública Estadual, sendo responsável pela advocacia do Estado. 

Para o exercício de sua função conta com quadro de Procuradores, os quais tem como 

atribuições (dentre outras) representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas 

autarquias, bem como exercer, com exclusividade, as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas. 

Assim, uma vez delineado o panorama em relação às atribuições e divisões da 

advocacia no ordenamento jurídico brasileiro passa-se a apresentar alguns dos principais 

elementos relacionados ao tema em discussão. 

 

1.3. ASPECTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

 

A questão apresentada e que constitui o objeto principal do presente artigo, refere-se 

ao estudo acerca da possibilidade (ou não) do exercício da advocacia privada pelo advogado 

público, bem como quais os limites para sua atuação e eventual responsabilização em face do 

ente público respectivo. 

Para melhor compreensão do tema, alguns esclarecimentos fazem-se necessários: 

O artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal estabelece a liberdade de exercício de 

profissão, atendidas as qualificações exigidas por lei. Para alguns, a vedação seria possível 

porque, não obstante seja livre o exercício de qualquer trabalho, o Chefe do Poder Executivo 

Estadual, a quem cabe a iniciativa de projeto de lei que cuida da organização e o 

funcionamento da administração pública, poderia encaminhar projeto de lei neste sentido. 

Outro aspecto que merece ser considerado refere-se ao fato de que a Constituição 

Federal, em seu art. 22, XVI, estabelece competir privativamente à União legislar sobre 

“condições para o exercício de profissões” o que, em relação ao exercício da advocacia, foi 

feito por intermédio da lei 8.904/94.  
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Observe-se, entretanto, que, nos termos do parágrafo único do citado art. 22, lei 

complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 

relacionadas no referido artigo. 

Do mesmo modo, em defesa da tese da impossibilidade de restrição ao exercício da 

advocacia privada pelos advogados públicos por meio de normas regionais ou locais, há o 

argumento segundo o qual a Constituição teria estabelecido de forma expressa as funções em 

relações às quais não se admitiria o exercício da advocacia fora de suas atribuições 

institucionais. Foi o que a Constituição fez em relação à Magistratura, ao Ministério Público e 

à Defensoria Pública, vedando-lhes, expressamente, o exercício da advocacia. Em relação aos 

Procuradores do Estado e do Distrito Federal a Constituição Federal, em seu art. 132, não 

restringiu a capacidade postulatória dos mesmos, de tal forma que tais parâmetros deveriam 

ser observados e seguidos pelos demais entes federativos. 

Tem-se, portanto, que a questão posta, em suma, refere-se à seguinte indagação: lei 

complementar poderia limitar o exercício da advocacia privada pelos advogados públicos em 

limites superiores aos já estabelecidos na lei federal que trata sobre a profissão do advogado? 

Em caso positivo, quais seriam as sanções às quais os advogados públicos estariam sujeitos? 

 

2. ADVOCACIA PÚBLICA E PROIBIÇÃO DA ADVOCACIA PRIVADA  

 

Não obstante a regulamentação do tema pela lei 8.904/94, permitindo a advocacia 

privada por parte dos advogados públicos (ressalvada a hipótese de impedimento em relação a 

causas contra a Fazenda Pública respectiva) bem como apesar dos argumentos acima 

expostos, observa-se a existência de diversas leis proibindo o exercício da advocacia privada 

por esses profissionais. 

  

2.1. A PROIBIÇÃO DA ADVOCACIA PRIVADA NO AMBITO FEDERAL 

 

Em nível federal, tem-se que a Lei 8.112/90 previu proibições genéricas para os 

servidores federais em seu artigo 117
5
, bem como inúmeras leis cuidaram de restringir a 

                                                             
5 Art. 117.  Ao servidor é proibido: I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do 

chefe imediato; II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição; III - recusar fé a documentos públicos; IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento 

e processo ou execução de serviço; V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja 

de sua responsabilidade ou de seu subordinado; VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a 

associação profissional ou sindical, ou a partido político; VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 
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atuação privada do servidor habilitado à advocacia, valendo citar a Lei Complementar 73/93, 

(no que tange à Carreira de Advogado da União) e MP 2.229-43/00 (que cuidou da Carreira 

de Procurador Federal). 

A Lei Complementar nº 73/93, a qual instituiu a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da 

União, estatuiu, em seu art. 28, que, além das proibições decorrentes do exercício de cargo 

público é vedado aos Membros efetivos da Advocacia-Geral da União exercer advocacia fora 

das atribuições institucionais. Do mesmo modo, o art. 24 da lei federal nº 9.651, de 

27.05.1998, vedou aos servidores ocupantes das carreiras e cargos referidos nos artigos 1º e 

14, exercer advocacia fora das atribuições institucionais.  

Sobre o tema, a atual jurisprudência do STJ tem caminhado no sentido da 

possibilidade de tal vedação, inclusive para os procuradores que tenham ingressado na 

carreira antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Assim, a vedação do exercício de advocacia privada aos membros da Advocacia-Geral 

da União, instituída pelo art. 28, I, da Lei Complementar n.º 73/93, se estende àqueles que 

integravam a carreira antes ainda da promulgação da Constituição de 1988, porquanto não 

detém, o servidor público, direito adquirido a determinado regime jurídico.
6
 Isso porque a 

relação jurídica entre ele e a Administração tem natureza estatutária, e não contratual.
7
 

 

 

2.2. A PROIBIÇÃO DA ADVOCACIA PRIVADA NO AMBITO ESTADUAL 

 

Em nível estadual, quase a totalidade dos Estados permite que os advogados públicos 

exerçam a advocacia privada, respeitando-se, apenas, o disposto no art. 30 da lei 8.906/94. 

                                                                                                                                                                                              
função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; IX - valer-se do cargo para 

lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública; X - participar de gerência 

ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na 

qualidade de acionista, cotista ou comanditário;  XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a 

repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 

segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições; XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; XIV -

 praticar usura sob qualquer de suas formas; XV - proceder de forma desidiosa; XVI - utilizar pessoal ou 

recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; XVII - cometer a outro servidor 

atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; XVIII - exercer 

quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 
6 AI 2007.04.00.005904-9/PR, 4ª Turma, Rel. Des. Edgard Antônio Lippmann Junior, D.E 07/01/2009 
7 APELAÇÃO CÍVEL Nº 2007.72.00.010744-0/SC. RELATOR: Juiz Federal JORGE ANTONIO 

MAURIQUE 
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Atualmente, a proibição da advocacia privada pelos advogados públicos encontra 

vedação apenas nos estados de Acre, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, e, recentemente, 

também no Estado do Maranhão. 

Segundo estabelece o artigo 122, inciso V, da Constituição do Estado do Acre “é 

vedado aos Membros da Procuradoria-Geral do Estado (...) o exercício da advocacia fora de 

suas funções institucionais. Do mesmo modo, o artigo 61, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual nº 45/94 (Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Acre) veda ao 

Procurador daquele Estado exercer a advocacia, bem como aceitar cargo, exercer função 

pública ou mandato fora das atribuições institucionais ou das autorizadas em lei”. 

Aliás, no julgamento dos Agravos de Instrumento nº 02.001395-7 e nº 02.001396-5, o 

Tribunal de Justiça daquele estado, entendeu que:  

 

1. Os dispositivos da Constituição do Estado do Acre e de Lei 

Complementar local, proibindo que os Procuradores do Estado 

exerçam a advocacia privada, traduzem-se em questão de política 

legislativa e da Administração Pública, não padecendo de nenhum 

vício de inconstitucionalidade.  

2. Compete à pessoa de direito público interno, obedecidos os 

princípios gerais da administração pública e atendidas as suas 

peculiaridades e necessidades, estabelecer regime próprio 

disciplinando o desempenho das tarefas, modo e forma de prestação, 

incompatibilidades e impedimentos e criação dos seus cargos. 

3. Pode a legislação local cuidar de impedimentos ou 

incompatibilidades inerentes a determinados cargos e carreiras, 

próprios da instituição que integram, constituindo a vedação que 

atinge os Procuradores do Estado do Acre de exercerem a advocacia 

privada, salvaguarda dos princípios da moralidade e eficiência. 

 

A proibição da advocacia privada no estado do Paraná encontra-se prevista no art. 125, 

§ 3° da Constituição daquele Estado, a qual veda o exercício da advocacia fora das funções 

institucionais, bem como o exercício de qualquer outra função pública, salvo o magistério. 

Observe-se, por oportuno, que o Ministro Luiz Edson Fachin, durante a sabatina 

pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, confirmou ter exercido 

advocacia particular durante o período em que era Procurador do Estado no Paraná. Contudo, 
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esclareceu que o edital do concurso no qual fora aprovado previa, apenas, o impedimento para 

advogar contra a Fazenda Pública, nos termos da lei 8.906/94. 

Do mesmo modo, o Estado de São Paulo (o qual será objeto de análise mais específica 

ao longo do presente artigo) vedou a advocacia pública privada pelos Procuradores do Estado 

por meio de lei complementar. Observe-se, entretanto, que a Constituição do referido Estado 

(diferentemente das constituições dos Estados do Acre, Paraná e Rio Grande do Sul) não 

possui tal vedação em seu texto, a qual encontra-se prevista, apenas, na lei orgânica da 

Procuradoria do Estado de São Paulo. Saliente-se, ainda, que a referida constituição estadual 

incluiu em seu texto a vedação ao exercício da advocacia apenas para os membros do 

Ministério Público. 

No tocante ao Estado do Rio Grande do Sul, tem-se que a vedação ao exercício da 

advocacia privada encontra-se prevista na Constituição daquele Estado (art. 116, § 2º, II) bem 

como no art. 123 da LC estadual 11.742/2002. 

Por fim, recentemente, a Lei Complementar nº 20 de 30 de junho de 1994 (Lei 

Orgânica da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão) sofreu sensível alteração em seu 

texto - por força da Lei Complementar nº 181, de 08 de abril de 2016 - passando a vedar aos 

membros da carreira de Procurador do Estado o exercício da advocacia fora de suas 

atribuições institucionais, ressalvado o direito daqueles Procuradores do Estado integrantes da 

carreira em 31 de dezembro de 2015 (art. 62, III). 

 

 

2.3. A PROIBIÇÃO DA ADVOCACIA PRIVADA NO AMBITO DISTRITAL E 

MUNICIPAL 

 

Com relação ao Distrito Federal e aos Municípios observa-se que o exercício da 

advocacia privada pelos seus procuradores não possui nenhuma restrição além daquelas 

preconizadas pela lei 8.906/94. 

Neste aspecto, chamada a manifestar-se sobre eventual invalidade de atos praticados 

por advogado nomeado para exercer a função de diretor da câmara municipal, ficou 

consignado que, no máximo, haveria o impedimento para advogar contra o respectivo ente de 

direito público, e não em relação a outras entidades ou pessoas.
8  

                                                             
8 TJ/SP - Apelação Cível nº 308.725-5/2  
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A propósito, a jurisprudência é farta no sentido de que tal vedação (advocacia pública 

em nível municipal) encontra-se inserida somente no artigo 30, I, da lei 8.906/94, de modo a 

tornar o advogado impedido - apenas - de atuar contra os interesses da Fazenda que o 

remunera. 

 

 

2.4. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS VERSUS PRINCÍPIO DA SIMETRIA 

 

A falta de uniformidade em relação ao tratamento do tema pelos diferentes entes 

federados coloca em discussão o tema atinente aos princípios da autonomia dos entes 

federativos e da simetria. 

Assim, no entendimento de alguns doutrinadores e juristas, o pacto federativo dá 

autonomia para que os Estados legislem sobre o seu sistema de funcionários, e, portanto, 

permite-se que o Estado organize seu quadro de Procuradores da maneira que melhor 

entender. Nesta perspectiva, seria possível o regramento do tema de forma diferente pelos 

diversos entes federativos. 

Para outros, tendo em vista que a Constituição Federal atribui à União competência 

privativa para organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões, a alteração das regras por ela estabelecidas ensejaria violação aos princípios da 

liberdade profissional e da isonomia. 

Com relação à possibilidade (ou não) da legislação local proibir o exercício da 

advocacia privada pelos advogados públicos é possível encontrar-se julgados no sentido de 

que - em se tratando de Procuradoria de Estado com remuneração na forma de subsídio - é 

possível que lei estadual estabeleça a vedação ao exercício de advocacia fora das funções.
9
 

Desse modo, não haveria inconstitucionalidade ou ilegalidade no ordenamento jurídico 

estadual que dispusesse sobre o impedimento dos seus procuradores para exercer a advocacia 

juntamente com as atribuições inerentes aos seus cargos. Frise-se, por oportuno, que, no 

referido julgamento, entendeu-se ser “possível que o Estado opte por impor tal vedação, desde 

que ofereça o sistema de subsídio aos seus causídicos (art. 135 c/c o art. 39, § 4º, da 

Constituição). Precedentes do STF.” 

 

                                                             
9 STJ - AgRg no RMS: 31660 RS 2010/0039011-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 05/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2011 
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3. DIREITOS E LIMITES PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA 

PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS 

 

A restrição à advocacia privada, estabelecida por alguns entes federativos, sujeita-se a 

limites de ordem constitucional e infraconstitucional, que devem ser levados em conta, a fim 

de se evitar a lesão a direitos fundamentais dessa categoria profissional. 

 

3.1. DO DIREITO DE ADVOGAR 

 

Ao tratar dos “direitos e garantias fundamentais”, a Constituição Federal estabeleceu, 

em seu artigo 5º, XIII, que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 

Em face do texto constitucional, nenhuma lei pode limitar o exercício profissional 

daquele que tem a qualificação profissional exigida pela própria lei para o seu exercício. 

Assim, caberia ao Estatuto da Ordem dos Advogados (observada a garantia do livre exercício 

da profissão) indicar condições de capacidade, de qualificação para o munus do patrocínio 

privado. 

Assim, consoante assevera BRAWERMAN
10

, apenas o Estatuto da OAB pode criar 

condições para o exercício da profissão de advogado, de tal forma que é competência 

privativa da União legislar sobre este assunto. 

Neste aspecto, aliás, o Estatuto da Advocacia é expresso no sentido de que “não se 

inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer 

instância ou tribunal”. Assim, qualquer pessoa (incluindo o advogado público ou privado) 

pode impetrar habeas corpus em benefício próprio ou de terceira pessoa, não podendo 

nenhuma lei estadual, distrital ou municipal vedar o exercício de tal direito. 

Do mesmo modo, a denominada “advocacia pro bono” (inclusive pelo advogado 

público) é plenamente admitida na doutrina e jurisprudência. Neste aspecto, aliás, observe-se 

que a portaria nº 758, de 9 de junho de 2009, regulamentou o exercício da advocacia pro bono 

por ocupantes de cargos efetivos de Advogado Público em nível federal. Frise-se, por 

oportuno que, tratando-se de direito fundamental do advogado, eventuais normas 

disciplinadoras devem, tão somente, estabelecer critérios objetivos para o exercício de tal 

                                                             
10 BRAWERMAN, Andre. Advocacia por Procurador do Estado, nos termos do Estatuto da OAB. Tese 

apresentada junto ao XXXIX Congresso Nacional dos Procuradores de Estado. 



11 

advocacia pelos advogados públicos, sendo certo que, na ausência de norma regulamentadora, 

o exercício de tal prerrogativa se dará de forma plena. 

Outra prerrogativa majoritariamente conferida aos advogados refere-se à possibilidade 

de advocacia em causa própria, com as ressalvas previstas na lei 8.906/94 em seus artigos 28 

e 30 e na legislação processual. 

Com efeito, segundo estabelece o art. 28 da lei 8.906/94, a advocacia é incompatível, 

mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:  

 

 I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder 

Legislativo e seus substitutos legais; II - membros de órgãos do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, 

dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como 

de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de 

deliberação coletiva da administração pública direta e indireta; III - 

ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da 

Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em 

suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público; IV - 

ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a 

qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços 

notariais e de registro; V - ocupantes de cargos ou funções vinculados 

direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza; VI - 

militares de qualquer natureza, na ativa; VII - ocupantes de cargos ou 

funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou 

fiscalização de tributos e contribuições parafiscais; VIII - ocupantes 

de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive 

privadas. 

 

Do mesmo modo, a lei 8.904/94 estabeleceu, em seu art. 30 hipóteses nas quais o 

advogado estaria impedido de exercer a advocacia em determinados processos judiciais. 

Tem-se, portanto, que, uma vez que a referida lei federal apenas estabeleceu 

determinados limites para o exercício da advocacia em razão dos interesses em discussão ou 

em razão de determinadas características ou peculiaridades relacionadas à atividade do 
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advogado, tem-se que a advocacia privada pelos advogados públicos (desde que respeitando 

os limites estabelecidos na lei 8.906/94) é plenamente possível, tendo em vista tratar-se de um 

direito fundamental inerente ao exercício da advocacia. 

Ademais, o pré-requisito para a existência de um Estado Democrático de Direito é, 

justamente, a obediência às leis e aos princípios orientadores do ordenamento jurídico, 

democraticamente estabelecidos.
11

 

 

3.2. DOS LIMITES PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, SEGUNDO O ESTATUTO 

DA OAB 

 

O art. 30 da lei 8.906/94 estabelece as hipóteses de impedimento para o exercício da 

advocacia. Assim, os servidores da administração direta, indireta e fundacional, estão 

impedidos de advogar contra a Fazenda Pública que os remunere ou contra a Fazenda Pública 

a qual seja vinculada a entidade empregadora. Do mesmo modo, os membros do Poder 

Legislativo, em seus diferentes níveis, também estão impedidos de advogar contra ou a favor 

das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de 

serviço público. 

É este, aliás, o entendimento pacífico em relação às demais carreiras públicas, em 

relação às quais existe, apenas, a vedação estabelecida pelo art. 30, I do Estatuto da 

Advocacia. Neste aspecto, veja-se: 

 

É devida, nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição na 

OAB de servidor de Ministério Público Estadual, cujas funções no 

aludido órgão se enquadrem na hipótese descrita no art. 30, I, da Lei 

n. 8.906/94 (impedimento do exercício da advocacia contra a Fazenda 

Pública que o remunera ou à qual seja vinculada a entidade 

empregadora), não figurando caso de incompatibilidade, prevista no 

art. 28, III, do referido diploma legal. Precedentes.
12

 

 

                                                             
11 CICCO. Claudio de; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria Geral do Estado e Ciência Política. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
12 AgRg no AREsp 540365 / PR. Relator(a): Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma 

Data do Julgamento: 18/08/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 25/08/2015 



13 

No tocante ao que se deva entender por Fazenda Pública, para fins do art. 30, I, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a expressão Fazenda Pública abrange os entes 

federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público"
13

. 

Consoante ensina ROCHA SOBRINHO, a expressão “Fazenda Pública” abrange as 

pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e suas 

autarquias e fundações públicas. Abrange, portanto, a Administração Pública Direta e 

Indireta.
14

 

Também é necessário fazer-se o registro que, na hipótese de ato praticado por pessoa 

impedida de exercer a advocacia em relação a determinado feito, deve o magistrado conceder 

prazo razoável para o saneamento do defeito, nos termos do art. 13 do Código de Processo 

Civil de 1973, o qual, conforme a orientação no âmbito do STJ, aplica-se também para suprir 

omissão relativa à capacidade postulatória.
15

 

Nessa mesma linha, o STJ decidiu no sentido de que “não se decreta a nulidade dos 

atos praticados por advogado afastado do exercício profissional, se foram ratificados por novo 

procurador constituído aos autos e da irregularidade da representação processual não adveio 

prejuízo a qualquer das partes.”
16

  

Para concluir, é necessário observar-se o fundamento da vedação estabelecida pela lei 

8.906/94. Consoante entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência, o dispositivo 

legal em análise visa a evitar conflito de ordem moral e ética que haveria se o servidor 

pudesse se valer das informações a que tem acesso, pela sua condição, e, simultaneamente, 

atuasse no sentido de promover suas atividades profissionais como órgão integrante do Poder 

Público e de, contraditoriamente, patrocinar causas contra o respectivo ente federativo.
17

 

 

3.3. ADVOCACIA PÚBLICA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Outro ponto que merece destaque refere-se à possibilidade de atribuir-se “dedicação 

exclusiva” aos Procuradores do Estado e, em caso positivo, quais suas consequências e 

limites.  

                                                             
13 Neste sentido REsp 1.330.190/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2012, 

DJe 19.12.2012 
14 ROCHA SOBRINHO, Delio José. Prerrogativas da Fazenda Púbica em juízo. Porto Alegre: Sergio 

Antônio Fabris Editor, 1999, p. 17 
15 REsp 527963/DF. Rel. Ministra LAURITA VAZ. Dt. Publicação: DJ 04/12/2006, p. 355 
16 REsp. 449.627- Rel. Ministra ELIANA CALMON. Dt. 18/05/2004. Publicação: DJ 06/09/2004, p. 203 
17 Recurso Especial Nº 1.471.391 – SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. Publicação: DJe 26/11/2014 
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Ao tratar do Regime de Trabalho, a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo, em seu artigo 93, estabelece que “os Procuradores do Estado sujeitam-se a Jornada 

Integral de Trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, com dedicação exclusiva, vedado o exercício da advocacia fora do 

âmbito das atribuições previstas nesta lei complementar.” 

Em que pese não haver nenhuma ilegalidade neste ponto, tal disposição deve ser 

analisada em conjunto com o disposto no Estatuto da OAB. 

Segundo estabelece o art. 12 da lei 8.906/94 “considera-se dedicação exclusiva a 

jornada de trabalho do advogado empregado que não ultrapasse 40 (quarenta) horas semanais, 

prestada à empresa empregadora.”  

Observe-se, entretanto, que o § 2º do artigo supracitado excepciona tal regra, 

estabelecendo que a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais não impede o 

advogado de exercer outras atividades remuneradas, fora dela. Com base na norma 

supramencionada, BRAWERMAN assevera: 

 

se sequer o advogado privado é limitado em seu direito de exercer sua 

função de advogado fora do âmbito do escritório que é contratado com 

exclusividade, com muito mais razão afirmar este mesmo direito ao 

Procurador do Estado, cuja cláusula de exclusividade não tem 

contornos jurídicos.
18

 

 

Assim, tem-se que, sob essa ótica, o advogado (público ou privado) pode desempenhar 

outras atividades remuneradas, desde que fora da jornada de trabalho à qual se encontre 

atrelado. 

 

3.4. DOS LIMITES ESTABELECIDOS POR NORMAS LOCAIS 

 

A doutrina e a jurisprudência pátrias são unânimes no sentido de que não existe direito 

adquirido a estatuto jurídico, isto é, não existe direito adquirido do servidor público à 

imutabilidade das normas administrativas que regem seu vínculo funcional com a 

Administração pública. 
19

 Neste aspecto, é pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que 

                                                             
18 BRAWERMAN, Andre.  Advocacia por Procurador do Estado, nos termos do Estatuto da OAB. Tese 

apresentada junto ao XXXIX Congresso Nacional dos Procuradores de Estado 
19 Cf. TRF-2 - Agravo de Instrumento AG 164965 RJ 2008.02.01.005883-2  
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não tem o servidor público direito adquirido a um determinado regime jurídico, podendo, por 

lei, ser submetido a outro, desde que não implique violação de outras normas da própria 

Constituição, que lhe assegurem direitos. Isso porque, a natureza do vínculo que liga o 

servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito 

da legislação ordinária pertinente
.20

  

A questão fundamental refere-se à possibilidade de incluir-se tal limitação por meio de 

normas estaduais, distritais ou municipais e, em caso positivo, quais os limites para a punição 

do advogado. 

Sobre o tema, a jurisprudência atual entende ser possível a advocacia privada pelos 

Procuradores de Estado nas hipóteses em que as legislações estaduais permitam essa 

possibilidade ou não a proíbam expressamente. Assim, não existindo expressa vedação legal à 

época da investidura no cargo, é possível o exercício da Advocacia por Procurador do Estado 

quando, nos termos do art. 30, do Estatuto dos Advogados, não patrocine causa contra a 

Fazenda que o remunera.
21

 

Tal tese funda-se no entendimento segundo o qual cada pessoa de direito público 

interno, obedecidos os princípios gerais da Administração Pública, compete estabelecer, 

atendendo as suas peculiaridades e necessidades, regime próprio disciplinando o desempenho 

das tarefas, modo e forma de prestação, incompatibilidades e impedimentos e criação de 

funções gratificadas”. 

Vê-se, assim, que a jurisprudência tende a inclinar-se acerca da possibilidade de 

restrição ao exercício de tal prerrogativa, desde que por meio de lei emanada da autoridade 

competente. Porém, consoante assevera FREIRE, a proibição do exercício da advocacia 

privada pelo Procurador de Estado, quando a mesma é permitida, constitui violação aos 

princípios da legalidade e dignidade da pessoa humana.
22

 

 

4. DOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ADVOCACIA PÚBLICA E 

DEVERES DO ADVOGADO PÚBLICO 

 

4.1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

                                                                                                                                                                                              
Data de publicação: 12/09/2008 
20 REsp 1343065 / PR. Rel.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data do julgamento: 28/11/2012. 

 Publicação: DJe 04/12/2012 
21 Neste sentido, cf. TJ/SE: Mandado de Segurança nº 0381/2006; Processo nº 2006105950 
22 FREIRE, Eugênia Maria Nascimento. Constitucionalidade da advocacia privada do procurador do 

Estado. Tese apresentada durante O XXXIII Congresso Nacional De Procuradores de Estado e do Distrito 

Federal. 
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Segundo estabelece a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais 

princípios também se aplicam à advocacia pública, uma vez que a mesma se constitui como 

um órgão de assessoramento jurídico da administração pública. 

Ademais, a Constituição Federal também assevera a relevância da advocacia pública 

para a Administração da justiça (elencando-a dentre as funções essenciais à justiça) e 

estabelecendo competir a ela a realização das atividades de consultoria e de assessoramento 

jurídico do Poder Executivo. 

Desse modo, tem-se que o advogado público deve atuar de modo a respeitar e 

obedecer aos princípios constitucionais acima mencionados, em prol da satisfação do 

interesse público. 

 

4.2. PRINCÍPIOS INFRACONSTITUCIONAIS 

 

Do mesmo modo, encontramos - em nível infraconstitucional - diversos diplomas 

normativos que contemplam princípios de direito administrativo. Com relação à advocacia 

pública estadual a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (Lei 

Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015) estabelece que tal instituição será orientada 

pelos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, da unidade e da 

eficiência. 

Assim, tais princípios também deverão ser utilizados como balizas para a atuação da 

referida instituição, de modo a atingir-se os objetivos por ela preconizados. 

Observe-se, por oportuno que ao tratar dos “deveres e proibições” dos Procuradores, a 

referida lei complementar estabelece, de forma expressa, ser vedado ao Procurador do Estado 

“exercer a advocacia fora do âmbito das atribuições institucionais”
23

. Os que defendem a 

legalidade de tais normas utilizam o argumento de que a legislação infraconstitucional pode 

cuidar de impedimentos ou incompatibilidades peculiares a determinados cargos e carreiras, 

próprios da instituição que integram, de modo a propiciar uma maior garantia de moralidade 

administrativa. 

                                                             
23 Cf. art. 122, II da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de Agosto de 2015. 
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Tem-se, assim, em última análise, que a proibição ao exercício da advocacia visa a 

proteção da moralidade administrativa e a eficiência administrativa. Neste aspecto, observe-se 

que, em razão dos princípios que orientam a atuação do advogado público, surgem para ele 

deveres que devem obedecidos, sob pena de sanções administrativas, dentre outras.  

 

4.3. DOS DEVERES DO ADVOGADO PÚBLICO 

 

Os servidores públicos são pessoas físicas que exercem funções públicas, em razão de 

um vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.
24

 

O Advogado público, no entanto, ao mesmo tempo em que é advogado, também é 

agente público, uma vez que sua nomeação decorre da aprovação em virtude de concurso 

público.  

Desse modo, tem-se que, no caso dos Procuradores do Estado de São Paulo estes 

também se submetem às regras estabelecidas na lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 

(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado). 

Com efeito, conforme estabelece a referida lei, em seu artigo 241, são deveres do 

funcionário:  

 

I - ser assíduo e pontual; 

II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem 

manifestamente ilegais; 

III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for 

incumbido; 

IV - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, 

sobre despachos, decisões ou providências; 

V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que 

tiver conhecimento no exercício de suas funções; 

VI - tratar com urbanidade as pessoas;  

VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado; 

VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no 

assentamento individual, a sua declaração de família; 

                                                             
24 GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 35 
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IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do 

que for confiado à sua guarda ou utilização; 

X - apresentar -se convenientemente trajado em serviço ou com 

uniforme determinado, quando for o caso; 

XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro 

serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou 

providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou 

administrativas, para defesa do Estado, em Juízo; 

XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os 

companheiros de trabalho, 

XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e 

ordens de serviço que digam respeito às suas funções; e 

XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a 

função pública. 

 

Trata-se, como se vê, de uma série de dispositivos legais e princípios que 

complementam os princípios mencionados nos itens anteriores, de modo a permitir que a 

atuação do servidor público ocorra da forma a defender o interesse público. 

Segundo assevera GASPARINI, encontram-se dentre os deveres do agente público o 

dever de agir, o dever de eficiência, o dever de probidade e o dever de prestar contas.
25

 Os 

princípios acima descritos traduzem-se em balizas para o exercício do cargo para o qual fora 

nomeado, razão pela qual devem ser observados pelo advogado público, sob pena de 

responsabilização. Assim, deve ele obediência às regras estabelecidas no âmbito da advocacia 

pública, nos termos preconizados pela lei 8.904/94, bem como aos estatutos e demais regras 

fixadas no âmbito da Administração Pública. 

Ainda com relação à nomenclatura, MELLO prefere utilizar a expressão “servidores 

estatais”, distinguindo-os em dois grupos: servidores públicos e servidores das pessoas 

governamentais de Direito Privado. Segundo esta classificação, os advogados públicos seriam 

enquadrados como servidores titulares de cargos públicos no Estado.
26

 

Assim, deve o advogado público respeito e obediência às regras estabelecidas na 

referida norma estadual, sem prejuízo que outra norma específica venha a regulamentar de 

                                                             
25 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 202-206. 
26 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 230 
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forma específica determinados deveres, direitos e obrigações relacionados a esta categoria de 

servidores públicos. 

 

5. DO PODER DISCIPLINAR E O SANCIONAMENTO PELO EXERCÍCIO DA 

ADVOCACIA 

 

A responsabilização administrativa do servidor público decorre do descumprimento de 

normas internas da entidade a que está vinculado, bem como da violação das regras 

relacionadas ao correto desempenho do cargo ou da prática de eventual infração às regras 

estatutárias.
 27

 

A Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (Lei Complementar nº 

1.270, de 25 de agosto de 2015) trouxe em seu texto normas específicas em relação ao 

sancionamento administrativo de condutas praticadas pelos seus procuradores. Assim, no 

capítulo atinente às infrações e penalidades a serem atribuídas aos Procuradores, encontramos 

uma série de sanções disciplinares. São elas: repreensão; suspensão; multa; demissão; 

demissão a bem do serviço público; e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
28

 

Do mesmo modo, segundo estabelece o artigo 135, a repreensão será aplicada em 

casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres; a suspensão (a qual não excederá a 

90 –noventa - dias) será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência; a multa será 

aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento; a demissão 

será aplicada nos casos de: a) abandono de cargo, consistente na interrupção do exercício pelo 

Procurador do Estado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; b) inassiduidade, por ausência 

ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, interpoladamente, 

no período de 12 (doze) meses; c) procedimento irregular de natureza grave; d) ineficiência 

no serviço; e) aplicação indevida de recursos públicos; f) exercício da advocacia fora do 

âmbito das atribuições institucionais; e, finalmente, a demissão a bem do serviço público será 

aplicada nos casos de: a) lesão dolosa aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio estadual 

ou de bens confiados à sua guarda; b) aceitação ilegal de cargo, emprego ou função pública; 

c) exercício da advocacia contra o Estado de São Paulo e suas autarquias; d) prática de ato 

com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; e) prática de ato 

definido como crime contra a Administração Pública, a fé pública e a Fazenda Estadual, ou 

previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional; f) prática de outros atos definidos 

                                                             
27 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 299. 
28 art. 134 da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015. 



20 

como crime apenados com reclusão ou crime inafiançável e imprescritível, nos termos da 

Constituição Federal; g) prática de ato definido em lei como crime contra o Sistema 

Financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores; h) prática de ato definido 

em lei como de improbidade. 

De todo o exposto, observa-se que, segundo a referida lei, o Procurador do Estado que 

exercer a advocacia fora do âmbito das atribuições institucionais estará sujeito à pena de 

demissão e o Procurador do Estado que exercer a advocacia contra o Estado de São Paulo e 

suas autarquias estará sujeito à pena de demissão a bem do serviço público. 

 

5.1. DA NATUREZA DAS PENAS ADMINISTRATIVAS 

 

A pena administrativa disciplinar possui, inequivocamente, caráter repressivo ou 

retributivo. Contudo, também é possível visualizar-se nela caráter preventivo e corretivo. Isso 

porque a previsão da sanção coíbe a prática de atos dessa natureza, os quais devem ser aptos a 

justificar a pena administrativa. 

Desse modo, a sanção prevista pela Administração Pública visa punir o advogado 

público que exerça a advocacia fora de suas atribuições estatutárias, bem como objetiva evitar 

a prática de atos dessa natureza, prevenindo e evitando sua ocorrência. 

 

5.2. LIMITES À PUNIÇÃO PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA 

 

De início, saliente-se que, diversamente do que ocorre no direito penal (no qual exige-

se fiel atenção ao princípio da tipicidade estrita) tem-se, no âmbito administrativo, a 

possibilidade de punição do agente público que venha a descumprir quaisquer dos princípios 

ou normas existentes no âmbito da Administração Pública. 

Sobre o tema, aliás, DI PIETRO destaca a inexistência, em relação ao ilícito 

administrativo, da mesma tipicidade que caracteriza o ilícito penal. A maior parte das 

infrações administrativas não é definida com precisão, limitando-se a lei, em regra, a falar em 

falta de cumprimento dos deveres, falta de exação no cumprimento do dever, insubordinação 

grave, procedimento irregular, etc. Isto significa que a Administração dispõe de 

discricionariedade no enquadramento da falta dentre os ilícitos previstos na lei.
 29

 

                                                             
29 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo São Paulo: Atlas, 1998, p. 388. 
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Observe-se, entretanto, que inexiste discricionariedade ilimitada. Todo o ato é, acima 

de tudo, vinculado aos motivos ensejadores de sua realização. A discricionariedade na 

aplicação da sanção administrativa refere-se à relativa margem de escolha do administrador 

para a aplicação da pena, sendo certo, entretanto, que todas as decisões devem ser 

devidamente motivadas e ancoradas no ordenamento jurídico. A propósito, a elaboração de 

critérios vagos e abrangentes, de modo a abrigar uma gama de casos concretos heterogêneos 

em relação ao bem juridicamente protegido, leva ao uso inadequado e distorcido do instituto e 

a decisões injustas dentro de um mesmo contexto fático, devendo, portanto, ser evitada.
 30

 

Neste aspecto, observe-se ainda que a maioria das normas que tratam de sanções 

administrativas possuem previsão expressa no sentido de que “na aplicação das penas 

disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela 

provierem para o serviço público”.
31

 

Exige-se, entretanto, que a conduta seja não apenas formalmente contrária aos 

princípios e regras de direito administrativo, mas, também (e principalmente) que tal conduta 

seja materialmente contrária aos princípios e regras que norteiam a atuação do ente público. 

 

 

5.3. DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

 

Sob outro aspecto, tem-se que, ainda que se possa falar na penalização administrativa 

do advogado público, é necessário ter-se em mente que tal punição encontra-se atrelada a dois 

princípios fundamentais, quais sejam: razoabilidade e proporcionalidade. 

Tais princípios surgiram com a mesma finalidade: evitar a ocorrência de decisão 

injustas; por apego ao formalismo ou abuso da discricionariedade administrativa, garantindo-

se um Estado realmente democrático de direito. Visam, portanto, a proteção da dignidade da 

pessoa humana e o respeito ao devido processo legal. Contudo, ambos não se confundem.  

Segundo JUSTEN FILHO
32

 o chamado “princípio da razoabilidade” consiste em 

uma técnica da interpretação conforme, preconizando que a interpretação jurídica ultrapassa a 

mera lógica formal. Deste modo, segundo ele, a interpretação exige raciocínio, evitando-se 

encontrar soluções que, embora fundadas na razão, sejam incompatíveis com o espírito do 

                                                             
30 FRANCO, Cynthia Pollyanna de Faria. Princípio da insignificância no procedimento administrativo 

disciplinar. In: ROSSATO, Luciano Alves (org.). Temas Atuais da Advocacia Pública. Salvador: Juspodivm. 

2015, p. 125. 
31 Neste aspecto, veja-se art. 128 da lei nº 8.112/1990 e art. 256 da lei 10.261/1968. 
32 JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 388. 
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sistema. BERTONCINI
33

, a seu turno, destaca que a razoabilidade possui grande importância 

no que tange ao exercício das competências discricionárias do administrador. Para ele tal 

princípio se fundamenta nos princípios da legalidade e da finalidade. 

Assim, os atos da Administração Pública (aqui incluindo-se as sanções administrativas 

decorrentes do descumprimento de deveres funcionais) devem ater-se a parâmetros de 

razoabilidade e racionalidade, de modo a não se desviar dos objetivos que justificaram sua 

criação. 

Já o princípio da proporcionalidade, por sua vez, é utilizado sempre que houver 

conflito entre direitos e houver a necessidade de escolha entre um deles.  

Sobre o princípio da proporcionalidade, FACHIN
34

 ensina que tal princípio tem como 

objetivo solucionar problemas advindos da colisão entre direitos fundamentais. Para o 

referido autor, são elementos deste princípio: princípio da conformidade ou adequação de 

meios, princípio da necessidade e princípio da proporcionalidade em sentido estrito. 

Para NUNES
35

, o princípio da proporcionalidade ocorre em dois graus: em primeiro 

grau, a proporcionalidade deriva do princípio da igualdade, de tal modo que, havendo conflito 

entre dois interesses legitimamente tuteláveis, o aplicador da norma deverá ponderá-los, de 

modo a se obter uma decisão justa. Neste aspecto, afirma SZANIAWSK
36

: “A igualdade, 

somada à proporcionalidade, constitui-se em remédio eficaz na satisfação lícita de um 

interesse frente a interesse lícito alheio, dirimindo a colisão de direitos e de interesses 

tuteláveis em determinado caso concreto”. 

Já, em segundo grau, o princípio da proporcionalidade possibilita a solução quando 

houver um real conflito de dignidades. Afirma o autor: 

 

No exame do caso concreto ele verificará se algum direito ou 

princípio está em conflito com o da dignidade e este dirigirá o 

caminho para a solução, uma vez que a prevalência se dá pela 

                                                             
33 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Princípios de direito administrativo brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 172. 
34 FACHIN, Zulmar. Teoria Geral do Direito Constitucional. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 

2008, p. 143. 
35 RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 56. 
36 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2005.p. 285. 
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dignidade. A proporcionalidade aí comparece para auxiliar na 

resolução, mas sempre guiada pela luz da dignidade
37

. 

 

A utilização do princípio da proporcionalidade exige certos cuidados por parte do 

aplicador do direito. 

O primeiro requisito mencionado pela doutrina para a aplicação desse princípio é a 

necessidade, ou seja, que a utilização do princípio da proporcionalidade seja realmente 

necessária para a solução do caso concreto. Tal exigência se faz necessária em função da 

relevância dos direitos em conflito, os quais só poderão ser restringidos diante da inexistência 

de outras alternativas satisfatórias. Logo, é possível afirmar que deve haver uma conexão 

(proporcional) entre a medida a ser adotada e a finalidade pretendida. 

Em que pese possa o ente estatal criar normas disciplinando o exercício das 

atribuições do advogado público, bem como possa ele estabelecer sanções para a prática de 

condutas proibidas, é imprescindível que tais condutas se enquadrem em atos que, 

efetivamente, violem algum princípio ou regra de direito administrativo. Logo, não é possível 

ao poder público impor sanções a seus servidores, sem que tais condutas sejam caracterizadas 

como infrações administrativas. 

Desta feita, a aplicação do princípio da proporcionalidade exige a utilização de um 

critério comparativo, de tal forma que se deve valorar os bens jurídicos tutelados e verificar se 

a decisão a ser proferida está adequada ao caso em questão, isto é, se a intervenção estatal 

proposta se restringirá ao mínimo necessário para a obtenção da tutela judicial adequada. 

Do mesmo modo, segundo MORO,
38

 os princípios da unidade da Constituição e da 

efetividade obrigam o intérprete a buscar a máxima realização de ambas as normas 

constitucionais, dentro das possibilidades do caso concreto. 

Conforme se observou ao longo da presente exposição, os meios de coerção devem ser 

compatíveis com a gravidade da infração cometida e a necessidade da punição. A propósito, a 

lei orgânica da PGE/SP estabelece que “na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão 

os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi 

praticada e os danos que dela resultaram ao serviço público.”
39

 

                                                             
37 RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina 

e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 56. 
38 MORO, Sergio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais. São Paulo: 

Max Limonad, 2001, p. 50. 
39 Artigo 136 da lei complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015. 
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Na mesma linha, o estatuto dos funcionários estabelece que, “na aplicação das penas 

disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela 

provierem para o serviço público.”
40

 

Assim, ainda que se possa argumentar no sentido de que a vedação imposta no âmbito 

federal pela Lei Complementar n. 73/93 e pela Lei federal 9.651/98 é constitucional, é 

indiscutível que eventual punição deve observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.  

Aliás, em julgamento recente, relacionado à punição de servidor que exercia o cargo 

de Assistente Jurídico da Advocacia Geral da União- AGU, lotado na Consultoria Jurídica do 

Ministério do Trabalho - órgão de execução da AGU (e que, portanto deveria e submeter às 

normas da Lei Complementar n. 73/93, Lei n. 8.906/94 e Lei n. 9.651/1998) decidiu-se que 

“diante das provas colhidas no Processo Administrativo Disciplinar no sentido do exercício da 

advocacia privada por parte do impetrante e atendidos os critérios dos arts. 130 e 117, XVIII, 

da Lei n. 8.112/90, a pena imposta (suspensão de 20 dias, convertida em multa) se mostra 

adequada e proporcional, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade do ato impugnado nem 

direito líquido e certo a salvaguardar. ”
41

 

 

5.4. A PENA DE DEMISSÃO E DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

 

No que tange à aplicação da pena, a referida lei orgânica previu dois instrumentos 

distintos de apuração de responsabilidade do advogado, público, quais sejam: a sindicância e 

o processo administrativo. Nesta linha, a sindicância seria o instrumento utilizado para a 

apuração e punição de faltas disciplinares de menor gravidade (penas de repreensão, 

suspensão ou multa). Já o processo administrativo seria o instrumento utilizado para faltas 

disciplinares de maior gravidade, nas quais o advogado público estaria sujeito às penas de 

demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

A pena de demissão, ante sua gravidade, é, tradicionalmente, de atribuição do Chefe 

do Poder Executivo correspondente. Assim, no âmbito da Advocacia Geral da União, tal pena 

somente pode ser aplicada pelo Presidente da República
42

 

                                                             
40 Artigo 252 da lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. 
41 Cf. STJ - MS 14176 / DF. 
42 Cf. art. 84, II, da Constituição Federal e artigos 141, I c/c 167§ 3º da Lei 8.112/90. Observe-se, entretanto, que 

tal atribuição foi delegada ao Sr. Advogado-Geral da União, conforme o Decreto nº 3.035/99, cuja autorização 

constitucional se encontra no inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal. 
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Observe-se que, especificamente no caso do Estado de São Paulo, houve uma 

alteração legislativa neste tema, passando-se a permitir a aplicação de tal pena pelo 

Procurador Geral do Estado (e não pelo governador). 

Do mesmo modo, a lei complementar estadual nº 1.270/2015 trouxe uma relevante 

alteração em relação à sanção imposta àquele que exercesse a advocacia privada. Segundo 

preconizava a lei complementar estadual n. 478, de 18 de julho de 1986, os integrantes da 

carreira de Procurador do Estado e os ocupantes de cargos em comissão privativos de 

Procurador do Estado estavam sujeitos à Jornada Integral de Trabalho, caracterizada pela 

exigência da prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com dedicação exclusiva, 

vedado o exercício da advocacia fora do âmbito das atribuições previstas na referida Lei 

Complementar. 

Já a atual Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (além de manter 

tal vedação) incluiu em seu texto regra expressa prevendo a aplicação de pena de demissão ao 

Procurador do Estado, na hipótese do exercício da advocacia privada. Previu, ainda, a 

aplicação da pena de demissão a bem do serviço público, na hipótese de exercício da 

advocacia contra o Estado de São Paulo ou suas autarquias. 

Contudo, não obstante a existência de regra específica sobre o tema, entendemos que 

não basta apenas o exercício da advocacia privada para que se instaure um processo 

administrativo contra o advogado público. A sanção administrativa pressupõe a violação de 

algum dos deveres por parte do servidor, deveres estes que devem guardar relação com as 

atribuições inerentes ao cargo ocupado. 

Assim, a pena de demissão decorrente do exercício da advocacia, nos termos 

preconizados pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, só pode ser aplicada 

na hipótese de tal conduta caracterizar procedimento irregular de natureza grave ou 

ineficiência no serviço. 

Vê-se, portanto, que a aplicação da pena de demissão nesta hipótese não guarda 

qualquer relação com a gravidade exigida pela conduta para tal punição. 

Sob outra ótica também é possível defender-se a tese segundo a qual a proibição (em 

qualquer hipótese) do exercício da advocacia, bem como a aplicação de pena de demissão (ou 

demissão a bem do serviço público) ao advogado que público que pratique ato relacionado à 

advocacia privada é medida que viola o princípio da proporcionalidade. Explicamos: 

                                                                                                                                                                                              
Neste aspecto, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS nº 7.275/DF, DJU de 

23/04/01 
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Qual seria a razão ou justificativa para tal proibição? A norma não é clara neste 

sentido. 

Já a proibição de advocacia contra o ente público que lhe remunera encontra-se 

devidamente justificada, em razão do conflito de interesses oriundos de tal prática, razão pela 

qual o legislador optou por proibir a advocacia nestas hipóteses específicas. 

Assim, não é a advocacia privada que daria ensejo à possibilidade de punição do 

advogado público, mas, sim, os prejuízos oriundos para o Estado decorrente dessa prática. Em 

outras palavras: não pode o advogado público ser punido pelo simples exercício da advocacia 

privada. Sua eventual punição deve advir de prazos processuais perdidos, da falta de zelo, 

diligência e cuidado com os processos relacionados ao ente público, etc. 

Exercendo o advogado público com esmero e responsabilidade as atribuições inerentes 

ao seu cargo não pode ele ser punido pura e simplesmente por realizar uma atividade lícita 

fora de seu horário de trabalho e sem qualquer prejuízo para o Estado. 

Do mesmo modo, a limitação ao exercício profissional decorrente da vedação imposta 

pela lei orgânica do Estado de São Paulo não guarda proporcionalidade com o objetivo 

pretendido, qual seja: a eficiência no desempenho de suas funções.  

A aplicação de penalidades, ainda que na esfera administrativa, deve observar os 

princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, isto é, a fixação da punição 

deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato (natureza da infração e o dano que dela provir 

à Administração), e subjetivas do infrator (atenuantes e antecedentes funcionais). A sanção 

não pode, em hipótese alguma, ultrapassar em espécie ou quantidade o limite da culpabilidade 

do autor do fato.  

Observe-se, ainda, que a motivação da punição é indispensável para a sua validade, 

pois é ela que permite a averiguação da conformidade da sanção com a falta imputada ao 

servidor, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.  

Em julgamento de caso relacionado ao exercício da advocacia privada por advogado 

público, entendeu-se que, não obstante o conjunto probatório reunido no respectivo 

procedimento administrativo demonstrasse a ocorrência de uma possível falha na atuação do 

procurador, concluiu-se que seria excessiva a aplicação de pena de demissão do servidor 

público, por desídia, tão-só em relação ao fato descrito. Observe-se, ainda, que se entende 

contrária ao princípio da legalidade, a fixação da pena mais grave sem a observância dos 

antecedentes funcionais do agente, bem como das circunstâncias atenuantes.
43

 

                                                             
43 TRF- 1ª região. Apelação Cível nº 2006.70.00.018733-5/PR 
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6. CONCLUSÃO 

 

O advogado desempenha função essencial à justiça, cabendo-lhe o direito de 

postulação perante qualquer órgão do Poder Judiciário, além da realização de atividades de 

consultoria, assessoria e direção jurídicas. 

Do mesmo modo, o advogado público é responsável pelas atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo e, em razão da natureza das atividades por ele 

desenvolvidas (e visando evitar conflitos de interesses) algumas limitações foram-lhe 

impostas para o exercício de tal função. 

Assim, consoante expressa previsão constante em lei federal, os servidores da 

administração direta, indireta e fundacional, estão impedidos de advogar contra a Fazenda 

Pública que os remunere ou contra a Fazenda Pública a qual seja vinculada a entidade 

empregadora. É a situação na qual os advogados públicos encontram-se inseridos. 

Contudo, não obstante a regulamentação da questão em nível federal diversas normas 

locais têm procurado restringir a atuação dos advogados públicos sobre o pretexto de que tal 

medida possibilitaria uma melhor proteção da moralidade administrativa e da eficiência destes 

profissionais. 

A proibição do exercício da advocacia, por si só, viola os direitos fundamentais dos 

advogados públicos e, em especial, o direito à igualdade, livre exercício da profissão, entre 

outros. 

Assim, a punição do advogado público em decorrência da advocacia pública só pode 

ocorrer nas hipóteses em que tal conduta venha a causar prejuízos para a Administração 

Público. 

Sob outra ótica, ainda que se entenda que a punição do advogado público pelo 

exercício da advocacia privada é possível, também é necessário ter-se em mente que devem 

ser observados, na dosimetria dessa pena, outros aspectos, tais como o tempo de serviço no 

cargo, a inexistência de sanções administrativas preterias, a ficha funcional sem nenhuma 

mácula, etc. 

É necessária a existência de razoabilidade e proporcionalidade no momento de 

aplicação de sanções administrativas decorrentes de condutas ilícitas praticadas pelos agentes 

públicos. 
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Para nós, o mero exercício da advocacia privada pelo advogado público, fora das 

atribuições não é justificativa plausível para o surgimento de um procedimento administrativo 

decorrente de falta disciplinar. É necessário, portanto, que tal conduta cause algum dano (ou 

risco de dano) ao interesse público. 

Ademais, a exigência de se analisar, no momento de aplicação da pena, os 

antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que a 

conduta foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço público demonstra que a 

punição administrativa do agente público exige uma violação a um dever que lhe tenha sido 

imposto. 

Assevere-se, ainda, que o dever imposto por meio de diploma normativo deve estar em 

consonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico, sob 

pena de violação ao Estado Democrático de direito. 

Concluindo o presente estudo, tem-se que, em razão da liberdade de exercício de 

profissão constituir-se como um direito fundamental do advogado, a limitação ao exercício da 

advocacia privada pelo advogado público só pode ocorrer quando houver uma justificativa 

plausível para tal restrição. E, no ordenamento jurídico brasileiro tais hipóteses já se 

encontram devidamente estabelecidas por meio da lei 8.906/94, não havendo razão fática ou 

jurídica para a ampliação das hipóteses de vedação ao exercício da advocacia privada. 
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