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G chamado Projeto Cabral, 
c&rhò estava redigido em 1987, ins
tituía nas variegadas Disposições 
Transitórias, em seu artigo 14 (pa
rágrafo 3o) autêntico trem da ale
gria, que tinha a seguinte redação: 
"Os atuais assistentes jurídicos da 
União, os procuradores da Fazen-
da Nacional e os procuradores ou 
advogados das autarquias fede 
rá^s passam a integrar, em caráter 
efe^yo, a carreira de procurador 
da União". Foi em boa parte gra
ças ,à advertência contida em co
mentário estampado nestas Notas 
que a Comissão de Sistematiza-
ção, ao apreciar o dispositivo 
transcrito, o excluiu do texto a ser 
submetido ao plenário do Con
gresso Constituinte. Rezava a ad
vertência em questão: "O parágra
fo está assirrr redigido, sem-ceri
mônias, sem meias-palavras, des
pido de qualquer pejo; com a apro
vação deste parágrafo, cerca de 
trêi mil felizes passageiros embar
cará; neste trem, rumo à estação 
siitecura eterna". Para quem en
tretanto estivesse disposto a esfor
çar-se por ver aprovada a provi
dência indecorosa, as palavras de 
condenação que a ela visavam pa-
redem ter sido tomadas no sentido 
dê uma recomendação: a de tentar 
reátaurâ-la mediante o uso de 
meias-palavras. E foi o que se fez, 
por intermédio de novo dispositi-
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vo, inserido no projeto que, agora» 
só pode ser emendado por supres
são de artigos, parágrafos ou ex
pressões. Estipula o artigo 137: "A 
Ádvocacia-Geral da União é a ins
tituição que, diretamente ou atra
vés de órgão vinculado, representa 
a União, judicial e extrajudicial-
mente, cabendo-lhe, nos termos de 
lei complementar que dispuser so
bre sua organização e funciona
mento, as atividades de consulto
ria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo". 

Sucede que quem exerce re
presentação é o advogado, o pro
curador ou o órgão, nunca a advo
cacia, palavra que significa ativi
dade ou função do advogado. Esse 
texto, elaborado com extremos de 
precaução a fim de evitar nova 
reação, como a que houve antes, 
suülmente não faz referência ao 
aproveitamento da vasta clientela 
antes mencionada; entretanto ô 
impõe, de forma sibüina, ao esti
pular: "... cabendo-lhe ainda, nos 
termos de lei complementar, as 
atividades de consultoria e asses
soramento do Poder Executivo". 
Destarte, absorvidas as funções de 
consultoria dos assistentes jurídi
cos e assessores, passam os respec
tivos órgãos a integrar essa estra
nha Advocacia-Geral, em termos 
que permitem restabelecer, na 
prática, as conseqüências que 

constituíam a finalidade do malsi-
nado artigo 3o, parágrafo 14, ci
tado. 

Quais os órgãos vinculados 
que integrarão a Advocacia-Geral 
da União? Evidentemente os que 
congregam procuradores e advo
gados autárquicos, embora as au
tarquias, detentoras de personali
dade jurídica, é que devessem sub
meter-se ao vínculo. A verdade, 
entretanto, é que como vem de
monstrando seguidamente, o Con
gresso Constituinte ignora a técni
ca de elaboração jurídica, ou não 
faz caso dela; e as questões de lin
guagem (também já se tem visto) 
não constituirão obstáculo à con
cessão de privilégios e/ou vanta
gens com que frniitos parlamenta
res, pragmáticos, querem aqui
nhoar protegidos de todo tipo. In
felizmente, há mais. O artigo 137, 
parágrafo 4o, prevê: "A representa
ção judicial e a consultoria jurídi
ca dos Estados e do Distrito Fede
ral serão exercidas pelos respecti
vos procuradores (do q.uadro da 
Advocacia-Geral da União), orga
nizados em carreira, na forma da 
lei, observado o disposto no pará
grafo 2o e no artigo 140". Ora, até 
aqui, União e Estados-membros 
compareciam a Juízo pela mão do 
órgão da legalidade, o Ministério 
Público Federal. Mas, a vigorarem 
o artigo 137 e seu parágrafo 4°, essa 
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nobre tarefa será desempenhada 
por agentes dela e deles. A repre
sentação do poder público pelo 
Ministério Público é a consagra* { 
ção do Estado de Direito, a realiza
ção dos princípios da legalidade, 
impessoalidade e moralidade, Por \ 
que, então, tirar-se do órgão da le- í; 
galidade a defesa do Estado que é \ 
a síntese do trinômio Nação, tem- \ 
tõrio ê governo? Não cabe invocar \ 
o modelo dos Estados Federados. 

No Estado-Federal concen
tram-se os bens maiores do Esta-
do-Nação e cuja defesa só pode ser 
confiada a órgãos de sua sobera
nia, com uma tradição que os faz 
merecedores da confiança do po
vo. Eis as notas que distinguem e 
singularizam 0 Ministério Público, 
afastando-o dò modelo da advoca
cia privada e dos Estados Federa
dos. Assim é nos Estados Unidos, 
onde o attorney general é também 
o law enforcer, o aplicador coativo 
da lei. Da mesma forma, em Portu- • 
gal, onde a Constituição reza: "Ao 
Ministério Público compete repre
sentar o Estado, exercer a ação 
penal, defender a legalidade de
mocrática e os interesses que a lei l 
determina (artigo 224). Há tempo ! 
para corrigir essa deformação que 
está incluída no projeto constitu
cional há longo tempo em gesta
ção em Brasüia. Resta saber se ha
verá discernimento e patriotismo. 
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