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RESUMO

As pesquisas judiciárias apontam um alto grau de litigiosidade em face do poder público e
despertam a necessidade de estudos sobre a justiça administrativa, entendida como o conjunto
de órgãos estatais com competência para processar e julgar as demandas entre os particulares e
o poder público. Justamente neste contexto que assume relevância o estudo da Advocacia Geral
da União enquanto instituição responsável pela provedoria dos interesses públicos afetos as
pessoas jurídicas no âmbito da União. A dissertação foi estruturada em quatro capítulos. No
primeiro capítulo, procede-se à caracterização histórica dos antecedentes da justiça
administrativa e da advocacia pública. No segundo, com a abordagem teórica acerca dos pontos
de comunicação entre a teoria da separação de poderes e das funções essenciais à justiça,
objetiva-se identificar qual o conjunto de atribuições da Advocacia Geral da União e se a mesma
tem a configuração de uma função essencial à justiça. No terceiro capítulo, analisa-se o estado
atual do sistema de justiça e as implicações da litigiosidade nas demandas de interesse público.
Ainda, apresenta-se duas tendências de mudança do sistema de solução dos conflitos
relacionadas ao acesso à justiça e à abertura da Administração a consensualidade. Expõe-se
também uma proposta para revitalização do sistema pelo fortalecimento do processo
administrativo e das autoridades administrativas decisórias. Ao final, no último capítulo, com
a análise de iniciativas concretas objetiva-se identificar se a Advocacia Geral da União tem se
portado como função essencial à justiça e se tem assumido algum papel de relevância no âmbito
da justiça administrativa.

PALAVRAS CHAVE: Justiça Administrativa; Advocacia Geral da União; Função essencial à
Justiça.

ABSTRACT

The judicial investigations point to a high degree of litigiousness in the face of public power
and awaken the need for studies on administrative justice, understood as the set of state bodies
with competence to process and judge the demands between private individuals and the public
power. It is precisely in this context that the study of the Attorney General of the Union as an
institution responsible for proving the public interests affecting legal entities within the Union
is relevant. The dissertation was structured in four chapters. In the first chapter, we proceed to
the historical characterization of the antecedents of administrative justice and public advocacy.
In the second, with the theoretical approach about the points of communication between the
theory of separation of powers and functions essential to justice, it aims to identify the set of
attributions of the General Law Office of the Union and if it has the configuration of a function
Essential to justice. In the third chapter, we analyze the current state of the justice system and
the implications of litigiousness in the demands of public interest. Also, two tendencies of
change of the system of solution of the conflicts related to the access to justice and the opening
of the Administration to consensuality are presented. A proposal is also presented for the
revitalization of the system by strengthening the administrative process and the decisionmaking administrative authorities. In the final chapter of the dissertation, the analysis of
concrete initiatives aims to identify whether the General Attorney's Office has been an essential
function of justice and has assumed some role of relevance in the area of administrative justice.
KEY WORDS: Administrative Justice; General Advocacy of the Union; Function essential to
Justice
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