
 
NOTA PÚBLICA 

A ADVOCACIA PÚBLICA NOS 500 DIAS DE GOVERNO BOLSONARO 
 
A APD busca uma Advocacia Pública consciente de seu papel de efetivação de políticas públicas e 
redução das desigualdades sociais. Acredita que, com base na Constituição Federal, deve-se 
reconhecer a abertura normativa para diferenças nas agendas políticas. Mas há um limite que, tanto 
para a Constituição quanto para a Advocacia Pública, é intransponível: a preservação do Estado Social 
e Democrático de Direito.  
 
Sob o ponto de vista da Advocacia Pública, enquanto tributária e instrumento para a concretização 
desse Estado democrático e socialmente justo, constata-se, com pesar, que não há o que comemorar 
nestes 500 dias do governo Bolsonaro.  
 
Este período vem sendo marcado por uma permanente crise política, com fomento de conflitos 
sociais, depredação de patrimônios nacionais e desrespeito às instituições democráticas, aos direitos 
humanos e à cidadania; por uma crise econômica e social que se agudiza, com o consequente aumento 
da concentração de renda e desigualdade social; e também por uma crise sanitária sem precedentes, 
em que o Governo Federal tem dificultado a efetivação de ações necessárias ao combate da Covid-
19, negando evidências científicas e desobedecendo às recomendações da OMS, o que potencializa 
os riscos e o número de mortos em decorrência da pandemia. 
 
A função da Advocacia Pública é prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo, apontando os 
caminhos possíveis de acordo com a Constituição. Para além do debate entre advocacia de Estado ou 
de governo, entendemos que o foco da nossa atividade deve ser a viabilização das políticas públicas, 
enquanto instrumento de concretização dos direitos individuais e sociais. A AGU deve atuar de forma 
a prevenir enfaticamente o desmonte das instituições e das políticas sociais e se manifestar de forma 
contundente contra políticas públicas em desacordo com mandamentos constitucionais e legais. No 
entanto, o atual Governo insiste em instrumentalizar a instituição para a criação e defesa de teses de 
ocasião.  
 
O Governo desponta ao autoritarismo, celebra a ditadura civil-militar de 1964, homenageia 
torturadores e se utiliza da AGU para defender judicialmente a distorção dos fatos históricos, em 
frontal desacordo com o conteúdo da Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 
da Guerrilha do Araguaia e do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, documento oficial do 
Estado brasileiro resultado do comando da Lei 12.528/2011.  
 
Além disso, a militarização da AGU, que figura como o segundo ministério com maior número de 
militares cedidos para seus quadros, perdendo apenas para o GSI, sinaliza um desvirtuamento da sua 
natureza institucional. No campo ambiental, o Governo anula processos, multas e embargos de 
desmatamentos ilegais ocorridos em áreas de Mata Atlântica, busca aproveitar a pandemia como 
oportunidade para ignorar as regras básicas de consulta à sociedade e “passar a boiada” do desmonte 
da legislação protetiva, e expressamente enxerga a AGU como ajudante de ordens desse processo.  
 
 
 
 



Por tais motivos, é necessário repudiar as tentativas de utilização da AGU contra o seu propósito 
constitucional e conclamar a Advocacia Pública para exercer seu papel fundamental na defesa do 
Estado de Direito, por meio de uma atuação firme e corajosa na orientação jurídica dos gestores e na 
defesa intransigente do patrimônio público e das políticas públicas de Estado, com vistas à efetivação 
dos valores democráticos consagrados na Constituição de 1988. A isenção agora é alinhamento às 
violações.  
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