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INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO DA NOVA LEI DE
LICITAÇOES. Exegese do art. 10 da Lei Federal n' 14.133/2021,

que determina que a advocacia pública promoverá, a critério do

agente público, sua representação judicial ou extrajudicial caso ele

precise se defender, nas esferas administrativa, controladora ou

judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de
orientação constante em parecer jurídico. Norma federal que, nesse

ponto, sob o pretexto dc editar nonnas gerais de licitações e
contratos, invadiu competência dos demais entes da federação, visto

que regulou competências de órgãos da Advocacia Pública. Proposta

de scr dada interpretação conforme a Constituição ao art. 10 da Lci

Federa[ n' ]4.133/2021, de modo a se Hlxar que e]e não possui
abrangência nacional, pelo que vincula tão somente a União, na

medida em que ela, a União, não possui clompetência para dispor

sobre organização e competências dos órgãos da advocacia pública

estadual, murücipal Q do Distrito Federal. Tal posição deve ser

mantida até o julgamento do mérito da ADI 2888, que definirá se,

em face dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, é
constitucional norma prever para as carreiras que compõem a

advocacia pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios a defesa de autoridades e servidores públicos, ou caso

seja efetivada, na ADI 6915, alguma medida definindo quc o art. lO

da Lei Federa[ n' 14.133/202] é autoap]icáve] a todos os entes da

federação.

1. Trata-se de processo registrado no sistema "sem

papel'' (fls. 1), iniciado por representação da ilustre Procuradora do Estado Assessora do

Gabinete da Procuradora Geral do Estado dirigida à ilustre Subprocuradora Geral do
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4. Como se sabe, em 01/04/2021, foi promulgada a Lei

Federal n' 14.133, também conhecida como a Nova Lei de Licitações. A consulta dirigida

a esta Especializada cinge-se apenas a seu artigo 1 0, o qual assim dispõe:

"Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores

públicos que tiverem participado dos procedimentos

relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta

Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa,
controladora ou judicial em razão de ato praticado com

estrita observância de orientação constante em parecer

jurídico elaborado na forma do $ 1' do art. 53 desta Lei, a
advocacia pública promoverá, a critério do agente público,

sua representação judicial ou extrajudicial.

$ 1' Não se aplica o disposto no capuz deste artigo quando:

] - (VETADO);

]l - provas da prática de aros ilícitos dolosos constarem nos

autos do processo administrativo ou judicial

$ 2' Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na

hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo,

emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.

5. O $ ] ' do art. 53 dessa lei assim dispõe

"Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório

seguirá para o órgão de assessoiamento jurídico da

Administração, que realizará controle prévio de legalidade

mediante análise jurídica da contratação.

$ 1' Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de

assessoramento jurídico da Administração deverá:

] - apreciar o processo licitatório conforme critérios

objetivos prévios de atribuição de prioridade;

TT - redigir sua manifestação em linguagem simples e

compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação

de todos os elementos indispensáveis à contratação e com
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exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em

consideração na análise jurídica;

ITT - (VETADO).
$ 2' (VETADO).

6. Ao que tudo indica, o signiHlcado do artigo 10 da

Nova Lei de Licitações é uma determinação à advocacia pública para defender, nas
esferas adiúnistrativa, controladora ou judicial, quaisquer autoridades ou servidores

públicos que, numa determinada licitação, seguiram o Parecer Jurídico, elaborado de

acordo com as normas do $ 1' do art. 53, desde que que essa defesa seja de interesse

deles. Etn suma, o art. 1 0 da Nova Lei de Licitações acabou por dar uma nova atribuição

à advocacia pública.

7. A questão trazida na representação inaugura] é se tal

nomla sc aplica imediatamente a todos os entes da federação ou se seria uma nomla

destinada apenas aos advogados públicos federais.

8. Antes de respondem a essa indagação, indispensável

consignar que existe, há tempos, nomla que determina à Advocacia Geral da União a

defesa de autoridades e de certos servidores, sendo que o Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2888:, pot

suposta violação do art. 1313 da Constituição Federal. Tal ADI ainda não foi julgada pelo

Plenário do Supremo Tribunal Federal.

ZTal ADI está atualmcnte sob a relatoria da Ministra Rosa Weber. Quando de sua interposição, o relator cra o
Ministro Gilmar Mandes. Não foi concedida medida cautelar
Clonstituição Federal "Art. 13 1 . A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através

de órgão vinculado, representa a União, judicial e cxtrajudicialmente, cabendo-lhe, nos tempos da lei
complementar que dis])usar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramcnto jurídico do Poder Executivo. $ 1 ' - 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 jurídico e reputação ilibada. $ 2' - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da
instihtição de quc trata este artigo far-sc-á mediante concurso público de provas e títulos. g 3' - Na execução
da dívida atava de natureza tributária, a representação da União cabe à Pioculadoria-Geral da Fazenda
Nacional, observado o disposto cm lei.
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9. Com efeito, tal ADI impugnou o artigo 22 da Lci
Federa[ n' 9.028/95, na redução conferida pe]a Medida Provisória 2.216-37, de 3] de

agosto de 20014, o qual assim dispõe:

"Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos

vinculados, nas respectivas áreas de atuação, Rcam

autorizados a representar judicialmente os titulares e os

membros dos Poderes da República, das [nstituições

Federais referidas noTítulo IV, Capítulo IV, da
Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e

demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e

fundações públicas federais, e (le cargos de natureza

especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles

efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou
representando perante o Ministério Público, quando vítimas

de crime, quanto a aros praticados no exercício de suas

atribuições constihtcionais, legais ou regulamentares, no

interesse público, especialmente da União, suas respectivas

autarquias G ftlndações, ou das Instituições mencionadas,

podendo, ainda, quanto aos mesmos atou, impetrar habeas

corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes

públ idos de que trata este artigo

$ 1P O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos

cargos ou ftlnções ref'eridos no caput, e ainda:

l aos designados para a execução dos regimes especiais

previstos na Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974, nos

Decretos-Leis n' 73, de 21 de novembro de 1966 e 2321, de

25 de fevereiro de 1987; e

11 - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do

órgão de segurança do Gabinete de Segurança Institucional

da Presidência da República, quando, cm decoi-rência do

cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar,

responderem a inquérito po]icia] ou a processo judicia].

''A ADI impugnou também rcdações anteriores desse dispositivo
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g 2a O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá

disciplinar a representação autorizada por este artigo."s

10. Assim, a própria constitucionalidade de uma norma

que atribui à advocacia pública federal a possibilidade de defesa ou representação de

pessoas físicas, aii-tda que ocupando ou tendo ocupado cargos na Administração e atuado

dentro das atribuições desses cargos, e não a defesa ou representação apenas do próprio

ente público, já está submetida ao crivo do Suprclno Tribunal Federal. Em consequência,

quando do julgamento ülnal dessa ADI aquela corte fixará existir ou não essa

possibilidade, e, na primeira hipótese, o eventual alcance dessa possibilidade.

11. Para que se possa extrair o fundamento da possível

inconstitucionalidadc do mencionado dispositivo, traz-se à colação o seguinte trecho da

petição inicial da ADI 2888:

;Como se pode perceber, sem margem para dúvidas, a

competência da Advocacia-Geral da União limita-se à

representação judicial e extrajudicial da União. Não há

espaço para defesa de interesses das pessoas naturais dos

servidores públicos que, por terem praticado fitos çin tese

prejudiciais ao Estado, estão por eles respondendo. A
criação dessa verdadeira defensoria dos servidores não

encontra suporte no artigo de regência da Advocacia-Gera]

da União e atenta, até mesmo, contra os princípios da

moralidade e impessoalidade previstos no artigo 37 da Lei

Fundamental pátria." (petição inicial, fls. 1 6ó)

]2. A questão, todavia, é polêmica e existem também

argumentos aptos a sustentar a constitucionalidade da norma impugnada. Nesse sentido, dc

SO incisa [ do $ 1' foi posteriormente a]terado pc]a Lei federa] n' 12.767/2012. Não sendo objcto deste
Parecer a análise dessa legislação, deixa-se de fàzcr qualquer consideração sobre o alcance do art. 22 da Lei
Federal n' 9.028/95, quer na redução original, quer na dada pela referida Medida Provisória, quer, ainda, a
decorrente da alteração feita pela Lei Federal n' 12.767/2012.
6Fonte: sítio eletrânico do Supremo Tribunal Federal.
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se consignar que o Estado de São Paulo, por peça assinada pelo então Procurador Geral do

Estado, ingressou em 2013, nos termos art. 7', $ 2' da Lei Federal n' 9.868/99, como

"íz/l?/ctrs czrrfae'' na referida ADI 2888, sustentando a plena constitucionalidade da norma

impugnada7

]3. Assim, partindo da premissa de que a questão ora

analisada poderá ter desdobiaincntos em face da decisão a scr prof'erida pelo Plenário do

Supremo Tribunal Federal na ADI 28888, passa-se a analisar a se a norma do art. 10 da Lei
Federaln' 14.133/2021 é ou nao autoaplicável no Estado de São Paulo

14. Com efeito, a própria consulta já trouxe à colação o

alcance do artigo 22, inciso XXVll, da Constituição Federal, o qual assim, dispõe

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre

xxVll normas gerais de licitação e contratação, em todas

as modalidades, para as administrações públicas diretas,

autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,

e para as empresas públicas e sociedades de economia mista,

nos termos do art. 173, $ 1', 1111 (Redação dada pela

Emenda Constitucional n' 19, de 1998)

15. De acordo com tal dispositivo, a União tem

competência para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação para todos os

ZFonte: sítio eletrõnico do Supremo Tribunal Federal
gesso desdobramento decorre do fato de o art. 132 da Constituição Federal, tal como o alt. 131, também
detemainar que os Procuradores do Estado e do Distrito Federal exercem a representação judicial e a
consultoria dos entes c não de servidores e autoridades. Nesse sentido, confira-sc: Constituição Federal
:Art. 1 32. Os Procuradores dos Estados e do Distrito F'ederal, organizados em carteira, na qual o ingressa

dependerá de concurso público dc provas c títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil
cm todas as suas f'ases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas
unidades federadas. Parágratb (mica. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após
três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das conegedorias." (capuz e paiágiafo único, com vedação dada pela Emenda Constitucional
n' 19, de 1998). Grifos nossos.
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entes federativos, o que inclui o estabelecimento de nomlas gerais sobre essa matéria para

os Estados membros. Assim, todos os entes federativos estão submetidos à Nova Lei de

Licitações. A questão que se coloca é se a norma do art. 1 0 dessa lei é, efetivalnente, uma

norma geral" sobre licitações e contratos.

]6. Em recente artigo doutrinário publicado no sítio

cletrânico "Consultor Jurídico", os eminentes Procurador do Estado e professor Dr. Luís

ManDeI Borgas do Vale c Procurador do Município do Rio de Janeiro e professor Dr.
Rafael Carvalho Rezende Oliveira assim se posicionaram sobre o tema:

"Superada a presente questão, é necessário analisar todos os

aspectos relacionados ao artigo ]O, da Lei 14.133/202] , haja

vista que o referido enunciado normativo, a depender da

leitura que for empregada, pode ser considerado

inconstitucional. Por oporüino, transcreve-se a lateralidade

do dispositivo em referência:

Da leitura perlunctória do artigo, percel)e-se que o

legislador' adentro em matéria, em certa medida,
estranha aos aspectos gerais relacionados às licitações e

contratos, haja vista que regula competências dos órgãos
da Advocacia Pública.

Com efeito, tem-se uma imposição dirigida à Advocacia-

Geral da União, às Procuradorias-Gerais dos Estados e do

Distrito Federal e às procuradorias munici])ais, para que

atuetn ila defesa judicial ou extrajudicial de qualquer

servidor, seja na esfera administrativa, controladora ou

.jurisdicional, quando forem alvo de fiscalização por aros

praticados em consonância com pareceres jurídicos lavrados

pcla Advocacia Pública.

A despeito da salutar intenção legislativa, que objetiva

garantir detêsa técnica qualinlcada ao agente público que age

em compasso com as diretrizes jurídicas emanadas da
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Administração, chancelando-se, hlclusive, a lisura do ato

administrativo praticado, falece competência à União para

dispor sobre a estrutura organizacional dos órgãos da

advocacia pública estadual e municipal.

Ao cmlferir competência privativa à União, no artigo 22,

XXVll, da Constituição Federal, para legislar sobre

licitações e contratos, o constituinte não permitiu

ingerência nas procuradorias dos estados e dos
municípios. Portanto, compete a cada ente federativo

legislar sobre os órgãos da advocacia pública,

delimitando os meandros de sua atuação

Sob essa ética, caso a interpretação conferida ao artigo
10, da Lei 14.133/21, venha a açambarcar as
procuradorias dos estados e municípios há patente

inconstitucionalidade. Assim, deve-se promover uma

leitura em conformidade com a Constituição Federal, de

modo a compreender que o dispositivo em referência não

consubstancia enunciado normativo de abrangência
nacional, vinculando tão somente a União

Ao tratar, por exemplo, no artigo 132, dos procuradores dos

Estados e do Distrito Federal, a Constituição Federal não faz

referência à representação judicial e extrajudicial dos

servidores, de tal sorte que qualquer deliberação nesse

sentido estaria no âmbito de conformação do constituinte

derivado e do legislador estadual."q

17. Dc acordo com esse trecho do referido texto,

percebe-se que os eminentes autores invocam, com macstria, as seguintes premissas: a) o

artigo 10 da Nova Lei de Licitações adentrou em matéria estranha a aspectos gerais
rcjacionados às licitações e contratos, visto que regulou competências dc órgãos da

Advocacia Pública; b) falece competência à União para dispor sobre a estrutura

9"A Inconstitucionalldadc do artigo 10 da Nova Lei de Licitações", Í)ublicado pelo sitio cletrânico ''Consultor
Jurídico", em 23 dc abril de 202 1 . Fonte: sítio eletrânico do "Consultor Jurídico". Transcrição sem as notas
de rodapé. Grifos nossos.
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organizacional dos órgãos da advocacia pública estadual e municipal, na medida ein que a

competência legislativa privativa conferida pelo art. 22, inciso XXVll, da CF à União ''não

permitiu a ingerência nas procuradorias dos estados e dos municípios"; c) cabe aos Estados

membros e ao Distrito Federal estabelecer, dentro das regras do art. 132 da CF, as

atribuições das respectivas Procuradorias. A partir dessas premissas, o mencionado artigo

concluiu que "deve-se promover uma leitura em conformidade com a Constituição

Federal, de tnodo a compreender que o dispositivo ein referência não consubstancia

enunciado normativo de abrangência nacional, vinculando tão somente a União

]8. Estou de pleno acordo tanto com as premissas

quanto caiu a conclusão, na medida cm que elas deconem da própria Constituição Federal.

19. De fato, a União tem plena competência para editar

normas gerais sobre licitações. Mas tal competência não abrange o poder de ela, a União,

sob o pretexto de edição de normas gerais sobre esse tema, vir a legislar sobre aspectos de

organização e competências de órgãos das Advocacias Públicas estaduais, do Distrito

Federal e dos Municípios.

20. A questão ganha redobrada importância na medida

em que o art. 25i' da Constituição Federal, como se sabe, outorga aos Estados membros a

capacidade dc auto-organização por meio dc suas Constituições Estaduais e leis estaduais

sobre matérias de sua competência. Assim, uma norma federal que invade a autonomia de

auto-organização dos Estados viola além do art. 25 da Constituição Federal o próprio pacto

federativo.

21. Sobre o alcance da autonomia que o art. 25 da

Constituição Federal concedeu aos Estados membros, tema esse tão caro ao Estado Federal

ioConstituição Federal ''Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-sc pelas Constituições c leis que
adotarem, observados os princípios desta Constiütição. $ 1' São reservadas aos Estados as competências que
não lhes sejam vedadas por esta Constituição. $ 2' Cabe aos Estados t;xplorar diretamentc, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na fot'ma da lei, vedada a edição de medida provisória para a
sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n' 5, de 1995) $ 3' Os Estados poderão,
mediante lci complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas poi agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planeamento e a
execução dc funções públicas de interesse comum.
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Brasileiro, não custa trazer à colação o exato significado desse dispositivo, na leitura

sempre precisa do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mcllo. Confira-se:

"... impõe-se algumas considerações necessárias à definição

do sentido e do alcance do preceito consubstallciado no art.

25 da Constihtição da República, em Guio texto residem o

núcleo básico e o substrato essencial nos quais repousa o

próprio estatuto constitucional da autonomia dos Estados-

membros.

Ao contrário do regime constitucional anterior, caracterizado

por uma forte centralização espacial do poder político que

defomaava a organização federativa brasileira --, a nova

Constituição da República, ao redefinir o pernil da Federação

no Brasil, culminou por expandir o grau de autonomia

conferida aos Estados-membros, outorgando, a estes, um

complexo mais abrangente de poderes .jurídicos, em ordem a

restringir a possibilidade de supremacia incondicional da
vontade federal.

A nova Carta Política promulgada em 1988 pl-estigiou as

coletividades autónomas regionais e locais, atribuindo-lhes

esferas mais al)rangentes reservadas ao exercício de sua

liberdade decisória, notadamente no que concerne à

disciplinação de temas associados ao autogoverno das
unidades federadas....

O novo Estado federal brasileiro que emerge da Carta

Política de 1988, analisado na perspectiva em que se

vislumbra a outorga de um coeficiente de maior autonomia

aos Estados-membros, representa o momento culminante de

superação dialética de um processo institucional em que se

antagonizam situações que nada mais refletem senão o

conflito existente na definição das relações jurídicas entre os

poderes centrais da união, de um lado, e os poderes

periféricos atribuídos às unidades federadas, de outro.

r''\
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ao institucionalizar a nova estrutura político-jurídica da

Federação, impôs, em favor das coletividades autónomas

federadas, decisivas limitações aos poderes federais,

corrigindo e afastando, dessa maneira muito embora

mantelldo o sistema caracterizador do federalismo de

cooperação as graves distorções que descaracterizavam a

essência do pacto federativo.

Vê-se, pois, a partir da redefinição do pernil institucional da

Federação, promovida pela Lei Fundamental da República

promulgada em 1988, que a autonomia dos Estados-
membros constitui um dos laúcleos essenciais na

configuração conceptual da organização federativa.

Essa extraordinária capacidade político-jurídica das

ente(jades regionais teHete a própria matriz constitucional de

que deriva o poder de auto-organização dos Estados-

membros, a quem se cona'eriu a especial prerrogativa de

definir, mediante deliberação própria, uma ordem

coj] stitucional autónoma.

A Constituição estadual, portanto, representa, no plano local,

a expressão mais elevada do exercício concreto do poder de

auto-organização deferido aos Estados-membros pela Lei
Fundamental da República." (Inteiro teor do Acordão da

ADI 507/DF, pgs. 1 6/19' ')

22. Assim, cabe aos Estados, em harmonia com o art.

132 da Constituição Federal, estabelecer as regras de organização e competência das

Procuradorias dos Estados. Fixada essa prcinissa, passa-se a analisar as normas da

Constituição Estadual que cuidaram das funções institucionais da Procuradoria do Estado

de São Paulo.

23. O art. 99 da Constituição Estadual assim dispõe

l IFonte: sítio eletrânico do Supremo Tribunal Federal
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;Artigo 99 - São funções institucionais da Procuradoria

Geral do Estado:

1 - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas

autarquias, inclusive as de regime especial, excito as
universidades públicas estaduais;

11 - exercer as atividades de consultoria e assessoramento

.jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a

que se refere o incisa anterior;

líncisos T e ll cota vedação dada pelaEtvtetlda

CollstitLlciotiat n' 19, de 14/04/2004).

111 - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de

Contas;

IV -exercer as ftlnções de consultoria jurídica e de

fiscal ização da Junta Comercial do Estado;

V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao

Govenaador do Estado; (/nciso r cona redução dada

pelct Ettlettda Constitucional n'' 1 9. de 14/04/2004)

VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da divida

atava estadual;

Vll -propor ação civil pública representando o Estado;

Vlll - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma

da lei;

IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive

disciplinares, não regulados por lei especial;

ÇlrtcLso IX cona redução dada pela Emet\da Collstitucioltal n

19,de 14/04/2004).

X - exercer outras funções que Ihe forem conferidas por

lei." (Grifos nossos)

a

24. Percebe-se não haver, na Constituição Estadual

paulista, norma conferindo à Procuradoria do Estado dc São Paulo atribuição para defender

autoridades ou servidores. Todavia, de se consignar que o incisa X desse dispositivo

permite que, por lei, outras atribuições possam ser conferidas à instituição. Certamente o

desiderato dessa norma foi prever a possibilidade de futuras leis estaduais poderem dar
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novas funções à Procuradoria Geral do Estado, desde que compatíveis com o art. 132 da

CF

25. Em harmonia com o art. 132 da Constituição

Federal e com os ans. 98': e 99 da Constihiição Estadual, a nova Lci Orgânica da PGE (Lei

Complementar estadual n' 1.270/2015), estabeleceu, no art. 3', diversas atribuições

específicas para nossa Instituição. Confina-se:

"Artigo 3' - São atribuições da Procuradoria Geral do

Estado, sem prquízo de outras que Ihe forem outorgadas por

nomlas constitucionais e legais:

1 - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas

autarquias, inclusive as de regime especial, excito as

universidades públicas;

IT - exercer, com exclusividade, as atividades de consultoria

e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das

entidades autárquicas a que se refere o inciso [ deste artigo;

111 - representar, com exclusividade, a Fazenda do Estado

perante o Tribunal de Contas;

IV - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao

Governador;

V - promover, com exclusividade, a inscrição, o controle e a

cobrança da dívida atava estadual;

VI - propor ou responder as ações judiciais, de qualquer

natureza, que tenham por objeto a defesa do erário ou do

interesse público, bem como nelas intervir, na 6omla da lei;

Vll - prestar assistência jurídica aos Mtmicípios, na forma

do artigo 25, inciso 111, desta lei complementar;

2Constituição do Estado de São Pauta "Artigo 98 - A Procuradoria Geral do Estado é instituição de
naüireza pemlanente, essencial à administração da justiça e à Administração Pública Estadual, vinculada
diretamente ao Governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público. (caplr/, co//r /edição dada pe/a E/ne/zdíz

Consr/rzJcl0/7a/ n' /9, de /4/04/20049 $1' - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará
sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da
carreira de Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal.
$2' -." (grifos nossos)
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Vlll - realizar procedimentos administrativos, inclusive

disciplinares, não regulados por lei especial;

IX -acompanhar inquéritos policiais sobre crimes

funcionais, fiscais ou contra a Administração Pública e atuar

como assistente da acusação nas respectivas ações penais

quando foro caso;

X - patrocinar as ações diretas de inconstitucionalidade, as

ações declaratórias de constitucionalidade e as arguições de

descumprimento de preceito fundamental propostas pelo

Governador, acompanhando e intervindo naquelas que

envolvam interesse do Estado;

XI - definir, previamente, a forma de cumprimento de

decisõesjudiciais;

XIT -propor a extensão administrativa da eficácia de

decisõesjudiciais reiteradas;

Xlll -promover a uniformização da jurisprudência

administrativa e da interpretação das normas, taiJto na

Administração Direta como na Indireta;

XIV - manifestar-se sobre as divergências jurídicas entre

órgãos da Administração Direta ou Tndireta;

XV -opinar previamente à fomaalização dos contratos

administrativos, convênios, termos de ajustamento de

conduta, consórcios públicos ou atou negociais similares

celebrados pelo Estado e suas autarquias, observado o

disposto no artigo 45 desta lei complementar;

XVI - representar o Estado e suas autarquias nas assembleias

gerais das sociedades de que sejam acionistas;

XVll - promover a discriminação de terras e a regularização

ftJndiária no Estado;

XVlll - representar ao Governador sobre providências de

ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e pela boa

aplicação das normas vigentes;

XIX - coordenar, para fins de atuação unifon-ne, os órgãos

jurídicos das universidades públicas, das empresas públicas
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das sociedades de economia mista sob controle do Estado

pela sua administração centralizada ou descentralizada, e das

fundações por ele instihtídas ou mantidas, observado o

disposto no $ 8' deste artigo

xx gerir e administrar os fundos especiais de despesa que

Ihe são aíêtos

XXI integrar o Tribunal de Impostos e Taxas, observada a

legislação pertinente

$ 1' - ......." (grifos nossos)

26. Como se percebe, não há na Lei Orgânica da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo dispositivo prevendo a possibilidade dc defesa

de servidores ou autoridades, quer nos moldes do art. 10 da Lei Federal n' 14,133/2021,

quer nos moldes hoje existentes para a Advocacia Geral da Uniãoi

27. A representação inaugural consignou existir projcto

de lei estadual, de iniciativa do anterior Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, já

tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, prevendo a possibilidade de a PGE/SP

passar, em algumas situações, a poder defender servidores ou autoridades14

28. Esse prometo dc lci, s.m.j., é coerente com a posição

assumida pelo Estado de São Paulo em sua manifestação, como 'cz/llícz,/.s clzrlae'', na

referida ADI 2888, na qual, dentre outros pontos, sustentou que

t3Dc se ressaltar que além da nomla acima transcrita, a Lei Federal n' 13.844/2019, ao alterar o g 1 1 do art.
5' da Lei Federal n' 1 1.473/2007, concedeu outras atribuições para a Advocacia-Geral da União no tocante a
representação e defesa de servidores. Não sendo esse tema objcto deste Parecer, deixa-sc dc sobre elc tecer
qualqucrconsideração
i4A representação não indicou o prqeto, mas possivelmente seja o Prometo de Lei Complementar n' 33, de
2006, o qual pretende inserir dente'e as atriFauições da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo o seguinte
inciso: "representar, mediante requerimento expresso, as autoridades do Poder Executivo G das entidades
autárquicas do Estado, excito das universidades públicas, nas ações judiciais e nos processos administrativos
ein que hgurem como partes eni razão de aros praticados no exercício regular do cargo ou ttulção, desde que
em consonância com as orientações gerais ou específicas do respectivo órgão jurídico". Não sendo esse
Projeto de Lei objeto deste Parecer, deixa-se de tecer qualquer consideração sobre ele. Cabe, todavia,
consignar que o signatário deste parecer, em momentos anteriores, já se manifestou sobre esse Projeto de Lei.
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"Conquanto o dispositivo vergastado diga respeito

especiHlcamente à competência da Advocacia-Geral da

União para proceder à defesa em juízo de servidor público, é

fora de dúvida que o entendimento Giesta Corte sobre tal

questão trará reflexos no delineamento das competências

constitucionais das instituições responsáveis pela Advocacia

Pública nas demais unidades federativas, dentre as quais se

inclui a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

Releva notar, nesse sentido, que tramita na Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo o Prometo de Lei
Complementar n' 33, de 2006. Pretende-se, por meio dele,

a alteração da lei Complementar estadual n' 478/1986, Lei

Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, para, de modo

correlato à matéria ora controvertida, incluir novel

competência no círculo de atribuições daquela Instituição. E

itnperiosa, portanto, a conclusão dc acordo com a qual a

decisão }l ser proferida por esta Corte repercutirá no âmbito

de atuação dos Procuradores do Estado de São Paulo e da

instituição que os congrega."is

29. Assim, em sua manifestação na referida ADI 2888.

o Estado de São Paulo defendeu a tanto a constitucionalidade da norma do artigo 22 da Lci

Federal n' 9.028/95, na redução conferida pela Medida Provisória 2.216-37, de 31 de

agosto de 2001, referente à Advocacia-Geral da União, quanto a possibilidade de lei

estadual ''incluir novel competência", semelhante a essa norma, nas atribuições da

PGE/SP

30. Essa é a mesma posição do referido artigo cientíHlco

publicado no sítio eletrânico "Consultor Jurídico", no qual seus autores sustentaram que a

ampliação das competências dc cada Procuradoria estadual pode ser feita, por Lei Estadual

que seja compatível com o art. 132 da Constituição Federal. Confira-se:

15Manifestação do Estado de São Paulo na ADI 2888, pág.3, sem a transcrição das notas de rodapé. Fonte
sítio eletrânico do Supremo Tribunal Fcdel-al. Quando dessa manifestação, ainda vigorava a anterior Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (Lei Complementar n' 478/86).
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"Assim, vê-se que a Carta Magna apenas menciona que
compete aos procuradores dos estados e do Distrito Federal a

representação judicial e consultoria jurídica das respectivas

unidades federadas, sem se referir à defesa dos interesses

dos agentes públicos.

Por isso, cumpre aos estados e mlmicípios disciplinar, em

diploma normativo próprio, eventuais situações nas quais os

órgãos da advocacia pública irão aduar na representação

judicial e/ou extrajudicial de agentes estatais, mormente

quando em jogo o resguardo ao interesse da coletividade

A título exemplificativo, a Lei Complementar de Alagoas n'

7, de 1 8 de julho de 1991 , em seu artigo 4', XXTT, elenco as

ocasiões em que a procuradoria do estado atuará no

resguardo dos interesses de agentes públicos..."tó

31. Alguns Estados, além de Alagoas, por lei estadual,

também previram, cada qual a seu modo, a defesa de autoridades por Procuradores do

Estado. Traz-se à colação os seguintes exemplos: Lci Complementar n' 45/94, do Acre, Lei

n' ].639/83, do Amazonas, Lei n' 20.491/2019, de Golas, Lei Complementar n' 1 1 1/2002,

de Mato Grosso, Lei Complementar n' 394/2018, de Pernambuco, Lei Complementar n'

3 1 7/2005, de Santa Catarina, Lei n' 6.450/201 3, do Rio de Janeiro e Lei Complementar n'

593/20 1 9, do Rio Grande do Nortes

32. Exatamente para os ãlns de preservar a competência

dos Estados c do Distrito Federal para legislar sobre suas Procuradorias, a ANAPE -

Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal ingressou,

recentemente, com a ADT 6915 na qual sustentou a impossibilidade de lei federal criar a

incumbência aos Procuradores de defender autoridades e servidores em processos judiciais

tó"A Inconstitucionalidadc do artigo 10 da Nova Lei de Licitações", publicado pelo sítio eletrânico
Consultor- Jurídico". em 23 de abril de 2021. Fonte: sítio eletrânico do "Consultor Jurídico
7Deixa-se de fazer qualquer consideração sobre essas leis, eis que estão fora do ob.feto deste Parecer.
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ou ein procedimentos administrativos referentes a licitações. Nesse sentido, confira-sc o

seguinte trecho da petição inicial:

"Dessa fomla, eventual atuação da advocacia pública na

representação de agentes públicos deve advir de legislação

especíHlca e própria do ente federado, não podendo a União,

a pretexto de tratar de normas gerais de licitação, criar tal
incumbência às Procuradorias estaduais

A ANAPE não se insurge, portanto, quanto ao conteúdo

material da norma (defesa de agentes públicos), mas tão

somente quanto à legitimidade da União para criar essa

incumbência de 6onna genérica aos Estados

Questiona-se, dessa fauna, a inconstitucionalidade Formal

subjetiva presente na elaboração da norma, na medida çln

que, à luz do pacto federativo e da autonomia dos entes

federados, não podia a União instituir tal atribuição

indistintamente aos Estados membros.

Dessa forma, o artigo 10 da Lei n' 14. 133/2021 não deve ser

compreendido como um dispositivo de caráter nacional, mas

vinculando tão somente a União, consoante as disposições

constitucionais pertinentes." ';

33. A petição inicial dessa ADI não aülrmou a
impossibilidade da defesa de servidores ou autoridades, por Procuradores do Estado.

Alegou, contudo, a inconstitucionalidade da própria norma, ante ''a ilegitimidade da União

para edição da norma em questão, bem como a ofensa ao pacto federativo e ao poder de

auto-organização dos Estados G de suas Procuradorias"19. Pugnou, ainda, por "interpretação

conforme à Constituição quanto ao artigo em tela, para restringir a sua aplicação somente

ao âmbito da União"20. Nesse sentido, os pedidos nessa ADI assim foram formulados:

;Ante todo o exposto, requer

18Petição inicial da ADI 6915, pg. 7. Fonte: sítio eletrânico do Supremo Tribunal Federal.
ioPetição inicial da ADI 6915, pág. 1 1 . Fonte: sitio cletrânico do Supremo Tribunal Federal
zoPetição inicial da ADI 6915, pág. 1 1. Fonte: sítio eletrârüco do Suprcrno Tribunal Federal
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a) A concessão da tutela de urgência para suspender, de

imediato, a eficácia do artigo 10 da Lei n' 14.133/2021, ante

o cumprimento dos requisitos ensejadores ao deferimento da

medida liminar;

b) A notificação da Presidência da República e do Congresso

Nacional, para que prestem as devidas hlfomaações sobre os

termos desta ação, observados os prazos legais;

c) A citação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União e a

intimação do Exmo. Sr. Procurador-(geral da República para

que apresentem manifestação, nos termos dc) art. 8' da Lei n'

9.868/99 e do $1' do art. 103 da CF/88;

d) No mérito, que o STF declare a inconstitucionalidade

do artigo 10 da Lei n' 14.133/2021, nos exatos termos

anteriormente elencados;

e) Subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja
acatado, que esta Suprema Corte dê interpretação

conforme à Constituição ao artigo 10 da Lei n"
14.133/2021, para limitar sua aplicação ao âmbito da
União, ante a necessidade de preservação do pacto
federativo . "21

34. Tal ADI foi distribuída ao Excelentíssimo Ministro

Nunes Marquês, mas até o momento ainda não recebeu qualquer despacho.

35. Diante dc tudo o quc foi exposto, tem-se o seguinte

quadro: a) a ADI 2888 está a questionar a constitucionalidade da norma do art. 22 da Lei

Federa[ n' 9.028/95, na redação conferida pe]a Medida Provisória 2.216-37, de 3] de

agosto de 2001, quc outorgou a advogados públicos federais a possibilidade de defesa dc

autoridades ou servidores públicos, sustentando possíve] violação do art. ] 3 1 da CF; b) não

tendo sido concedida medida cautelar na ADI 2888, referida norma permaneceu em vigor,

o que possibilitou que alguns Estados, seguindo o mestno modelo, fixassem, por leis

estaduais, a possibilidade dc Procuradores do Estado defenderem, no foiinato próprio de

ziPetição inicial da ADI 69 1 5, pág. 13. Fonte: sítio eletrõnico do Supremo Tribunal Federal. Grifos nossos
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cada legislação, autoridades e servidores; c) a decisão da ADI 2888 sobre a
constitucionalidade ou não da referida norma atingirá não somente a Advocacia-Geral

da União, como também as Procuradorias dos Estados e do DF, na medida em que tanto o

art. 131 quanto o art. 132 da CF determinam quc os Advogados da União e os
Procuradores do Estado e do Distrito Federal exercem a representação judicial e a

consultoria dos entes e não de servidores ou autoridades; d) a União tem, de acordo com o

art. 22, inciso XXVll, da CF, colnpctência para estabelecer nonnas gerais sobre licitação e

contratação para todos os entes federativos, mas não possui competência para dispor sobre

organização e competências dos órgãos da advocacia pública estadual, municipal e do

Distrito Federal; e) nos feudos em que formatadas as regras constitucionais referentes às

Procuradorias dos Estados c do Distrito Federal, cabe a esses entes federativos, cm

harmonia com o art. 132 da CF, estabelecer as regras de organização c competências

dessas Instituições; f) o Estado de São Paulo, em harmonia com tal dispositivo

constitucional e, seguindo o art. 25 da CF, previu as regras de organização e competências

da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos artigos 98 c seguintes da Constituição

Estadual e no art. 3' da Lei Complementar Estadual n' 1.270/2015 (Lei Orgânica da

PGE/SP); g) o inciso X do art. 99 da Constituição Estadual permite que, pol lei, outras

atribuições possam ser conferidas à PGE/SP, pelo quc se entende que nova lei estadual

pode prever novas funções à Instituição, desde que essas novas funções soam compatíveis

com o art. 132 da CF; h) não consta, dentre as atuais normas estaduais, como atribuição da

PGE/SP, a defesa de servidores e/ou autoridades, mas há um Projcto de Lei Complementar

estadual, em trâmite na Assembleia Legislativa, prevendo a inclusão de dispositivo na Lei

Orgânica com vistas a permitir tal atuação; i) na manifestação feita como ''a//7íct/s clrríae"

na ADI 2888, o Estado de São PauLo, por meio de seu então Procurador Gclal do Estado,

sustentou a possibilidade de lei do Estado de São Paulo disciplinar essa matéria.

36. Em face de todas essas premissas, e considerando a

posição já assumida pela Instituição, quando da manifestação feita pelo então Procurador

Geral do Estado, na ADI 2888, sou de opinião dc que deve ser dada ao art. 10 da Lei

Federa[ n' ]4.133/2021 interpretação conforme a Constituição, de modo a se fixar que e]e

não possui abrangência nacional, pelo que vincula tão somente a União, na incdida cm quc

Parecer PA n.' 3 1 /202 1 Página 21 de 22



PROCURADORIAGEjtALDOESTJ\DO
PRocuRÁDoliIA AnMiNisTKÀíivA

ela, a uhíão, não possui. óõhpetênaia pam díqpor SQbrç Qtganlzaçãa é; competências dos

órgãõg da advocacia pública estadual, municipal e do Distrító Federal.

S7. Tal pósiçãõ, s.mlj-, deve ser mantida até o

julgamento do mérito da ADJ 2888, que definirá se, em face dos artigos 131 e 1l$2 da

CónstitÚção Federal, é COMtiücíonal forma préveí pam às cara:ellas qüQ: compõem a

advocacia: publicada União, dos Estados, do Distrito Federüi e doü N{Wii:cjpíos a defesa de

autoridades: .$ sewidores públicos, ou casa seja efetivada, na ADI 6915, algtlha tnedida

definindo qtle o art, 10 da ini Fédeíal n' 14.133/2021 é autoaplicávêl a todos os entes da,
lêderaêão:

E o Parecer,

À consideração superior.

Sãa Paulo,28 dejtuihode2021.

OS:E?ABIODEO
hOcurador do Estado
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PROCESSO PGE-EXP-2021/14136

INTERESSADA PROCURADORIA GER.AL DO ESTADO DE SAO PAUta

PARECER: PA n.' 31/2021

O judicioso Parecer PA n.' 31/2021 propõe a
interpretação conforme à Constituição do art. 10 da Lei n.' 14.133, de I' de abril de 2021,

por dele extrair nomla concemente à organização administrativa da União e ao regime

jurídico de seus servidores públicos, não extensível, portanto, aos demais entes políticos.

Acompanho esse entendimento, que dispensa a

decretação judicial da inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, na medida em que

o hannoniza com o ordenamento jurídico-constitucional vigente.

Acrescento que, também em relação à Lei n.' 8.666, de

21 de junho de 1993, a Procuradoria Geral do Estado Hlxou a tese de que nem todos os

dispositivos ali contidos são aplicáveis no âmbito do Estado de São Paulot. É dizer: não se

l Parecer PA-3 n.' 179/1 998, aprovado em toda a escala hierárquica da Instituição

R!!t} PatupJoila, 227 -- 8' })í\dar -. CEP 01405-902 -- Jardim Paulista Sãcl P:it\!o - Sf' -- te1. (}]) 3286-4518
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haveria de pressupor, nem quanto ao antigo diploma, tampouco quanto ao novo, que todos

os seus preceitos consubstanciam nomlas gerais de licitação e contratos administrativos.

Ante o exposto, transmitam-se os autos à consideração

da douta Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral com proposta de aprovação do

parecer em apreço.

P.A., em 28 de junho de 2021

AI.,li'Én
qocurador do Estado respondendo pelo expediente

da Procuradoria Administrativa
OAB/SP n.' 245.540

DEIWÉkVAtF áÂzoxücÍKuoAJunlOK
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PROCURADO]UAGEjiALDOESTADO
SUBPROCURADORIA GERAL DA CONSULTORIA GERAL

PROCESSOS PGE-EXP-2021/14136

m'TERESSADO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO AUTOAPLICABILIDADE DO ARTIGO 10, DA LEI

FEDERAL N' 14133, DE OI DE ABRIL DE 2021.

PARECER: PA n.' 31/2021

1. Manifesto minha concordância com relação à orientação

jurídica extemada no Parecer PA n' 31/2021, segundo a qual "deve ser dada ao art. 10 da

Lei Federal n' 14.133/2021 interpretação conforme a Constituição, de modo a se fixar que

ele não possui abrangência nacional, pelo que vincula tão somente a União, na medida em

que ela, a União, não possui competência para dispor sobre organização e competências

dos órgãos da advocacia pública estadual, municipal e do Distrito Federal", consignando,

ainda, que tal posicionamento deverá se manter "até o julgamento do mérito da ADI 2888,

que definirá se, em face dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, é constitucional

norma prever para as carreiras que compõem a advocacia pública da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios a defesa de autoridades e servidores públicos, ou caso

seja efetivada, na .ADI 6915, alguma medida deâmindo que o art. 10 da Lei Federal n'

14.133/202 1 é autoaplicável a todos os entes da federação."
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2. À Senhora Procuradora Geral do Estado, com proposta de

aprovação da peça opinativa, agregando a observação da Chefia da Especializada,

amparada no Parecer PA-3 n' 179/1998, no sentido de que, "em relação à Lei n' 8.666, de

21 de junho de 1993, a Procuradoria Geral do Estado ülxou a tese de que nem todos os

dispositivos ali contidos são aplicáveis no âmbito do Estado de São Paulo", ou seja, "não

se haveria de supor, nem quanto ao antigo diploma, tampouco quanto ao novo, que todos

os seus preceitos consubstanciam normas gerais de licitação e contrato administrativos."

SubG-Consultoria, 5 de julho de 2021

MAR.iA DE LOURnbs#AKCE PINHEIRO
SUBPROCURADORAGERALADJUNTA
RESPONDENDOPELOEXPEDIENTEDA

CONSULTORIAGERAL
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PROCESSO: PGE-EXP-2021/14136

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SAO PAULO

ASSUNTO: AUTOAPLICABILIDADE DO ARTIGO 10, DA LEI

FEDERAL N' 14133, DE OI DE ABRIL DE 2021.

1. Aprovo o Parecer PA n' 31/2021, por seus próprios e

jurídicos fundamentos, nos tempos do despacho da
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral.

2. Restituam-se os autos à Subprocuradoria Geral da
Consultoria Geral para prosseguimento.

GPG, em 08 de junho de 2021
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