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ÉTICA, MORAL E LINGUAGEM NAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS
5 encontros – 20 horas

1 - Perspectiva histórica da ética. Ética e Moral. A ética como
prerrogativa institucional no contexto normativo atual. Disciplina
constitucional e atividades reguladas. Fragmentação do poder, da
gestão e administração estatal. Proliferação de agências e
hiperinflação normativa. (07/05)

2 – Regime Administrativo Brasileiro e Constituição de 1988. Corrupção
e Ineficiência: o mito do estado gerencial brasileiro. Coordenação
gerencial na administração pública. Ordem econômica
constitucional, teorias jurídicas e positivismo judicial no STF. (04/06)
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Regime Administrativo Brasileiro e 
Constituição de 1988. 

Corrupção e Ineficiência: o mito do estado 
gerencial brasileiro. 
Coordenação gerencial na administração 
pública. 

Ordem econômica constitucional, teorias 
jurídicas e positivismo judicial no STF. 

ÉTICA, MORAL E LINGUAGEM NAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS
1 encontro



ÉTICA, MORAL E LINGUAGEM NAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS

Nosso escopo de análise desafio social

criação
normativa

criação de 
agências e 
burocracia

estatal

qualidade
da entrega
do serviço
público: 

solução para 
o desafio



Direito Administrativo moderno e tutela 
de direitos fundamentais são sinônimos

Administração Pública, Democracia
e Corte Constitucional são
conceitos que geram tensão

Administração Pública & Estado Constitucional são
ingredientes que não funcionam como receita de bolo. A
combinação é uma novidade histórica recente, mas com
instrumentos ultrapassados

Conclusões do último encontro

O estado está fatalmente destinado a crescer



Códigos de ética e sistemas de 
Compliance avançados são suficientes

Administração Pública moderna se 
inicia na França revolucionária de 

1789

Controle judicial da administração Pública e Ativismo judicial 
não são sinônimos / ativismo judicial é um problema.

Mitos (1 encontro)



Pergunta-chave do Encontro 2:

É possível mudar a cultura da Administração Pública 
com reformas legislativas?

Transparência é sempre uma coisa boa?



Supremacia do Interesse 
Público 

Estado Gerencial Brasileiro

Obsessão Legislativa: pretensão conformista do 
direito como capaz de ordenar plenamente o 
sistema social

Mitos (2 encontro)



O Pecado Original

A Administração Pública se estrutura 
ainda na colônia de forma autoritária, 
patrimonialista e nepotista

Satisfação de interesses da coroa e privados
da burocracia aristocrática (interesse
público primário e secundário?)

Gestão representava assunto de interesse particular, se
relacionando às funções, aos empregos, aos benefícios e aos
interesses pessoais do funcionário



O Pecado Original



República Velha – 1889/1930

A Administração Pública brasileira 
inicia o século XX com um modelo 
oligárquico e patrimonialista

Um sistema marcado pelo domínio da
corrupção, do nepotismo e da ineficiência
na gestão estatal…

...com uma economia com baixo grau de competitividade e
concentração da função pública em uma sociedade
eminentemente aristocrática (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos)



A Pretensão do Papel e da Caneta: 
as reformas administrativas



A era Vargas – O Estado Novo

Ascensão de um governo autoritário e 
aceleração do processo de 
industrialização na década de 30

Novo modelo organizacional com competências
previamente definidas e relações estáticas
baseada na autoridade e submissão

Ascende com a burguesia uma classe média tecnoburocrática,
com um novo perfil de agentes voltados à coordenação dos
interesses estatais e privados, com a criação de critérios legais e
gerais de ingresso nos serviços públicos, classificação de cargos,
organização das estruturas e racionalização de métodos



O que frustou esse ideal de 
burocracia profissional?

Concessões patrimonialistas 
transvertidas na forma de clientelismo

Limites do formalismo burocrático que impediam
a construção de um modelo de gestão pública
capaz de atender as demandas da
transformação econômica



O milagre econômico (1964-73)

Tentativa de modernização da 
Administração Pública

Modelo de descentralização com certo grau de
autonomia

Tentativa de superação dos processos rígidos nas estruturas e
flexibilização do sistema de mérito, com gestão estatal
focada no desemvolvimento



O que deu errado?

Flexibilização na contratação sem
concurso público e nomeação para 
cargos de chefia em empresa estatais

Falta de planejamento estratégico em cada
organização

Elaboração de modelos e concepções não ajustáveis,
inadequadas face a realidade brasileira, estratégias
incapazes de superar resistências e conflitos



Pretensão conformista do direito como
capaz de ordenar plenamente o sistema
social

Obsessão legislativa: como se o 
papel e a caneta pudessem por si 
só mudar a realidade subjacente

Ignora-se que a ordem jurídica necessita interagir 
com outros sistemas para alcançar o resultado 
almejado

Equívocos basilares
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A Construção do mito: 
O Estado Gerencial Brasileiro



Princípios como normas (caso do deputado
presidiário)

Disciplina fundamental para a Administração
Pública Direta e Indireta, prestação de serviços
públicos, gestão de bens estatais e atuação de
agentes públicos

Imprimir maior grau de legalidade, legitimidade e 
juridicidade na gestão pública

Constitucionalização do Direito Adminitrativo

Dir. Administrativo e Constituição de 1988



Implementação de técnicas modernas
oriundas da iniciativa privada

Da gestão burocrática para a 
gestão profissional

Eficiência de resultados e flexibilidade de 
processos

Redemocratização e Reformas Administrativas



Buscavam fornecer no plano jurídico,
técnico e político instrumentos para a
racionalização da gestão pública

Superar a crise de governabilidade

Imprimir legitimidade, eficiência e ética na 
persecução do interesse público

Sucessivas reformas administrativas



Realinhamento dos níveis de concentração 
do poder público

Subsidiariedade da atuação estatal 
e intervenção precípua das 
organizações privadas

Expansão da participação dos cidadãos 
legitimando a gestão pública

Plano Político



Transmutação do dever de publicidade no 
mandado de transparência (formal e 
substancial)

Visibilidade dos atos públicos e coordenação 
dos interesses e ações com os administrados 
(sessões televisionadas)

Transição de uma Administração pública 
unilateral para uma multilateral

Plano Jurídico



Gestão do interesse público em estrutura 
organizacional estruturada em rede

Processo articulado de 
conhecimento e comunicação

Desenvolvimento e emprego de novas 
técnicas para atribuir a eficiência 
necessária na busca de resultados

Plano Técnico



Transmutação do dever de publicidade no 
mandado de transparência (formal e 
substancial)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Plano Jurídico



Transmutação do dever de publicidade no 
mandado de transparência (formal e 
substancial)

Plano Jurídico



Visibilidade dos atos públicos e coordenação 
dos interesses e ações com os administrados 
(sessões televisionadas)

Isso é bom?

Plano Jurídico



Isso tem impacto nas decisões da corte?

É um problema para a uniformização do 
Direito e a segurança jurídica?

Como fica a formação dos precedentes
neste contexto midiático?

Plano Jurídico



Primeira transmissão televisiva de uma sessão do 
plenário da Suprema Corte foi em 23 de agosto de 1992, 
na fase preliminar do julgamento do Impeachment do 
ex presidente Collor

Dez anos mais tarde, em 14 de agosto de 
2002, a TV Justiça iniciou as transmissões 
ao vivo das sessões do plenário da Corte 
Constitucional.

Transparência?



Em 2012, ano do julgamento do mensalão e de outros 
casos de grande repercussão, a exposição do Supremo 
Tribunal Federal (SFT) em1.424 meios de comunicação 
escrita do país cresceu 116%, em comparação com 2011

O ano pop’ do STF também foi notado nas 
redes sociais. Em janeiro de 2012 o tribunal 
tinha cerca de 180 mil seguidores no Twitter. 
Esse número subiu a 316 mil em dezembro.”

O STF é POP



Corte Suprema alguna en un mundo tan mediático está
libre de la presión resultante de la exposición pública. 

Aunque se tenga claro de quién es la opinión en 
cuestión, partiendo del principio de que esto es posible, 
influenciar no es determinar. Afirmar que el 
comportamiento judicial puede ser influenciado por la 
opinión pública en determinados contextos decisorios no 
significa que sea necesariamente determinado por ella.

O STF é POP

Opinião Pública? O que é isso? Opinião de quem?



Na Adm Pública: Emprego de técnicas especializadas 
que permita a mobilização do complexo de 
estruturas, recursos e pessoas de forma a alcançar um 
serviço público eficiente, mediante a persecução 
transparente e eficiente do interesse público  

Na iniciativa privada, regulação estatal capaz de 
convergir a prestação adequada de serviços 
públicos pelos agentes privados aos objetivos 
socialmente almejados (agências  reguladoras)

Administração Pública & Iniciativa Privada



Gênero de duas espécies

Intervenção stricto sensu e 
Regulação

Contexto norte-americano e europeu 
de Regulation

Intervenção do Estado na esfera econômica



imperativos da segurança nacional

ou a relevante interesse
coletivo

O que significam esses conceitos?

Intervenção do Estado na esfera econômica





Agora vai…



Agora vai…



Houve de fato ampliação da participação
de agentes privados com subsidiariedade
dos entes públicos

Acréscio de eficiêcnia, menor
formalismo e maior consesualidade
são pautas NÃO implementadas

Observa-se uma Adm Pública ainda unilateral, ineficiente, 
burocrática, marcada pela corrupção – notada distância entre a 
regulação normativa e as proposições teóricas-doutrinárias e a 
praxis e movimento das instituições e órgãos públicos

Estado Gerencial?



Chega-se ao século XXI com uma
proposta de implementação de um Estado
Gerencial Brasileiro sem que se tenha
concluído plenamente a transição entre o
patrimonialismo do Brasil Colônia para um
suposto método burocrático-racional da
metade do século XX



Colônia

Monarquia
Constitucional

Estado 
Constitucional
de Direito

Onde estamos em termos de organização Estatal?



Construção de mitos a partir de institutos
com forte simbolismo que se apoiam um 
uma perspectiva sentimental dos cidadãos

Força de natureza quase mística

Poder quase religioso que deve ser 
atribuído ao Estado

Mitos do Direito Administrativo



A Administração Pública simboliza esse poder do Estado,
seus “clichês” são impregnados de valor místicos, dando
a ação administrativa um caráter quase “exotérico”: o
processo de decisão se reveste de um formalismo em
vários processos, a diluição misteriosa das
responsabilidades através dos níveis hierarquizados e a
força obrigatória das sanções. (DÉROCHE, Henry. Les
Mythes Administratives. Paris: Dalloz, 1966. p. 17)

Mitos do Direito Administrativo



A noção de supremacia do interesse público construída
como princípio basilar do direito administrativo embora
ausente qualquer previsão jurídico-positiva ou fundamento
na Constituição Federal de 1988 que consagra uma ordem
plural e voltada à promoção dos Direitos Humanos é mais
um desses mitos

Tal princípio aparece com uma notável eficácia enquanto
ideologia que impregna a consciência coletiva, embora dotada
de imprecisão conceitual: o interesse público se apresenta
puramente formal e procede com postulados e afirmações
tautológicas, que se referem uns aos outros, se redundam e se
repetem como um “mito necessário” ao poder do Estado e
atuação

Mitos do Direito Administrativo



Em igual medida, o Estado Gerencial Brasileiro como
reforma administrativa implantada é um dos mitos do
Direito Administrativo utilizado como forma de atribuir
maior grau de legitimidade à ação administrativa,
embora na práxis verifica-se o patrimonialismo como
prática persistente e o formalismo ineficaz do modelo
burocrático

Mitos do Direito Administrativo



Estado patrimonialista nas relações do 
agente com a coisa pública...

...burocrático nas relações com os
administrados e gerencial nas
relações com a iniciativa privada

...não significa considerar que não houve 
transformações no Direito Administrativo. Porém, 
que não devemos ser plenamente otimistas 
ignorando a realidade

Reconhecer a coexistência de um... 



Tensão entre a Teoria Democrática e a 
existência de uma Corte Constitucional

Legitimidade de Agências 
Reguladoras

Audiências Públicas e Consultas Públicas

Legitimando a gestão pública



Audiências Públicas STF







Audiências Públicas: 
Democracia?

Dificuldade
contramajoritária?



Consultas Públicas: Democracia?



Consultas Públicas: 
Democracia?



Legitimação de um 
Positivismo Judicial à brasileira



O executivo e o legislativo seriam os 
representantes políticos da população

”A la falta de actuación legislativa para atender esas
demandas de la sociedad, le cupo al STF interpretando
principios constitucionales, formular las respuestas
constitucionalmente adecuadas” (Luiz Roberto Barroso)

“representante argumentativo de la sociedad”, fomentando el
proceso de conformación de la política estatal a las efectivas
preferencias nacionales existentes y/o emergentes frente a
eventuales conflictos entre la legislación y la voluntad de la
mayoría popular” (Robert Alexy)

STF como Representante Argumentativo 



Um arranjo da separação estanque 
entre direito e política: do respeito à 
indep. judicial pelo legislador e da 

vinc. do juiz à lei (Diete Grimm)

A Interpretação e a Jurisdição Constitucional

“No poder de interpretar a Lei 
Fundamental, reside a 

prerrogativa extraordinária de 
(re)formulá-la (...)‘A Constituição 

está em elaboração permanente 
nos Tribunais incumbidos de 

aplicá-la” ADI 3345

Esse é o discurso. E como se 
valida na prática os excessos?



Difícil aqui não pensar na “teoria do xamanismos 
judicial”, proposta por Tomas, para quem a 
“fundamentação das decisões judiciais não passa de 
uma espécie de xamanismo contemporâneo,” e que :

Teoria do Xamanismo Judicial 



[...] as decisões judiciais, quando anulam ou modificam
uma lei ou ato administrativo a pretexto de não
corresponderem ao que seria o “verdadeiro” “espírito da
lei” ou “da constituição, são na verdade uma forma pura e
simples de impor a vontade do próprio juiz ou da classe
que representa (elite jurídica) sobre a opção do
legislativo, escamoteando-o sob a aparência lógica do
discurso jurídico.

Teoria do Xamanismo Judicial 



Esse exercício pode ser tão arbitrário (ainda que fruto de sincera
convicção) quanto as interpretação do xamã em comunidades
primitivas [...]. Os xamãs (juízes), nos rituais xamânicos (processo),
dizem ouvir uma luta espiritual entre “os espíritos” (princípios
jurídicos) que brigam entre si, e diz à comunidade quem foi o
vencedor. É claro que o exercício do poder pelos juízes é
legitimado pelo discurso racional e encontra na aceitação social
seu verdadeiro substrato. Porém, ao valerem-se de argumentação,
os adeptos da religião da “dogmática jurídica” tornam-se capazes
de exercer um tipo de poder que favorece seus próprios interesses
e privilégios, interesses e privilégios de uma classe que se arroga
ao uso retoricamente efetivo da argumentação para seus próprios
propósitos.

Teoria do Xamanismo Judicial 



“Marcos de uma nova prática constitucional”

Deslocamento do Debate Político para o Judiciário

Anencefalia – o  direito a interrupção da 
gestação de fetos inviáveis – ADPF 54/DF -2004

Nepotismo – Ilegitimidade da nomeação de parentes 
para cargos públicos em comissão – ADC n 12 -2006

Pesquisa com células-tronco embrionárias –
constitucionalidade e legitimidade moral da 
legislação autorizadora ADI 3510/DF -2005 
(2008)



“Marcos de uma nova prática constitucional”

Deslocamento do Debate Político para o Judiciário

União homoafetivas – reconhecimento jurídico 
das uniões estáveis entre parceiros do mesmo 
sexo – ADPF 132 recebida como ADI n 142 -2008

Execução da pena após condenação em segunda 
instância – Agravo (ARE) -964246 - 2016

Direito a ensino domiciliar – RE 888815 -2018

Estado de Coisas Inconstitucional – ADPF 347 - 2015



“Much ado abouth nothing?”

Estado de Coisas Inconstitucional – ADPF 347 - 2015



“Much ado abouth nothing?”

Estado de Coisas Inconstitucional – ADPF 347 - 2015



“Much ado abouth nothing?”

Estado de Coisas Inconstitucional – ADPF 347 - 2015



É possível mudar a cultura da Administração Pública 
com reformas legislativas?

Transparência é sempre uma coisa boa?



Supremacia do Interesse 
Público 

Estado Gerencial Brasileiro

Obsessão Legislativa: pretensão conformista do 
direito como capaz de ordenar plenamente o 
sistema social

Mitos (2 encontro)



ÉTICA, MORAL E LINGUAGEM NAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS
5 encontros – 20 horas

1 - Perspectiva histórica da ética. Ética e Moral. A ética como
prerrogativa institucional no contexto normativo atual. Disciplina
constitucional e atividades reguladas. Fragmentação do poder, da
gestão e administração estatal. Proliferação de agências e
hiperinflação normativa. (07/05)

2 – Regime Administrativo Brasileiro e Constituição de 1988. Corrupção
e Ineficiência: o mito do estado gerencial brasileiro. Coordenação
gerencial na administração pública. Ordem econômica
constitucional, teorias jurídicas e positivismo judicial no STF. (04/06)

3 – Regulação Econômica e Serviços e Serviços Públicos: o papel das agências
na promoção dos direitos fundamentais. Administração pública, tutela de
direitos fundamentais e a opinião pública. (data a ser definida)
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