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Judiciário

"As próximas décadas deste século (oxalá!) demonstrarão que o impacto dos novos desa�os criou novas
Advocacias Públicas", diz procurador da Fazenda Nacional

José Péricles Pereira de Sousa *

Os primeiros vinte anos deste século nem terminaram e já indicam alguns dos

principais desa�os da Advocacia Pública. A defesa de uma atuação legítima do Estado,

a prevenção de ilegalidades (em sentido amplo) e a promoção de e�ciência e de

sustentabilidade às políticas públicas, enquanto tarefas centrais da Advocacia Pública,

tornaram-se mais complexas, como quase tudo em volta. Globalização, inteligência
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 Administração Pública Advocacia Pública Anafe Corrupção Defensoria Pública

Executivo Fazenda Nacional Forças Armadas Globalização José Péricles Pereira De Sousa

Judiciário Legislativo Ministério Público

arti�cial, demandas de massa, escândalos de corrupção envolvendo o Estado, novas
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