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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)

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. (05/09)



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

4 –Os grandes desafios do controle da Administração Pública.
Licitação e governança de contratos: a visão dos economistas.
O direito administrativo contemporâneo e a Intervenção do Estado
na ordem econômica.

5 –O estado de emergência permanente. Conflitos no desenho
institucional de separação de poderes e gestão pública em uma
cultura de massa e pós-verdade. O poder judicial e o STF como
poder político. Gestão, políticas públicas e neoconstitucionalismo:
estudo de casos paradigmáticos.
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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. Os grandes desafios do controle da
Administração Pública. Licitação e governança de contratos: a
visão dos economistas.

O direito administrativo contemporâneo e a Intervenção do
Estado na ordem econômica

ÉTICA, MORAL E LINGUAGEM NAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS
3 encontro



Perguntas encontro 3

Projeto de Lei 7596/2019 (Abuso de Autoridade) e
o Crime de Hermenêutica: é possível dissociar a
atividade hermenêutica da atividade judicante?

O império do Direito depende 
exclusivamente da lei?

Compliance & Administração Pública: com que
parâmetros e instrumentos?



No âmbito do controle de constitucionalidade, 
decisões contramajoritárias são a regra ou 
apenas a exceção ?

A proteção dos direitos das minorias 
pressupões necessariamente uma 
atuação contramajoritária ?

Perguntas encontro 4



Segurança Jurídica, Império do Direito,
Tutela de Direitos Fundamentais e
Coerência Hermenêutica

Compliance, Segurança Jurídica e Democracia

Submissão do poder ao Direito



A garantia e acesso à informação

Elaboração dos instrumentos de controle

Construção do controle de políticas públicas

Identificação dos parâmetros 
de controle



estabilidade

confiabilidade

O que é segurança Jurídica?

Cognoscibilidade

e efetividade da 
ordem jurídica



O império do Direito NÃO depende apenas da lei num 
sistema em que eu reconheço a equivocidade do texto 
e a vagueza normativa

A liberdade de todos, as consequências de minhas
condutas e a possibilidade de sermos tratados de
maneira isonômica não depende somente da
integridade da lei

Depende sobretudo de como as cortes 
adscrevem sentido aos textos

Para que serve um sistema de Precedentes?



Neoconstitucionalismo: a Constituição como o lócus da 
hermenêutica jurídica

"Elementos metodológico-formais" e "elementos
materiais" dessa nova prática do
constitucionalismo contemporâneo

Como no caso dos precedentes, esse é uma visão
indissociável da própria história e das transformações
históricas que afetam tanto as perguntas como as
repostas



Elementos metodológico-formais
i) Normatividade da constituição (reconhecimento 
de que a as disposições constitucionais são normas 
jurídicas dotadas, como as demais, de 
imperatividade

ii) Superioridade da Constituição sobre o restante da 
ordem jurídica (aqui pelo menos formalmente estamos 
falando das constituições rígidas)

iii) Centralidade da Carta nos sistemas jurídicos, 
irradiando seus valores e impondo que todos os ramos 
do Direito sejam compreendidos a partir de suas lentes



Uma vez consolidadas essas três premissas na
esfera teórica, cabe agora concretizá-las,
elaborando técnicas jurídicas que possam ser
utilizadas no dia-a-dia da aplicação do direito.

Ana Paula Barcellos

Particularidade do Neoconstitucionalismo



Elementos materias

i) Incorporação explícita de valores e opções
políticas nos textos constitucionais, sobretudo no
que diz respeito à promoção da dignidade da
pessoa humana e dos direitos fundamentais

ii) Expansão dos conflitos específicos e gerais entre
as opções normativas e filosóficas existentes dentro
do próprio sistema constitucional



O neoconstitucionalismo vive essa passagem do
teórico ao concreto […] de construção de
instrumentos jurídicos por meio dos quais se
poderá transformar os ideais de normatividade,
superioridade e centralidade da Constituição
em técnica dogmaticamente consistente e
utilizável na prática jurídica.

Ana Paula Barcellos

Prática dogmática consistente



Compliance & políticas públicas



A garantia e acesso à informação

Elaboração dos instrumentos de controle

Construção do controle de políticas públicas

Identificação dos parâmetros 
de controle



É possível conceber que o Estado seja proibido
de gastar, e.g., publicidade governamental, até
que as metas prioritárias sejam atingidas?

Pode-se cogitar de o próprio judiciário ser
autorizado a impor aos demais Poderes
Públicos o investimento nas metas
constitucionais?

Elaboração dos instrumentos de controle

Qual penalidade aplicar ao 
responsável?



ESTUDO DE CASOS
SUJEITOS DE DIREITOS NÃO-HUMANOS



O caso Júlia: Síndrome de Silver-Russel – Uso
Terapêutico de derivados de maconha (THC e
cbd). Aspectos Jurídicos

Fernando Botero / Abu Ghraib



Uso Terapêutico de derivados de maconha

Fernando Botero / Abu Ghraib



É possível conceber que o Estado seja proibido
de gastar, e.g., publicidade governamental, até
que as metas prioritárias sejam atingidas?

Pode-se cogitar de o próprio judiciário ser
autorizado a impor aos demais Poderes
Públicos o investimento nas metas
constitucionais?

Elaboração dos instrumentos de controle

Qual penalidade aplicar ao 
responsável?



Neoconsitucionalismo, direitos fundamentais, Poder 
Público e Políticas Públicas



Neoconsitucionalismo, direitos fundamentais, Poder 
Público e Políticas Públicas



Neoconsitucionalismo, direitos fundamentais, Poder 
Público e Políticas Públicas



Neoconsitucionalismo, direitos fundamentais, Poder 
Público e Políticas Públicas



Neoconsitucionalismo, direitos fundamentais, Poder 
Público e Políticas Públicas



Estado de Coisas Inconstitucional e 
Violação a Direito Fundamental no 
Contexto do Sistema Carcerário 
Brasileiro
ADPF 347 - 2015

Neoconsitucionalismo, direitos fundamentais, Poder 
Público e Políticas Públicas

Fernando Botero / Abu Ghraib



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

ECI: fundamentado em uma reiterada violação
aos direitos fundamentais constitucionais e a mora
contumaz do poder público para a solução de
um dado problema social.

De fato, os Ministros reconhecem a presença de
anomalias grotescas. Vejamos alguns recortes
relevantes que ilustram como julgou a Corte
Constitucional Brasileira:



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

O Plenário anotou que no sistema prisional brasileiro
ocorreria violação generalizada de direitos
fundamentais dos presos no tocante à dignidade,
higidez física e integridade psíquica. As penas
privativas de liberdade aplicadas nos presídios
converter-se-iam em penas cruéis e desumanas



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

A violação de direitos fundamentais alcançaria a
transgressão à dignidade da pessoa humana e ao
próprio mínimo existencial e justificaria a atuação
mais assertiva do STF.

E apesar disso, INDEFERIRAM os seguintes pedidos:



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

que estabelecessem, quando possível, penas
alternativas à prisão, ante a circunstância de a
reclusão ser sistematicamente cumprida em
condições muito mais severas do que as
admitidas pelo arcabouço normativo;



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

que viessem a abrandar os requisitos temporais
para a fruição de benefícios e direitos dos presos,
como a progressão de regime, o livramento
condicional e a suspensão condicional da pena,
quando reveladas as condições de cumprimento
da pena mais severas do que as previstas na
ordem jurídica em razão Jurisprudência Atual do
STF do quadro do sistema carcerário, preservando-
se, assim, a proporcionalidade da sanção;



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

que se abatesse da pena o tempo de prisão, se
constatado que as condições de efetivo
cumprimento são significativamente mais severas
do que as previstas na ordem jurídica, de forma a
compensar o ilícito estatal.



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

RECONHECERAM que:

Destacou que a forte violação dos direitos fundamentais dos
presos repercutiria além das respectivas situações subjetivas e
produziria mais violência contra a própria sociedade. Os
cárceres brasileiros, além de não servirem à ressocialização
dos presos, fomentariam o aumento da criminalidade, pois
transformariam pequenos delinquentes em “monstros do
crime”. A prova da ineficiência do sistema como política de
segurança pública estaria nas altas taxas de reincidência. E o
reincidente passaria a cometer crimes ainda mais graves.



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

RECONHECERAM que:

Consignou que a situação seria assustadora: dentro dos presídios,
violações sistemáticas de direitos humanos; fora deles, aumento
da criminalidade e da insegurança social. Registrou que a
responsabilidade por essa situação não poderia ser atribuída a
um único e exclusivo poder, mas aos três — Legislativo, Executivo
e Judiciário —, e não só os da União, como também os dos
Estados-Membros e do Distrito Federal. Ponderou que haveria
problemas tanto de formulação e implementação de políticas
públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei penal



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

RECONHECERAM que:

Além disso, faltaria coordenação institucional. A ausência de
medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes
representaria falha estrutural a gerar tanto a ofensa reiterada
dos direitos, quanto a perpetuação e o agravamento da
situação



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

RECONHECERAM que:

O Poder Judiciário também seria responsável, já que
aproximadamente 41% dos presos estariam sob custódia
provisória e pesquisas demonstrariam que, quando julgados,
a maioria alcançaria a absolvição ou a condenação a
penas alternativas. Ademais, a manutenção de elevado
número de presos para além do tempo de pena fixado
evidenciaria a inadequada assistência judiciária.



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

Apesar disso, INDEFERIU-SE: 

que lançassem, em casos de decretação ou manutenção
de prisão provisória, a motivação expressa pela qual não se
aplicam medidas cautelares alternativas à privação de
liberdade, estabelecidas no art. 319 do CPP;

que considerassem, fundamentadamente, o quadro
dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento
de implemento de cautelares penais, na aplicação da pena
e durante o processo de execução penal;



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

Deferiu-se, ao final, o mínimo já esperado e há muito
incorporado ao direito interno através do Decreto 678 de 06
de novembro de 1992, tendo o governo brasileiro
depositado a carta de adesão à Convenção
Interamericana de Direitos Humanos em 25 de setembro do
mesmo ano:

que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e
Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, realizassem, em até 90 dias, audiências de
custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contadas
do momento da prisão;



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

Impôs-se o já imposto por lei e 
reiteradamente descumprido pelo Estado:

à União que liberasse as verbas do Fundo 
Penitenciário Nacional — Funpen, abstendo-se 
de realizar novos contingenciamentos.



Qual o motivo para a importação de um instituto do
direito Colombiano que implica uma ação tão
contundente da Suprema Corte a ponto de suscitar
eloquentes queixas dos demais poderes sobre ter o
Tribunal Constitucional substituindo-se ao
administrador na imposição de políticas públicas?

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib



E acabar por agir de forma tão tímida diante de um 
rol de pedidos relevantes, bem fundamentados e 
reconhecidos nos votos de vários de seus mais 
longevos e experientes ministros? 

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

Na Sentencia de Tutela (T) 153 : 

a elaboração de um plano de construção e reparação das
unidades carcerárias;

a elaboração de um plano de construção e reparação das
unidades carcerárias;

determinou que o governo nacional providenciasse os
recursos orçamentários necessários;



Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

Na Sentencia de Tutela (T) 153 : 

exigiu aos governadores que criassem e mantivessem
presídios próprios;

e requereu ao presidente da República medidas necessárias 
para assegurar o respeito dos direitos dos internos nos 
presídios do país.



Deve-se ter claro a limitada capacidade do poder
judicial de impor o cumprimento de direitos
fundamentais, especialmente diante de decisões de
alta magnitude, como a que determina o fim das
violações dos direitos dos presos;

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib



...seja do modo tímido como na decisão do STF ou
com mais audácia como a da própria Sentencia de
Tutela (T) 153, de 1998, da Corte Constitucional
Colombiana...

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib



...e que não obteve grandes êxitos em ver
observados seus comandos por absoluta
incapacidade de supervisão do judiciário
Colombiano sobre a implementação de suas
decisões no âmbito de políticas públicas, dentro
outras limitações intrínsecas a este poder.

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib



Mesmo que a decisão do STF aqui mencionada - tão
bem fundamentada, convincente e
principiologicamente sólida - fosse audaciosa como a
Colombiana (T) 153, acreditamos que judiciário
brasileiro não teria estrutura para supervisionar a
imposição de sua execução.

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib



É mais uma vez uma questão cultural:

Muito barulho por nada?

Fernando Botero / Abu Ghraib

Nosso sistema e tribunais funcionam como foram
programados

Da mesma forma que tivemos que redefinir o papel da
hermenêutica na criação do direito e o papel dos
precedentes…

...temos que decidir como e por que castigar o próximo e
escapar da paradoxal e irracional lógica de se tentar incluir
através da exclusão.
.



Dimensão ontológica

Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana

Fernando Botero / Abu Ghraib

Dignidade e intersubjetividade

A dimensão histórico-cultural

Dupla dimensão negativa e prestacional da dignidade:
dignidade como limite e como tarefa



Direitos Humanos como código de 
ética universal

Da violência individual o direito a conta, 
da violência sistêmica, só a educação

A solução não é jurídica



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

Legitimidade de Agências 
Reguladoras

Audiências Públicas e Consultas Públicas

Legitimando a administração pública



Audiências Públicas STF







Audiências Públicas: 
Democracia?

Dificuldade
contramajoritária?



Consultas Públicas: Democracia?



Consultas Públicas: 
Democracia?



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

STF & a Opinião Pública



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



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



No âmbito do controle de constitucionalidade, 
decisões contramajoritárias são a regra ou 
apenas a exceção ?

A proteção dos direitos das minorias 
pressupões necessariamente uma 
atuação contramajoritária ?

Corte Constitucional -
Teoria Democrática



Os dados disponíveis parecem sugerir que a
chamada dificuldade contramajoritária é um mito
que não corresponde à realidade do contexto
decisório do STF

Corte Constitucional -
Teoria Democrática



Nos parece, e esta é a premissa que sustento, que a
tensão entre a Corte Constitucional e a Teoria
Democrática aparente ser uma criação acadêmica e
a priori não respaldada pelo contexto fático pelo
menos da Corte norte-americana



Uma análise preliminar das instituições jurídicas e
políticas parece indicar que se trata de uma
dicotomia mais metafórica que real

Sustentamos que uma dicotomia irreflexiva entre
maioria e minoria pode eclipsar uma visão mais
realista e conduzir a respostas desnecessariamente
antagônicas ou a propostas de reformas
desnecessárias



Há neste momento histórico no Brasil um processo
muito perigoso no qual parece que se espera que o
judiciário supra a falta de legitimidade institucional
que atravessam o legislativo e o executivo



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?



“Es un error garrafal tratar de formular teorías antes de 
tener datos. Sin darse cuenta, uno comienza a forzar los 
hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de 
que las teorías se adapten (y expliquen) a los hechos”.

Sherlock Holmes en Un Escándalo en Bohemia

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





A tese é que, quando uma opinião é percebida como
majoritária, as pessoas demonstram maior predisposição
a se manifestar, enquanto os que têm uma opinião
minoritária tendem a ficar calados

A Espiral do Silêncio



A Espiral do Silêncio

O silêncio leva ao enfraquecimento ainda maior da
opinião minoritária, e ao fortalecimento da opinião que
parece prevalecer. Um dos resultados disso é que o foco
da propaganda política passa a ser o convencimento
de que determinadas opiniões são majoritárias na
sociedade, o que nem sempre corresponde à verdade



Se usa a expressão como se ela realmente 
tivesse um significado

O que ou de quem estamos falando quando 
usamos a expressão “Opinião Pública”?

Quem é essa quimera amorfa tão usada 
para guiar os três poderes da República?

Opinião Pública?



Opinión Pública es un “concepto que debiera 
dejarse de utilizar a efectos científicos dada la 
falta de acuerdo sobre su significado y alcance”

Habermas

Es algo “que definitivamente debe 
considerarse inexistente”

Pierre Bourdieu

Opinião 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

Influenciar não é determinar



Si, por más experiencia que tenga, un juez difícilmente
logra mantenerse totalmente indiferente al contexto
fáctico de su vida como ciudadano y por ende a la
opinión pública en los casos de alto destaque social y
mediático, no es razonable esperar que el individuo
con sólida formación profesional decida pura y
simplemente basado en la voluntad popular



El principal sustrato en el iter decisorio aún sigue
siendo el material jurídico convencional



Corte Suprema alguma em um mundo tão midiático
está livre da pressão resultante da exposição pública







Dificuldade Contramajoritária?

"Concepção procedimental de democracia", com
um papel limitado para a Suprema Corte, de grande
deferência em relação às escolhas feitas no âmbito
legislativo (John Hart Ely)

"Concepção substancial de democracia" (ou
“concepção constitucional de democracia”), com
argumentos de princípio atuando como uma espécie
de garantia contramajoritária e abrindo espaço para
uma atuação mais ativista na defesa dos direitos dos
indivíduos e de grupos minoritários. (Ronald Dworkin)



Dificuldade Contramajoritária?

Temos os dados para medir essa atuação? E sob quais
parâmetros?

Quais perguntas queremos responder?



No âmbito do controle de constitucionalidade,
decisões contramajoritárias são uma regra ou apenas
uma exceção?

Dificuldade Contramajoritária?

A julgar pelos fundamentos de vários
votos, pareceria que sim



Dificuldade Contramajoritária?






