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caminhos no amor de três mulheres que me ensinam todos os dias 
que o suficiente é para quem não ama e que, no amor, só existem 
infinitos. 

 
Mariana, Catarina e Joana, para além dessa dissertação, que 

por tantos meses lhes roubou minha atenção, dedico-lhes a luz 
que brilha em meus olhos, reflexo da alegria de poder nascer em 
vocês a cada manhã. 
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Presentemente eu posso me 
Considerar um sujeito de sorte 
Porque apesar de muito moço 
Me sinto são, e salvo, e forte 
E tenho comigo pensado 
Deus é brasileiro e anda do meu 
lado 
E assim já não posso sofrer 
No ano passado 
Tenho sangrado demais 
Tenho chorado pra cachorro 
Ano passado eu morri 
Mas esse ano eu não morro 

BELCHIOR - Trecho da 
canção “Sujeito de Sorte” 

 
 
 
 

O paradoxo do brasileiro é o seguinte. Cada um de nós isoladamente 
tem o sentimento e a crença sincera de estar muito acima de tudo isso que aí 
está. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais: nenhum de nós compactua com 
o mar de lama, o deboche e a vergonha de nossa vida pública e comunitária. 
O problema é que, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós juntos é 
precisamente tudo isso que aí está! A auto-imagem de cada uma das partes – 
a idéia que cada brasileiro gosta de nutrir de si mesmo – não bate com a 
realidade do todo melancólico e exasperador chamado Brasil. 

Aos seus próprios olhos, cada indivíduo é bom, progressista e até 
gostaria de “dar um jeito” no país. Mas enquanto clama pela justiça e 
eficiência, enquanto sonhamos, cada um em sua ilha, com um lugar no 
Primeiro Mundo, vamos tropeçando coletivamente, como sonâmbulos 
embriagados, rumo ao Haiti. Do jeito que a coisa vai, em breve a sociedade 
brasileira estará reduzida a apenas duas classes fundamentais: a dos que não 
comem e a dos que não dormem. O todo é menor que a soma de todas as 
partes. O brasileiro é sempre o outro, não eu.   

EDUARDO GIANETTI. “Vícios privados, 
benefícios públicos? A ética na riqueza das nações.” 
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RESUMO 

Objetivo – Este estudo pretende investigar o significado simbólico e o alcance do discurso que define 
a atividade profissional da burocracia que integra os quadros da Advocacia-Geral da União como 
atividade de “Advocacia de Estado” examinando o imaginário dos operadores da gestão jurídica do 
aparelho de estado, buscando, a partir disso, identificar possíveis decorrências para a prática cotidiana 
da gestão pública e do relacionamento entre os poderes do estado, bem como entre estado e sociedade. 
Metodologia – A pesquisa dividiu-se em duas etapas. A primeira compreendeu a coleta de dados de 
fontes secundárias de pesquisa registradas em páginas de internet de entidades associativas da advocacia 
pública federal, tais como notícias, manifestações, notas, e artigos de opinião que abordassem a temática 
da tensão entre advocacia de estado e advocacia de governo. O exame desse material textual pretende 
fixar um parâmetro de comparação com o obtido na segunda etapa da pesquisa, que se trata do 
desenvolvimento da análise do discurso sobre o resultado da realização de 10 entrevistas longas baseadas 
em roteiro semiestruturado destinado à exploração da subjetividade dos entrevistados quanto ao 
problema de pesquisa e de questões a ele relacionadas. 
Resultados –Verificou-se que se encontra presente no imaginário dos membros da advocacia pública 
federal, de modo bastante consistente, a sustentação de papel e lugar de fala semelhante ao que emerge 
do discurso das entidades associativas do setor, sustentando a defesa de um modelo de atuação ao qual 
atribui o valor da virtude, o da “advocacia de estado”, como referência à exaltação do valor da lei e do 
universalismo de procedimentos em contraface a outro modelo indesejável, o da “advocacia de 
governo”, que seria signo do patrimonialismo ou clientelismo atribuídos à política numa visão 
pejorativa do governo. Contudo, de forma distinta ao discurso associativo, as entrevistas revelaram que 
não é sustentada a defesa da AGU como um ente dotado de autonomia e condição externa à atividade 
da gestão pública, ou pelo menos dela diferenciada, como uma espécie de agência com a função 
exclusiva de garante da probidade. Isso sugere que a prática social em determinada posição funcional 
ou relação institucional mobiliza de modos diferentes a formação discursiva que define as gramáticas 
políticas do Brasil e a pretensão de autonomia do campo jurídico  
Limitações – A principal limitação da pesquisa está relacionada com a focalização de uma dentre quatro 
carreiras integrantes da AGU, o que não permite uma pretensão de generalização dos resultados da 
pesquisa, finalidade para a qual se demanda a ampliação da pesquisa para o universo mais amplo das 
demais carreiras da AGU. 
Contribuições práticas – Por meio da identificação de um padrão de articulação das gramáticas 
políticas do Brasil e de uma determinada projeção da autonomia do campo jurídico no imaginário desse 
setor da burocracia, permitindo definir estratégias para colher da atuação da burocracia jurídica federal 
uma relação de regulação e inserção proativa entre governo e administração. 
Contribuições sociais – Ampliar a compreensão sociológica da atuação das instituições judiciais e dos 
integrantes do campo jurídico, contribuindo para uma adequada percepção do caráter relativo da sua 
autonomia e a sua concorrência, em condições de igualdade, com outras formas de classificação da 
política e do mundo social. 
Originalidade – A despeito da posição e do papel estratégico da advocacia pública, de seu potencial 
permanente de autorização e censura da atividade política e administrativa do estado, tal setor da 
burocracia não é objeto de significativos estudos no campo da administração pública em particular, e no 
campo das ciências sociais em geral, lacuna que recomenda esforços de pesquisa em torno desse objeto, 
agregando-se a contribuições como as de Menuzzi (2019), Brentano (2017) e Paiva (2015). 
Palavras-chave: Burocracia. Campo jurídico. Pretensão de autonomia. Advocacia-Geral da União. 
Análise do discurso. Formação discursiva. Gramáticas políticas do Brasil.   
Categoria do artigo: Dissertação de mestrado/Artigo original  
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ABSTRACT 

Objective: This study aims to investigate the symbolic meaning and scope of the discourse that defines 
the professional bureaucracy activity that integrates the Attorney General's Office (Advocacia-Geral da 
União, AGU) staff as the "State Advocacy" activity. The research aims to exam the legal State 
management apparatus imaginary, seeking to identify possible consequences for the daily practice of 
public management and the relationship between the powers of the State and also the State and society. 
Methodology: The research was divided into two stages of research. The first comprised data collection 
from secondary research sources on the internet from associative entities of the federal public Law. 
News, demonstrations, notes, and opinion articles that addressed the tension between state and 
government advocacy. The examination of this material intended to establish comparisons between 
parameters obtained in the second stage of the research, where it was developed the analysis of the 
discourse on the result of 10 interviews based on a semi-structured script, for exploration of the 
interviewees’ subjectivity on the research problem. 
Results: It was found that it is present in the imagination of members of the federal public advocacy, in 
a very consistent way, the support of role and place of speech similar to what emerges from the discourse 
of associative entities in the sector. Supporting the defense of a model of action that attributes the value 
of virtue in the "State Advocacy," as a reference to the exaltation of the value of the Law and in the 
procedures universalism that contrast to another undesirable model: the "Government Advocacy," being 
a sign of patrimonialism or clientelism attributed to politics in a pejorative view of the government. 
However, differently from the associative discourse, the interviews revealed that the defense of AGU is 
not sustained as an entity endowed with autonomy and external condition to the activity of public 
management. It is at least differentiated from it, as a kind of agency with the exclusive function as a 
guarantor of probity, which suggests that social practice in a specific functional position or institutional 
relationship mobilizes discursive formation that defines Brazil’s political grammars and the claim to 
autonomy in the legal field in different ways. 
Limitations: The main limitation of this research is related to the focus of one of the four careers that 
are part of the AGU. It does not allow the attempt to generalize the results of the research, a purpose for 
which it is required to expand the research to the broader universe of the other AGU careers. 
Practical contributions: To help identify a political grammar pattern articulation in Brazil. To 
determine autonomy projection, the legal field in the imaginary of this bureaucracy sector, allowing to 
define strategies to gather from the performance of the federal legal bureaucracy a relationship of 
regulation and proactive insertion between government and administration.  
Social contributions: To broaden the sociological understanding in judicial Institutions’ performance 
of members in the legal field. To contribute to an adequate perception of the relative characteristic of 
their autonomy and their competition, under conditions of equality, with other forms of politics 
classification in the society. 
Originality: Despite the position and strategic role of public advocacy, its endless potential for 
authorization and censorship of the political and administrative activity of the State, this sector of 
bureaucracy is not the object of significant studies in the field of Public Administration in particular, 
and in the field of Social Sciences in general, a gap that recommends research efforts around this object, 
adding to contributions such as those by Menuzzi (2019), Brentano (2017), and Paiva (2015). 
 
Keywords: Bureaucracy. Legal field. Claim to autonomy. Federal Attorney General. Discourse 
analysis. Discursive formation. Political grammars of Brazil. 
Article category: Master’s Dissertation / Original article 
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Envergonhar-se e arrepender-se dos erros cometidos é o que se espera de 
qualquer pessoa bem nascida e de sólida formação moral, e Deus, tendo 
indiscutivelmente nascido de si mesmo, está claro que nasceu do melhor que havia 
no seu tempo. Por estas razões, as de origem e as adquiridas, após ter visto e 
percebido o que aqui se passa, não teve mais remédio que clamar mea culpa mea 
maxima culpa, e reconhecer a excessiva dimensão dos enganos em que tinha caído. 
É  certo que a seu crédito, e para que isso não seja só um contínuo dizer mal do 
Criador, subsiste o facto irrespondível de que, quando Deus se decidiu a expulsar do 
paraíso terreal, por desobediência, o nosso primeiro pai e a nossa primeira mãe, eles, 
apesar da imprudente falta, iriam ter ao seu dispor a terra toda, para nela suarem e 
trabalharem à vontade. Contudo, e por desgraça, um outro erro nas previsões divinas 
não demoraria a manifestar-se, e esse muito mais grave do que tudo quanto até aí 
havia acontecido.  

Foi o caso que estando já a terra assaz povoada de filhos, filhos de filhos e 
filhos de netos de nossa primeira mãe e de nosso primeiro pai, uns quantos desses, 
esquecidos de que sendo a morte de todos, a vida também o deveria ser, puseram-se 
a traçar uns riscos no chão, a espetar umas estacas, a levantar os muros de pedra, 
depois do que anunciaram que, a partir desse momento, estava proibida (palavra 
nova) a entrada dos terrenos que assim ficavam delimitados, sob pena de um castigo, 
que segundo os tempos e os costumes, poderia vir a ser de morte, ou de prisão, ou 
de multa, ou novamente de morte. Sem que até hoje se tivesse sabido porquê, e não 
falta quem afirme que disso não poderão ser atiradas as responsabilidades para as 
costas de Deus, aqueles nossos antigos parentes que por ali andavam, tendo 
presenciado a espoliação e escutado o inaudito aviso, não só não protestaram contra 
o abuso com que fora tornado particular o que até então havia sido de todos, como 
acreditaram que era essa a irrefragável ordem natural das coisas de que se tinha 
começado a falar por aquelas alturas. Diziam eles que se o cordeiro veio ao mundo 
para ser comido pelo lobo, conforme se podia concluir está simples verificação dos 
factos da vida pastoril, então é porque a natureza quer que haja servos e haja os 
senhores, que estes mandem e aqueles obedeçam, e que tudo quanto assim não for 
será chamado subversão.  

Posto diante de todos estes homens reunidos, de todas essas mulheres, de 
todas essas crianças (sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, assim lhes fora 
mandado) cujo suor não nascia do trabalho que não tinham, mas da agonia 
insuportável de não o ter, Deus arrependeu-se dos males que havia feito e permitido, 
há um ponto tal que, num arrebato de contrição, quis mudar o seu nome para um 
outro mais humano.  

Falando à multidão, anunciou: 

 “A partir de hoje chamar-me-ei Justiça.”  

E a multidão respondeu-lhe:  

“Justiça já nós a temos, e não nos atende”. 

Disse Deus:  

“Sendo assim, tomarei o nome de Direito.”  
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E a multidão tornou a responder-lhe:  

“Direito já nós o temos, e não nos conhece.”  

E Deus:  

“Nesse caso ficarei com o nome de Caridade, que é 
um nome bonito”.  

Disse a multidão: 

 “Não necessitamos caridade, o que queremos é 
uma Justiça que se cumpra e um Direito que nos respeite”.  

Então Deus compreendeu que nunca tivera, verdadeiramente, no mundo 
que julgava ser seu, o lugar de majestade que havia imaginado, que tudo fora, afinal, 
uma ilusão, que também ele tinha sido vítima de enganos, como aqueles que se 
estavam queixando as mulheres, os homens e as crianças, e, humilhado, retirou-se 
para a eternidade. A penúltima imagem que ainda viu foi a de espingardas apontadas 
à multidão, o penúltimo som que ainda ouviu foi o dos disparos, mas na última 
imagem já havia corpos caídos sangrando, e o último som estava cheio de gritos e 
de lágrimas. 

(...) 
O Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando se retirou para 

a eternidade, porque não tinha servido de nada pô-lo ali. Agora, no lugar dele, fala-
se em colocar quatro enormes painéis virados às quatro direcções do Brasil e do 
mundo, e todos, em grandes letras dizendo o mesmo:  

 
“UM DIREITO QUE RESPEITE, UMA JUSTIÇA QUE CUMPRA.” 

José Saramago, em prefácio ao livro “Terra”, de 
Sebastião Salgado. 

 

 

1. O PROBLEMA 

 

1.1. Introdução 

O direito se encontra no centro da formação discursiva das sociedades contemporâneas. 

Independentemente do grau de desenvolvimento econômico ou do modo peculiar em que se 

instrumentaliza o exercício do poder em cada lugar, seja em regimes autocráticos ou em 

comunidades nacionais de diferentes graus de amadurecimento democrático em todos os 

quadrantes do globo, é a linguagem do direito que preside e define as relações entre a sociedade 

e uma entidade “mística” onipresente, performada, originalmente, em sua técnica, o Estado 

(BORDIEU, 2014). 

O progressivo processo de autonomização da linguagem dos juristas, que acompanha o 



14 
 

surgimento do Estado burocrático, conforme dinâmica iniciada por volta dos séculos XII e XIII 

(BOURDIEU, 2005) chega ao século XX, a “era dos direitos” (BOBBIO, 2004) tendo 

alcançado o apogeu de seu efeito simbólico ao materializar, em suas noções, os estados 

existenciais mais desejados e mais temidos na existência contemporânea. Construídos como 

espelho das idiossincráticas continuidades e permanências da dinâmica social, cultural e 

econômica de cada sociedade, os sentidos de termos da filosofia e da política, tais como justiça, 

democracia, igualdade ou liberdade, adquirem, no direito, a condição de situações garantidas 

ou impedidas juridicamente, tal como ilustra o impactante texto de Saramago. 

Tema da sociologia, da filosofia e da política, além do próprio universo monológico da 

doutrina jurídica, tem sido pouco explorado o fato de o direito consistir, originalmente, numa 

técnica de gestão (BOURDIEU, 2005) e de consistirem os juristas nos primeiros gestores da 

burocracia, que emerge como forma de organização da vida juntamente com a afirmação do 

moderno Estado nacional, o Estado de direito, Estado racional. Com tal panorama ao fundo, o 

presente trabalho pretende analisar uma parcela da projeção contemporânea desse fenômeno, 

examinando, no contexto da administração pública brasileira, a mentalidade ou o imaginário 

dos operadores da gestão jurídica do aparelho de estado, buscando, a partir disso, identificar 

possíveis decorrências para a prática cotidiana da gestão pública e do relacionamento entre os 

poderes do estado, bem como entre o estado e a sociedade.  

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida no intuito de compreender o significado 

simbólico e o alcance do discurso (FOUCAULT, 2005, 2019; FAIRCLOUGH, 2016) que 

define a atividade profissional da burocracia integrante dos quadros da Advocacia-Geral da 

União (AGU) como atividade de “advocacia de estado”.  

Trata-se de uma noção que integra processo de construção de uma identidade própria da 

advocacia pública federal, o qual se opera por meio de uma dicotomia (ou relação de oposição) 

com a noção de “advocacia de governo”, ilustração que figura com frequência nas 

comunicações e debates das entidades associativas do setor. Partimos da premissa de que a 

compreensão dos elementos do discurso associado à sustentação dessa dicotomização é uma 

chave explicativa para compreender um padrão particular de busca de diferenciação desse 

setor da burocracia no contexto de sua relação de integração com a atividade política do 

governo, bem como com a atividade burocrática do restante da administração pública. A 

pesquisa se dirige à construção de condições para conhecer qual é este padrão, qual a cultura 

profissional aí estabelecida, qual identidade desse setor da burocracia, quais os contornos do 

seu discurso e as razões que determinam, ou não, o engajamento de seus integrantes nele. 
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Pretende-se desenvolver o trabalho por meio de pesquisa de natureza qualitativa, com emprego 

da metodologia de análise do discurso (FREIRE, 2014; VERGARA, 2015; FAIRCLOUGH, 

2016; MAGALHÃES e KOGAWA, 2019), que se debruçará, inicialmente, sobre a análise de 

amostras textuais extraídas de manifestações, artigos de doutrina jurídica e notícias alusivas à 

dicotomia “advocacia de estado x advocacia de governo”, buscando identificar a eventual 

existência de uma específica formação discursiva (CASTRO, 2016, FAIRCLOUGH, 2016, 

THIRY-CHERQUES, 2010, FOUCAULT, 2019) da burocracia jurídica da administração 

pública federal. Posteriormente, tal exame terá seguimento no contexto do cotejo do resultado 

da análise das amostras discursivas referidas com a análise textual de entrevistas 

semiestruturadas de longa duração, realizadas com integrantes da carreira de Procurador da 

Fazenda Nacional (PFN), uma das quatro carreiras sob a autoridade técnica e política do 

Advogado-Geral da União. 

Dado que a formação da cultura e do imaginário de determinado setor social é composta 

de elementos potencialmente cambiantes, e que uma determinada formação discursiva se 

encontra sempre sob possibilidade de transformação, propomo-nos a realizar uma investigação 

de como surgiu e como se apresenta, hoje, essa mentalidade e, nesse sentido, quais os seus 

impactos em relação a temas como “o problema político da burocracia” e os riscos e 

dificuldades de integração entre governo e administração, de como a busca de diferenciação 

expressa nessa dicotomia eventualmente afeta as disputas de poder no seio da administração 

pública. 

A AGU é uma estrutura organizacional nova, surgida apenas com o advento da 

Constituição Federal de 1988, que lhe atribuiu as funções de consultoria e assessoramento 

jurídico do poder executivo federal, bem como as atividades de representação judicial e 

extrajudicial da União Federal1. Anteriormente, a competência de representação judicial era 

titulada pelo Ministério Público Federal (MPF), que integrava o Poder Executivo. A 

estruturação da AGU é uma das diversas inovações trazidas relativamente às instituições 

judiciais no processo de restabelecimento da ordem democrática por meio da Assembleia 

Nacional Constituinte. O ineditismo da AGU no desenho do aparelho de estado brasileiro reside 

 
1

Constituição Federal de 1988  
“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. 
§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

observado o disposto em lei.” 
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no fato de que, apenas após o seu advento, a administração pública federal passou a contar com 

uma organização que funcionaria como catalisadora da constituição de um autêntico sistema 

de advocacia pública, reunindo em torno de si carreiras técnico-jurídicas distintas e funções 

de consultoria e representação judicial que antes se encontravam dispersas no cenário de 

multiplicação das estruturas da administração direta e indireta, tal como herdada do período da 

ditadura militar. 

Num país cuja independência foi impulsionada, em grande medida, pela movimentação 

de uma elite homogênea vocacionada para o Estado, segundo treinamento cultivado nas escolas 

de direito da metrópole portuguesa (DE MATTOS, 2011; ABRUCIO, 2010; COSTA E SILVA, 

2011; ADORNO, 2019; CARVALHO, 2020), chega a ser curioso que tenhamos chegado a 

1988 sem uma estrutura semelhante à da AGU nos marcos organizacionais do Estado brasileiro. 

A formulação intelectual dessa elite foi determinante para construção de modelo estatal baseado 

na intensa concentração e centralização de poder. Tais caracteres foram definidos a golpes de 

normatização jurídica por uma casta de bacharéis que, oriundos da magistratura, passaram a 

ocupar posições estratégicas na gestão do nascente Brasil Império. A despeito da influência de 

tais agentes na construção da nova ordem, o surgimento do nosso Estado nacional se 

desenvolveu sem a presença de qualquer estrutura burocrática definida como um espaço 

específico da autoridade de “Dizer o Direito” (BORDIEU, 1989). 

 Por meio da criação da AGU, a Constituição Federal de 1988 definiu uma estrutura de 

poder hierarquizado, sob a qual um corpo burocrático determinado passou a desenvolver o 

controle de um sistema de gestão especificamente destinado à atividade de “Dizer o Direito” 

no âmbito da União. Para tanto, a nova Carta Política tratou de apartar a estrutura e o 

funcionamento do MPF da estrutura e do funcionamento do poder executivo federal. O MPF 

recebeu autonomia administrativa, financeira e orçamentária apropriadas ao novo relevo 

constitucional adquirido pela instituição, ora definitivamente voltada a uma atuação que ocorre 

fora da administração pública, vale dizer, distante (pelo menos institucional e formalmente) 

das diretrizes e da agenda política dos representantes eleitos pela sociedade, bem como dos 

interesses expressos na atuação dos diversos partidos que disputam o protagonismo na definição 

dos rumos da direção política do estado. Por sua vez, a AGU restava definida como instituição 

que desenvolveria a atividade técnico jurídica dentro da administração pública e no interesse 

da gestão pública, ora entregue a um corpo burocrático cujos quadros não mais se 

diferenciavam dos demais quadros técnicos do poder executivo, pelo menos institucional e 

formalmente.  
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O sistema organizado em torno da AGU contemplou a criação de uma nova carreira, a 

dos advogados da União, que desenvolveria sua atividade especificamente no âmbito da 

administração direta. A ela se associava, especificamente no tocante aos temas de natureza 

tributária, a atuação de uma carreira antes já existente, a de procurador da Fazenda nacional. 

Após o impulso inicial da formação desse sistema com apenas essas duas carreiras, que então 

se colocam sob a autoridade técnica do advogado-geral da União, deu-se a criação da 

Procuradoria-Geral Federal (PGF), que unificou diversas carreiras jurídicas ligadas a entes da 

administração indireta, tais como as procuradorias de universidades, fundações, Ibama, INSS, 

Incra, reunidas na carreira de procurador federal, a quem, a partir de então, foram atribuídas, 

no âmbito da administração indireta, as mesmas atividades atribuídas à AGU no âmbito da 

administração direta. Por sua especificidade, permaneceu como um órgão de representação 

autárquico exclusivo, a procuradoria do Banco Central do Brasil (PBACEN). No entanto, tanto 

a PGF quanto a PBACEN, em seus estatutos jurídicos específicos, encontram-se formalmente 

vinculadas à orientação técnica e normativa do advogado-geral da União. Além disso, tanto a 

carreira dos procuradores do Bacen quanto a dos procuradores federais têm assento no Conselho 

Superior da AGU, juntamente com advogados da União e procuradores da Fazenda. As quatro 

carreiras têm quadro remuneratório e estrutura de carreira idênticos, mas ainda consistem em 

quatro carreiras apartadas por quatro distintos quadros funcionais, atribuições especializadas e 

ordens de promoção.  

Essa tendência de síntese e consolidação administrativa não se desenvolve sob qualquer 

espécie de compreensão uniforme e harmônica a seu respeito por parte do amplo corpo 

burocrático reunido sob o guarda-chuva da AGU. Os contornos da identidade dessa nova 

organização burocrática estiveram em disputa e em debate ao longo do processo constituinte e 

para além dele, gerando sentimentos de pertencimento e/ou repulsa expressos tanto na 

manutenção de um estado de animosidade entre as diversas carreiras da AGU como também no 

fato da existência de uma multiplicidade de entidades associativas que sustentam visões 

divergentes quanto ao melhor futuro da estrutura desse sistema.  

Essa pluralidade de interesses e visões em conflito a partir de entidades associativas, 

contudo, converge na sustentação da ilustração da dicotomia “advocacia de estado x advocacia 

de governo”. Tais categorias simbólicas são postas em confronto em meio a uma retórica que 

faz a defesa de um modelo de atuação ao qual atribui o valor da virtude, o da “advocacia de 

estado”, apresentada como referência à exaltação do valor da lei e do universalismo de 

procedimentos, em contraface a outro modelo indesejável, o da “advocacia de governo”, que 
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seria signo do patrimonialismo ou clientelismo atribuídos à política numa visão pejorativa do 

governo, que manobraria, sempre, por objetivos contrários à lei. A relação de oposição entre 

essas duas noções, tal como antagonizadas no discurso das entidades associativas, vem 

sustentando a autoafirmação da advocacia pública federal como um ente que se coloca em uma 

condição externa à atividade da gestão pública, ou pelo menos dela diferenciada, como uma 

espécie de agência com a função de garante da probidade e da legalidade, num particular 

processo de formação do imaginário de uma nova burocracia que constrói sua identidade 

baseada numa profunda desconfiança em relação à política, assumindo um papel e uma 

identidade que podem operar seu distanciamento das funções materiais da gestão pública. 

A escolha de tal fenômeno como objeto de pesquisa parte da confluência de duas 

provocações acadêmicas diferentes, determinantes para sua definição. A primeira foi colhida 

da inspiração acadêmica e da experiência profissional da professora orientadora Claudia Costin 

como resposta às cogitações e dúvidas do orientando quanto ao objeto do estudo a ser 

desenvolvido. Da experiência na gestão pública desempenhada em diversos âmbitos e níveis 

federativos, colhe-se o relato do contato com certo padrão de estranhamento da burocracia 

jurídica, quando chamada a integrar uma atividade que exigia uma ação de regulação e inserção 

entre burocracia e governo, processos de construção dos novos marcos de legalidade, superação 

de etapas administrativas para quadros organizacionais superiores.  

Em oportunidades em que tal fora exigido, a sustentação de uma atitude distante e 

absenteísta da assessoria jurídica responsável pelo acompanhamento da respectiva atividade de 

definição técnica dos novos instrumentos foi um dos obstáculos que precisou ser transposto. Na 

gestão pública, deparou com a postura de uma burocracia que, falando desde a posição de uma 

insuspeita autoridade técnica, censurava aquilo que não considerava conforme, mas era 

relutante em participar da construção de textos de natureza política e técnica – precisamente a 

técnica do direito – que pudessem nascer sem eventuais máculas de conformidade, via de regra 

apontadas pelos juristas apenas a posteriori.  

A segunda provocação é colhida da análise da influência do bacharelismo jurídico na 

definição de nossa esfera pública, tal como contida em “Os aprendizes do poder”, tese de 

doutorado de Sergio Adorno publicada com modificações parciais sob tal título. Adorno refere 

um corpo de bacharéis em direito filiados a uma particular noção de liberalismo “à brasileira”, 

que teve participação determinante no debate nacional em torno da definição de nossas 

primeiras instituições, como se colhe do esforço de análise que percorre o período colonial até 

o início de nossa vida republicana. Tal pesquisa, desenvolvida em período correspondente ao 



19 
 

da “abertura” (1979-1984), com o retorno à vida democrática do país, despertou no autor o 

interesse sobre uma particularidade do processo de democratização da sociedade brasileira que 

transcorria sob seus olhos. Adorno observa o protagonismo dos juristas que sobressaiam 

sobressaía como uma espécie de resistência política qualificada e organizada, geradora de um 

discurso segundo o qual a democratização da sociedade brasileira deveria ter como passo inicial 

o retorno do Estado de direito, “como se, à primeira vista, esse processo tivesse como passo inicial a 

remoção dos obstáculos que se antepunham à criação e normatização de sólidas bases institucionais” 

(ADORNO, 2019, p.22) e, nessa toada, questiona: 

Que saber mágico é esse, afinal, cujo poder restitui a democracia à sociedade 
brasileira? Essa questão tinha tanto mais sua razão de ser quando se lembra de que 
essa sociedade foi – e talvez continue a sê-lo – um verdadeiro mandarinato de 
bacharéis em direito, concentrados em torno de um estado que, a rigor, se constituiu 
como um imenso arquipélago de magistrados. 

É estranho, no entanto, que a inteligência sociológica brasileira tenha conferido pouca 
importância ao estudo das relações entre a vida social e ordem jurídica.” (ADORNO, 
2019, p.22) 

 

 

A provocação de Adorno ganhou contornos de maior relevância no cotejo da substancial 

promoção das instituições judiciais na nova ordem constitucional, que lhes conferiu um novo 

patamar de significação política. Desde então, vem sendo desenvolvida uma sólida agenda de 

pesquisas sobre o produto desse processo de ressignificação, sobre suas consequências e 

impactos nas relações entre a vida social e a ordem jurídica, representada na atuação dos 

bacharéis em direito em quase todos os quadrantes da vida pública democrática após 1988. Tal 

agenda de pesquisas abrange temas como o novo papel do Ministério Público a partir da Carta 

de 1988, a análise da nova dicção da autonomia do Poder Judiciário, a judicialização da política 

(tanto sob o ponto de vista da interferência da Corte Constitucional nas relações entre os poderes 

Legislativo e Executivo por meio de Ações Diretas de (In)constitucionalidade quanto por meio 

da interferência na execução de políticas públicas), o ativismo judicial, o uso do espaço do 

Poder Judiciário como veículo de expressão e reivindicação por direitos socias, temas 

relacionados ao acesso à justiça, entre outros. 

As observações de Adorno em relação à falta de interesse quanto aos juristas (e suas 

instituições) como objeto de investigação se associam à provocação da orientação dessa 

pesquisa para a sustentação de um esforço de pesquisa que pretende contribuir com o 

preenchimento desta lacuna, mas sob um foco mais específico: a falta de interesse do campo 
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científico da administração pública no Brasil pelas relações entre a ordem jurídica e as práticas 

administrativas entre o direito – como monopólio do poder-saber da burocracia jurídica, como 

seu instrumento na disputa de poder na esfera pública, e os impactos daí decorrentes para o 

campo da administração. 

A despeito da posição e do papel estratégico da advocacia pública, de seu potencial 

permanente de autorização e censura da atividade política e administrativa do Estado, tal setor 

da burocracia não é objeto de significativos estudos no campo da administração pública em 

particular, e no campo das ciências sociais em geral, lacuna que recomenda esforços de pesquisa 

em torno desse objeto, agregando-se a contribuições como as de Menuzzi (2019), Brentano 

(2017) e Paiva (2015). 

Com esse panorama em consideração, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: “qual 

a percepção da advocacia pública federal sobre a dicotomia advocacia de estado x advocacia 

de governo?” 

Este trabalho está estruturado em cinco segmentos.  

Após esta introdução, o segundo segmento é dedicado à fixação dos marcos teóricos, o 

que se faz por meio de abordagem estruturada em quatro itens. No primeiro item, procura-se 

situar o problema objeto de pesquisa e a advocacia pública federal no contexto da complexidade 

do exame do fenômeno burocrático e do problema político da burocracia. A partir das 

referências de Bourdieu, Weber, Bobbio e Foucault, examina-se o advento do Estado moderno, 

o “Estado racional”, como produto de um processo histórico que contou com a progressiva 

diferenciação de um campo burocrático e que foi adquirindo parcelas cada vez mais expressivas 

de poder político por meio do desenvolvimento de técnicas de gestão baseadas, em grande 

medida, na juridicização do estado e no papel central que vai adquirindo o direito como sua 

formação discursiva, contexto no qual a burocratização da sociedade alcança a dimensão de 

modo de organização da vida. No segundo item do segundo segmento, buscando uma 

abordagem das noções da literatura estrangeira ao contexto nacional, busca-se o processo de 

formação de identidade da burocracia jurídica brasileira como um processo formado em 

paralelo e coordenação com o da formação das primeiras estruturas do estado brasileiro e sua 

burocracia sob do bacharelismo brasileiro, o advento de uma pequena elite nacional, bastante 

homogênea em seus propósitos, origem social e identidade baseada num atributo ideológico de 

treinamento fornecido pela socialização pela via da educação em universidades europeias, pela 

ocupação  como profissionais do direito e pela atuação em carreiras políticas. O terceiro item 

do segundo segmento aborda o surgimento da AGU como novidade no texto da Constituição 
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Federal de 1988 como produto de processo de disputas pela titularidade da representação da 

União Federal em juízo, na perspectiva de assinalar a fragmentação e a multiplicidade dos 

interesses em jogo em definições institucionais como esta, que expressam mais a interação entre 

as gramáticas políticas do Brasil do que uma opção racional a priori quanto a modelos 

organizacionais. O quarto item do segundo segmento destaca as noções extraídas dos trabalhos 

arqueológicos de Michel Foucault para emprego neste trabalho e a interação possível com a 

pergunta da pesquisa em conexão com as gramáticas políticas do Brasil, encaminhando as 

referências teóricas que influenciam a delimitação da metodologia da análise do discurso 

empregada na parte empírica da pesquisa  

O terceiro segmento relata os procedimentos metodológicos de pesquisa empregados e 

a orientação da abordagem da análise do discurso que procura associar as noções arqueológicas 

e historicidade do padrão de análise foucaultiano com as gramáticas políticas do Brasil, tal 

como as define Edson Nunes. Descreve-se as circunstâncias que condicionaram e limitaram o 

processo e pesquisa e o processo de coleta de dados de fontes secundárias sobre a dicotomia 

entre noções de advocacia. A seguir, são descritas as informações relativas à coleta de dados 

primários de pesquisa, ao perfil dos entrevistados, aos dados da construção do instrumento de 

pesquisa e apresenta-se quadro com perfil demográfico dos entrevistados. 

No quarto segmento, desenvolve-se discussão sobre os resultados da pesquisa partindo 

da análise das amostras textuais colhidas em sites que registram a dicotomia “advocacia de 

estado x advocacia de governo” no discurso das entidades associativas, procurando identificar 

a existência de elementos de uma formação discursiva jurídica específica ao universo da 

advocacia pública revelada por tal debate. Tal exame posteriormente é contraposto a um corpus 

de amostras textuais composto por dez entrevistas longas com membros da advocacia pública 

federal, no intuito de verificar as correspondências entre os enunciados contidos em ambas as 

fontes de pesquisa. Tal conjunto de amostras textuais alcança aproximadamente 400 

(quatrocentas) páginas de texto, cuja densidade de conteúdo procura-se contemplar na 

respectiva análise.   

O quinto segmento é composto por considerações finais e sugestões de estudos futuros.  

 

 



22 
 

1.2 Objetivos 

Este trabalho se propõe a investigar a percepção dos integrantes das carreiras da AGU 

sobre o discurso que define sua identidade a partir da noção de “advocacia de estado”, buscando 

identificar seu significado simbólico bem como se a subjetividade dos integrantes deste corpo 

burocrático confirma, ou não, a sustentação do papel e lugar de fala que emerge do discurso 

corporativo em torno de tal noção. Vale dizer: os advogados públicos federais se percebem 

como membros de uma instituição externa à administração pública – como ocorre com o 

Ministério Público – e, portanto, enxergam-se dissociados da tensão entre gestão política e 

gestão administrativa do estado, ou sua percepção os coloca dentro do contexto da relação 

governo-burocracia de forma indiferenciada. Este processo de investigação busca compreender 

que espécie de padrão de interação com os demais quadrantes políticos ou administrativos do 

estado é reconhecido, admitido ou recomendado no imaginário da advocacia pública federal, 

bem como a avaliação de suas possíveis consequências, atuais e futuras. 

Acredita-se que este processo de definição da identidade da advocacia pública federal 

pode se constituir em uma chave explicativa quanto à postura da advocacia pública em seu 

relacionamento com a gestão política e a gestão administrativa do estado brasileiro. Busca-se 

identificar, também, de que forma as categorias do clientelismo, do corporativismo, do 

insulamento burocrático e do universalismo de procedimentos – que formam a “gramática 

política do Brasil” (NUNES, 2017) – integram-se ao discurso desse setor da burocracia e se 

eventualmente concorrem para a sustentação de suas percepções sobre os laços entre sociedade 

e estado no Brasil. 

 

1.3 Relevância  

O noticiário a respeito do relacionamento institucional dos poderes republicanos do 

Brasil durante o ano de 2020, no contexto da pandemia que até a redação desta dissertação já 

havia vitimado mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) vidas de cidadãos brasileiros, oferece 

evidências quanto à atualidade e a relevância da reflexão aqui proposta, sobre as percepções da 

advocacia pública federal sobre seu papel e a efetividade das consequências do discurso que 

eventualmente sustenta a esse respeito. Neste sentido, como súmula de tal realidade, o artigo 

de Eloísa Machado de Almeida2, sob o título “Ações no STF revelam um ‘vale-tudo’ da AGU 

 
2 Professora e coordenadora do “Supremo em Pauta” da FGV Direito SP.  
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pelo chefe Bolsonaro”3 relata temas como perseguições a agentes do Ibama impedidos de atuar 

na sua missão de fiscalização ambiental, perseguição a técnicos do Ministério da Saúde por 

conta da divulgação de dados sobre a Covid-19, expedição de recomendação da CGU sobre a 

comunicação de servidores federais nas redes sociais e os riscos de punição daí decorrentes, 

ação sigilosa do governo na elaboração de dossiês sobre policiais e professores antifascistas e 

também sobre a atuação de agentes da atual gestão em defesa do governo e simpatizantes ante 

o Supremo Tribunal Federal.  

O texto acusa a instrumentalização da AGU e do Ministério da Justiça em defesa dos 

interesses pessoais do presidente e seus apoiadores, afirmando a existência de submissão a uma 

lógica autocrática que extrapolaria os limites dos marcos constitucionais. Tomando em 

consideração que os titulares das pastas são, ambos, integrantes dos quadros permanentes da 

AGU, o texto de opinião conclui sua análise com o seguinte questionamento: “É verdade que há 

muito se tem um debate sobre ser a AGU uma advocacia predominantemente de estado ou de governo. 

Mas a questão aqui parece ser outra: é possível ter uma AGU em defesa de um projeto inconstitucional 

de governo?”  

O debate de tal questão, na perspectiva do exame empreendido neste trabalho, tem 

conexão com o exame das relações entre o campo jurídico e a administração pública, 

repousando também no argumento suscitado acima, que sugere que a existência do reiterado 

esforço do meio jurídico para garantir sua diferenciação simbólica em relação ao universo da 

política partidária e institucional pode consistir no anverso de uma atuação acrítica por parte da 

elite desse setor da burocracia quando ocupa posições de proximidade do poder. 

A retórica pública das entidades associativas do setor, arrogando um papel de guardião 

da ordem constitucional democrática que, em última análise, seria o estandarte simbólico da 

defesa da noção de “advocacia de estado” significaria uma atitude vigilante de defesa contra 

eventuais “projetos inconstitucionais de governo”, vale dizer, uma atitude de resistência a 

qualquer agenda política, seja vinculada a partidos ou a interesses de grupos econômicos, 

sociais ou burocráticos que busquem a manipulação da administração pública em nome de 

interesses particulares, de modo contrário à lei e aos princípios republicanos?  

Ou significaria apenas uma abstenção desta ordem de considerações? 

Apesar de referências à política e à atuação pontual de alguns agentes públicos serem 

aqui, e adiante, empregadas para ilustrar o debate proposto, não consiste no objeto deste 

trabalho o exame da conjuntura atual, nem a análise crítica da atuação específica de 

 
3 Publicado na edição do dia 1º de agosto de 2020 do Jornal Folha de São Paulo. 
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determinados agentes na defesa deste ou daquele projeto de governo. O objeto da pesquisa é o 

fenômeno burocrático em que estão inseridos tais acontecimentos e a tentativa de identificação 

do processo de formação da identidade do corpo social que lhe materializa a existência e qual 

a relação com o universo da política e da administração pública que tal fenômeno produz. 

Pretende-se debater se tal identidade, herdeira do bacharelismo, tanto mais se aproxima da 

possibilidade de instrumentalização por agendas políticas ilegítimas quanto mais se dedique à 

tarefa de uma condenação prévia e generalizada da política como um todo.  

Neste sentido, vale destacar outro aspecto relevante da reflexão proposta por Almeida, 

em seu artigo, no qual afirma:  

Burocracias de estado, como conselhos e carreiras de servidores públicos, são uma 
primeira forma de controle interno a possíveis desmandos autoritários. Não por outra 
razão, profissionais de carreira de órgãos ambientais e de saúde têm sido atacados 
desde o início do governo, e os conselhos, desmontados. 

As carreiras do sistema de Justiça (como Ministério Público Federal e AGU) também 
seguem essa lógica, mas a hipertrofia de poder dada ao comando dessas instituições 
tem se mostrado perigosa, especialmente diante da promessa de uma vaga no 
Supremo. 

 

 

A distinção contida acima reproduz um dos pontos do debate a ser enfrentado: a 

existência de uma diferenciação entre a burocracia em geral e a burocracia das carreiras do 

sistema de justiça no campo da administração pública, com repercussão em distintas postura e 

atuação no relacionamento com a gestão política. Ela é corroborada por notícias que dão conta 

do manejo de meios velados de repressão à conduta de agentes da burocracia pública na defesa 

de órgãos e políticas cuja natureza é de administração pública permanente. Isso pode ser notado 

especialmente nas polêmicas referidas às políticas de promoção à saúde e defesa do meio 

ambiente, ao passo que não se identificam o registro de notícias correspondentes quanto à 

burocracia da AGU ou mesmo de integrantes dos órgãos que compõem a “ecologia das 

entidades de controle”, como a Controladoria-Geral da União.  

Retirar significado de tais registros e reunir evidências para o debate sobre as relações 

causais entre o discurso do meio jurídico e o modo como se desenvolve sua relação com a 

política é parte do objetivo do esforço de análise de discurso adiante empreendido, e a 

relevância deste esforço se relaciona com os reflexos para o cotidiano da administração pública 

decorrentes da postura desse setor burocrático, de grande relevância para o exercício do poder 

político e administrativo do estado.      
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1.4. Delimitação do estudo 

O exame do problema de pesquisa proposto – “qual a percepção dos advogados 

públicos federais sobre a dicotomia advocacia de estado x advocacia de governo?” – coloca-

se no domínio da sociologia das instituições e organizações públicas e se debruça sobre o 

fenômeno da AGU na perspectiva do exame do problema político da burocracia. Partindo das 

noções de Bourdieu sobre o campo jurídico, bem como da literatura nacional sobre instituições 

judiciais, procura-se identificar qual padrão de relacionamento entre administração e governo 

está contido no imaginário da advocacia pública federal e em que medida ele se diferencia ou 

coincide com outros segmentos de profissionais do sistema de justiça. 

Não se pretende, contudo, desenvolver especificamente uma iniciativa analítica 

discursiva crítica, propensa a uma investigação do modo como o abuso de poder, a dominação 

e a desigualdade estão presentes no imaginário desse segmento burocrático, em amostras 

textuais orais e escritas (IRIGARAY, CUNHA E HARTEN, 2017). Porém, o emprego da 

análise de discurso, com a ênfase na inspiração arqueológica, está direcionado também a 

identificar se tais elementos de indagação estão presentes nas fontes textuais examinadas. As 

questões propostas no roteiro de entrevistas longas procuraram despertar temas relacionados a 

tal dimensão política, na perspectiva do relacionamento institucional da advocacia pública com 

a administração pública da União, ao passo que a investigação em torno de fontes secundárias 

colhidas nos sites das entidades associativas da advocacia pública também procurou identificar 

a presença de tais elementos.  

Nossa perspectiva, entretanto, enfatiza a procura de explicações das estruturas do 

discurso a partir das propriedades da interação social neles eventualmente explicitadas 

(IRIGARAY, CUNHA E HARTEN, 2017), partindo da premissa que práticas sociais 

influenciam textos (modelando o contexto e o modo como os textos são produzidos), ao passo 

que os textos, por sua vez, ajudam a influenciar a sociedade, modelando os pontos de vista 

daqueles que leem ou consomem esses textos (IRIGARAY, CUNHA E HARTEN, 2017; 

FAIRCLOUGH, 2017). 

É essa busca que justifica o cotejo de amostras textuais com duas origens diversas: a 

produção consolidada em páginas institucionais de entidades associativas e o resultado de 

entrevistas com membros da advocacia em atuação cotidiana na atividade fim da AGU, 

buscando continuidades, deslocamentos e distinções de práticas discursivas em ambientes 

diversos. 

Essa busca se constituiu também na principal limitação da pesquisa. Em torno do 
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sistema de advocacia pública da AGU existem quatro carreiras diferentes, com distintas 

posições e protagonismo no seu relacionamento com o restante da administração e da gestão 

política do estado, cenário onde se revela uma potencial multiplicidade de circunstâncias de 

interação social. O foco no cotejo das amostras textuais das diversas entidades associativas, que 

representam diversas carreiras, com entrevistas de integrantes apenas da carreira de procurador 

da fazenda nacional é uma limitação das condições materiais de pesquisa que deve ser 

considerada.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“A reforma administrativa do aparelho do Estado no Brasil 
tem na introdução e alteração de normas no âmbito da Constituição da 
República e das leis do país uma de suas etapas necessárias. Porém, a eficácia 
da reforma administrativa está condicionada ainda a uma concomitante 
reforma na mentalidade dos agentes públicos. É indispensável para a efetiva 
implementação da reforma pretendida que os agentes administrativos superem 
o tradicional vezo burocrático que vem convertendo a Administração, nas 
palavras de DROMI, numa cara "máquina de impedir", fiel ao que o mesmo 
autor batizou como o "código do fracasso", que dispõe: "artigo primeiro: não 
pode; artigo segundo: em caso de dúvida, abstenha-se; artigo terceiro, se é 
urgente, espere; artigo quarto, sempre é mais prudente não fazer nada.” 
(MODESTO, 1997)  

 

 

2.1. O problema político da burocracia – e sua afirmação histórica como modo de 
organização da vida 

O espírito de investigação que anima este esforço de pesquisa é bem ilustrado na 

imagem a respeito da necessidade de superação do tradicional vezo burocrático que converte a 

administração pública numa custosa máquina de impedir, invocando a necessidade de 

identificar e compreender o objeto sob exame. Qual a origem, quando se formou, de que se 

alimenta a mentalidade que precisa ser reformada?   

O fenômeno sob análise não é a burocracia em sentido amplo, mas um setor da 

burocracia que tem no exercício da interpretação jurídica, no interior da atividade de gestão 

pública, sua prática cotidiana. Trata-se de examinar a mentalidade da burocracia que maneja a 

técnica que, um dia, deu conta da tarefa de desenvolver os enunciados que performaram o 

estado até alcançar sua feição contemporânea, e saber das implicações políticas e de gestão que 

daí derivam.  

Essa definição de foco é atenta ao alerta de Tenório (1981) quanto ao fato de que nem 

sempre é percebida a complexidade da “burocracia” como objeto observado, sendo necessário 

ter presentes as múltiplas manifestações em que o fenômeno da burocracia pode se desdobrar, 

expressão que, em uma primeira aproximação, serve para designar pelo menos três fenômenos 
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distintos: estrutura de poder, sistema de gestão e grupo social, cada um dos quais podendo 

ser analisado por enfoques ou disciplinas diferentes:  

Normalmente, tem-se a sensação de que a literatura a respeito do fenômeno 
burocrático trata de fenômenos completamente diferentes, o que nos leva a perguntar 
até que ponto é lícito falar de burocracia no singular e não de burocracias no plural, já 
que tantas são as perspectivas científicas que aparecem sobre o tema. E mais ainda 
não faltam autores que veem na burocracia o centro que polariza e dota de coerência 
a civilização de nossos dias chamada significativamente de civilização burocrática, já 
que acreditam que a tendência a organizar ou a colaborar de forma interdependente é 
inerente à natureza humana. (TENÓRIO, 1981, p.80). 

 

 

A presente pesquisa busca caracterizar e analisar uma das “burocracias” acima aludidas: 

a advocacia pública federal tomada como estrutura de poder, sistema de gestão e grupo social 

específico no contexto da administração pública federal, repousando o interesse específico 

deste trabalho numa contribuição para identificação dos atributos de sua mentalidade. As 

particularidades dessa burocracia não serão, contudo, abordadas sob a ótica de um exame sobre 

suas funcionalidades ou capacidades institucionais, mas a partir da perspectiva contida na 

análise de Max Weber, para quem o problema da burocracia não é organizacional ou 

administrativo, é político e repousa na exploração das evidências dos riscos da desintegração 

entre política e administração (MARTINS, 2006).  

Ao fazer sua abordagem inicial da noção de estado, Bourdieu (2014) o faz a partir da 

célebre definição de Weber, mas adicionando a ela um elemento. O autor define o estado como 

o ente que detém “o monopólio legítimo da violência física e simbólica”, assim acrescentando 

ao tema do problema político que é a burocracia o alerta de que a compreensão da dimensão 

simbólica do efeito do estado demanda compreender o funcionamento específico do 

microcosmo burocrático, chamando especial atenção para os juristas:  

[...] é preciso analisar a gênese e a estrutura desse universo de agentes do Estado, 
particularmente os juristas, que se constituíram em nobreza de Estado ao instituí-lo e, 
especialmente, ao produzir o discurso performativo sobre o Estado que, sob aparência 
de dizer o que ele é, fez o Estado ao dizer o que ele deveria ser, logo, qual deveria ser 
a posição dos produtores desses discursos na divisão do trabalho de dominação. 
(BOURDIEU, 2014) 
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O problema político da burocracia jurídica federal, no contexto organizacional da AGU, 

é amplificado no contexto da aquisição de uma atribuição institucional absolutamente relevante 

no campo das possibilidades de produção de um discurso performativo sobre o que é o estado, 

sobre o que ele deve ser e sobre a posição que deve ser ocupada pelos produtores desse discurso 

performativo da esfera pública. A relevância do surgimento da AGU como instituição inédita 

está, portanto, além da circunstância de surgir como instituição que hierarquiza, unifica e 

estrutura um sistema de advocacia pública antes inexistente. Essa importância está radicada, 

principalmente, no fato de ter sido integrada a essa unidade organizacional a atribuição da 

autoridade técnica e política da defesa da norma legal ou dos atos normativos eventualmente 

inquinados como inconstitucionais ante o Supremo Tribunal Federal, competência de 

preservação do regime democrático constitucional atribuída ao Advogado-Geral da União4, da 

qual se colhe um protagonismo central num cenário de potencial clivagem política entre os 

poderes do estado. 

Esse cenário materializa claramente o sentido da afirmação de Bresser Pereira e Prestes 

Motta (1980) que destaca a relevância do problema político da burocracia assinalando que 

falham os sociólogos das organizações e os administradores ao tentar conceituar burocracia a 

partir da organização burocrática, porque “antes de mais nada, burocracia é poder”. 

A investigação, por intermédio da análise do discurso contido em documentos extraídos 

do universo dos debates corporativos da advocacia pública federal justaposta à análise do 

discurso de entrevistas longas realizadas com integrantes de uma das carreiras da AGU, 

procurará identificar se o imaginário e a cultura geral desse setor da burocracia se desenvolveu 

na sua afirmação como espaço de poder, numa perspectiva de abstenção de qualquer relação 

com o processo político, ou em outra variante a ser revelada no curso da investigação, que busca 

ilustrar como se dá a interação de sua atuação no contexto do estado democrático 

contemporâneo. 

O advento da descrição weberiana do tipo ideal burocrático deu lugar a diferentes 

dimensões de análise sobre o fenômeno da burocracia que podem transitar no campo da ciência 

política, na perspectiva da sociologia das instituições ou no campo do estudos organizacionais, 

onde pode ser examinado, entre outros, tanto sob a ótica mais específica da verificação de 

 
4

 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 

(...) 

§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, 
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. 



30 
 

relações de funcionalidade/disfuncionalidade derivadas dos atributos morfológicos da 

organização burocrática até o exame crítico do fenômeno burocrático enquanto forma de 

dominação racional-legal.  

O campo da administração pública se interessa por todos esses vetores de análise, mas 

aqui nos debruçaremos, inicialmente, sobre o exame da burocracia como prática social derivada 

da configuração de determinadas condicionantes políticas, econômicas, sociais e culturais de 

um tempo e um lugar determinados, situados em um momento anterior à conformação do 

fenômeno descrito no modelo analítico ideal weberiano.  

Tal perspectiva busca estabelecer uma contextualização histórica que parte desse ponto 

onde o “campo administrativo” ganha materialidade histórica. Para Bordieu (2014), esse ponto 

de partida é a existência histórica do “Estado dinástico”, uma forma primitiva de estado na qual 

vão se formar as condições que dão lugar à emergência do que ele categoriza como “Estado 

burocrático” (e, consequentemente, donde emerge problema político da burocracia).  

Buscando compreender a lógica do longo processo histórico que conduz um tipo de 

estado reduzido à casa do Rei para o “estado como campo de forças e campo de lutas orientadas 

para o monopólio da manipulação legítima dos bens públicos”, Bourdieu (2005, p. 41) define um 

modelo explicativo da transição do Estado dinástico para o Estado burocrático, sem o quê, na 

visão do autor, não seria possível compreender a especificidade do Estado moderno. 

Esse caminho é pontuado pela constatação de uma ambiguidade essencial do Estado 

dinástico. Embora construído a partir da acumulação inicial de um capital simbólico baseado 

nos signos do sangue e da terra (os atributos da “casa do Rei”), o Estado dinástico, além de 

contar, a seu favor, com peso simbólico da diferenciação do poder do Rei em relação ao poder 

dos chefes locais, precisou também contar com o apoio da ação dos juristas e do modo de gestão 

e reprodução burocrática a favor da perpetuação de um poder privado dentro da própria dinastia, 

de modo a manter o soberano a salvo das ameaças advindas do interesse sucessório contido no 

interior de seu próprio círculo familiar.  

Afirma Bourdieu (2005) que, paradoxalmente, um sistema de governo que misturava o 

doméstico e o político, a casa do Rei e a razão de estado funcionará, pelas contradições que 

engendra, como reforço da burocracia: 

[...] a emergência do Estado se realiza, em parte, a favor de mal-entendidos nascidos 
do fato de seu poder, com toda boa-fé, exprimir as estruturas ambíguas do Estado 
dinástico numa linguagem, principalmente a do direto, que lhes dá um fundamento 
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completamente outro e, assim, prepara sua superação. (BOURDIEU, 2005, p. 49) 

 

 

O autor refere um movimento que remete aos grandes impérios agrários, que assegurava 

a ordem e a gestão da violência, bem como a gestão da sabedoria oficial conservada por escrito, 

por meio da instituição de grandes burocracias de párias, operando uma clara ruptura com 

laços familiares, outorgando tarefas a agentes excluídos da política, como eunucos, sacerdotes 

com votos de celibato, estranhos sem laço de parentesco, assim, estranhos ao universo das 

disputas pelo poder da casa do Rei.  

Bourdieu (2005) anuncia o surgimento de uma fé fundamental da “divisão inicial do 

trabalho de dominação” doravante compartilhado entre os herdeiros (rivais dinásticos dotados 

de poder reprodutivo, mais reduzidos à impotência política) e os oblatos (poderosos, mas 

desprovidos de poder reprodutivo):  

[...]para limitar o poder dos membros hereditários da dinastia, recorre-se para os 
postos importantes a indivíduos estranhos a dinastia, os homines novi, os oblatos, que 
tudo devem ao estado a que servem e que podem, pelo menos em teoria, perder a 
qualquer instante o poder que dele receberam; mas para se proteger contra ameaças 
de monopolização do poder que oprime todos os detentores de um poder fundado 
sobre uma competência especializada mais ou menos rara, esses homines novi são 
recrutados de forma que não tenham nenhuma chance de se reproduzir, (sendo, no 
limite, os eunucos, os clérigos que fizeram o voto de celibato) e de perpetuar assim 
seu poder por vias do tipo dinástico ou de fundar poder durável numa legitimidade 
autônoma independente da que lhe oferece o Estado, condicional e temporariamente, 
através de sua condição de funcionários. (BOURDIEU, 2005, p. 52). 

 

 

O processo histórico de que resulta o modelo burocrático como “estrutura de poder 

hierarquizada” segundo a qual certos indivíduos – os burocratas – participam ou executam as 

decisões de uma organização (seja pública ou privada), graças à sua qualidade de 

manipuladores de um determinado sistema de gestão (TENÓRIO, 1981) é o mesmo processo 

que resultou na criação histórica do Estado moderno num determinado tempo e local 

específicos, o ocidente europeu no período entres os séculos XIII e XVII. 

Conforme mencionado, a criação do Estado moderno deriva de uma passagem da forma 

dinástica de estado para o modelo que irá se estabelecer a partir do acréscimo de vários 

elementos “modernos” que a ele se agregam e que, reforçado pelas condições históricas e por 

suas próprias contradições internas, dá lugar ao modelo de estado em que o modo de 
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organização burocrático se autonomiza e passa a consistir em signo de um propósito racional, 

tornado “razão de estado”.  

Esse processo tem início quando o rei desapossa os poderes privados em favor de um outro 

poder privado, o qual concentra e perpetua na sua própria dinastia, colhendo a legitimidade de 

um modo de reprodução familiar. Adiante, esse modo de reprodução familiar será objeto de 

reforço racionalizador/burocrático de leis e princípios abstratos, dando origem a uma nova fonte 

de legitimidade, antinômica ao que o rei institui (ou que se institui), na burocracia, cuja forma 

de reprodução era associada ao mérito e à competência. No entanto, a adoção de princípios 

abstratos e leis não consistirá no único indicador de modernidade associado ao Estado dinástico. 

Tal como refere Bourdieu (2005), como fatores de “racionalização” podem ainda ser elencados 

(i) a concorrência entre estados por meio de guerras que impõem a concentração e a 

racionalização do poder; (ii) a permanência  de estruturas antigas de tipo patrimonial no núcleo 

do setor mais burocratizado do estado, revelando um sistema de apadrinhamento e clientela que 

constituía a força motriz por trás do sistema oficial de administração; e (iii) a existência de clãs 

de base familiar (geralmente designados pelo nome enganador de “partidos”) que 

paradoxalmente contribuíam para imposição da burocratização, na medida em que sua 

importância estrutural para a monarquia era desempenhada por um “favorecido” que, leal ou 

contestador da casa do Rei, exerce seu poder absoluto segundo um mesmo padrão de 

legitimação.  

O Estado dinástico, organizado segundo um princípio fundamental, a estratégia de 

reprodução com base na linhagem, comporta, então, uma tensão estrutural entre a família real 

como grupo de agentes disposto segundo tal princípio e um segundo grupo de agentes que se 

reproduz por mediações, sendo a principal o sistema escolar, e o capital cultural daí advindo. 

Será esse segundo grupo de agentes que terá interesse de promover uma definição de estado 

mais universal no lugar daquela fundada na hereditariedade (BOURDIEU, 2014). 

No cenário descrito por Bourdieu, está contido o universo de produção da formação 

discursiva que deu origem ao Estado moderno, o Estado racional ou “Estado nacional de 

direito”. Seus caracteres diferem substancialmente de outras formas estruturadas de detenção 

do poder e regulação da vida social experimentados pelas diversas matizes da civilização ao 

longo do tempo. Não se registra, anteriormente, semelhante forma de organização do poder: 

uma unidade nacional formada por povo e território, à qual se agrega a noção de soberania, 

submetida ao império de uma central e final autoridade que dá a última palavra sobre a gestão 

de um aparato detentor do monopólio do exercício legitimo da violência, potestade 
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desenvolvida com fundamento na racionalidade de um direito formalmente aperfeiçoado 

com o apoio em um corpo de funcionários formados nesse direito (WEBER, 2009). 

Nesse sentido, Schiera (2009), oferecendo definição ao vocábulo “Estado moderno” para 

o “Dicionário de política”, aborda o tema enfatizando o seu caráter de forma de organização 

do poder historicamente determinada, noção que, antes de traduzir  um conceito universal, 

define como uma entidade desenvolvida na Europa a partir do século XIII e consolidada entre 

os séculos XVII e XIX, na base de pressupostos e motivos específicos da história europeia, num 

forma que chama de “estado moderno europeu”, caracterizada por conotações que a tornam 

peculiar e diversa de outras formas, historicamente também determinadas e interiormente 

homogêneas, de organização do poder. Numa abordagem mais suscinta, com notas semelhantes 

à linha desenvolvida por Bourdieu, na medida em que registra um processo de diferenciação 

de um novo padrão de detenção do poder, o autor registra: 

“O elemento central de tal diferenciação consiste, sem dúvida, na progressiva 
centralização do poder segundo uma instância sempre mais ampla, que termina por 
compreender o âmbito completo das relações políticas. Deste processo, fundado por 
sua vez sobre concomitante afirmação do princípio da territorialidade da obrigação 
política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político, 
através da evolução do conceito de oficium, nascem os traços essenciais de uma nova 
forma de organização política: precisamente o Estado moderno.” (SCHIERA, 2009, 
p. 425)5 

 

 

Mais do que uma nova conquista civilizatória, o processo histórico assim caracterizado 

produziu uma nova instituição política que materializa um salto organizacional em relação a 

outras formas históricas de organização e detenção do poder.  

Tal advento contou com a contribuição do processo de aprimoramento tecnológico do 

direito que evoluiu até o alcance da institucionalização da noção de “império da lei” como 

sinônima de “estado”. No correr desse processo histórico, em decorrência desse papel 

instrumental assumido pelo direito, tal campo técnico assume uma nova contextura, baseada na 

identidade entre “direito” e “universo legislado” pelo aparato do “Estado nação”.  

É apenas no período do Renascimento e da emergência do Iluminismo que as noções de 

constituição, soberania e lei escrita elaborada pelo parlamento foram gestadas e associadas à 

 
5 in Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino – vários colaboradores. “Dicionário de política”, 
volume I, p.425, verbete “Estado” 
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noção de direito, como se integrassem o fenômeno da normatividade desde sempre. 

Paulatinamente, elas se sobrepõem ao direito fundado na tradição e na experiência social a 

construção do direito civil codificado, uma técnica baseada num critério econômico ou 

utilitário, destinado a garantir segurança e previsibilidade às relações jurídicas no trato 

comercial (BOBBIO, 1995). 

O surgimento do Estado moderno e a nova configuração do direito consistem em 

expressões do movimento de universalização do modo capitalista de produção (RUSCONI, 

2009)6. Mais do que um novo padrão de organização das forças produtivas e de 

desenvolvimento de relações comerciais, a universalização do modo capitalista de produção se 

espraia para além do restrito campo da economia e invade todos os campos da organização da 

vida em sociedade, tudo baseado na eleição de seu elemento central – a racionalidade – como 

princípio básico de estruturação do edifício social. 

Sob o título “O nascimento do Estado racional”, Max Weber (2009) registra o roteiro 

do imbricamento de toda uma rede de instituições, experiências e práticas sociais para ilustrar 

o surgimento de Estado moderno quase como um sinônimo de organização burocrática. Faz 

isso descrevendo um processo de substituição de noções mágicas de legitimação do poder, pela 

emergência do modo de legitimação racional-legal, explicitando as relações de causa e efeito 

que determinaram localização espacial e temporal do fenômeno no Ocidente, precisamente no 

oeste europeu.  

Segundo WEBER (2009), “O Estado, no sentido do Estado racional, somente se deu 

no Ocidente”: 

“A luta constante, em forma pacífica e bélica, entre Estado nacionais concorrentes 
pelo poder criou as maiores oportunidades para o moderno capitalismo ocidental. 
Cada Estado particular tinha que concorrer pelo capital, que estava livre de 
estabelecer-se em qualquer lugar e lhe ditava as condições sob as quais o ajudaria a 
tornar-se poderoso. Da aliança forçada entre o Estado nacional e o capital nasceu a 
classe burguesa nacional – a burguesia no sentido moderno da palavra. É, portanto, o 
Estado nacional fechado que garante ao capitalismo as possibilidades de sua 
subsistência e, enquanto não cede lugar a um império universal, subsistirá também o 
capitalismo.” (WEBER, 2009, p.  ) 

 

 
6 A referência à expressão “modo capitalista de produção” remete a uma das acepções referidas por Gian Enrico Rusconi ao vocábulo 

“capitalismo”, na qual define a expressão atingindo a sociedade no seu todo, como formação social, historicamente qualificada, de forma 
determinante pelo seu modo de produção, designando, portanto, uma “relação social” geral, tendo como características: a) propriedade 
privada dos meios de produção; b) sistema de mercado baseado na iniciativa e na empresa privada, processos de racionalização dos meios 
e métodos diretos e indiretos para valorização do capital e a exploração das oportunidades de mercado para efeito do lucro. In “Dicionário 
de política”, Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino – vários colaboradores. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
13ª Edição, 2009, volume II, p.141. 
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Após traçar riquíssimo e erudito roteiro comparativo da realidade ocidental com o 

ancien régime chinês, onde explica a ausência de condições de desenvolvimento capitalista no 

Oriente, Weber (2009) relaciona tal inaptidão por uma relação de causa e efeito com a existência 

de um sistema de legitimação do poder baseado em ideias mágicas: na China que descreve, por 

exemplo, a virtude do imperador e de seus funcionários bastaria para manter tudo em ordem 

em tempos normais7. Em oposição à descrição dessa realidade, o autor examina as relações de 

causa e efeito que se fizeram presentes no Ocidente, onde a situação se faz diferente pelo 

surgimento do Estado racional, o único em que poderia florescer o capitalismo moderno: “Este 

descansa sobre um funcionalismo especializado e um direito racional” (WEBER, 2009).  

Passeando pela influência do direito romano até sua recepção pelos notários italianos 

(após a decadência do império romano do Ocidente), descrevendo a herança do formalismo 

mágico do processo germânico e considerando ainda a forma racional do processo canônico, 

Weber (2009) descreve as origens de uma dupla racionalização do processo decisório jurídico, 

por parte secular e eclesiástica, que se estenderia por todo o Ocidente. 

Autores como Tratenberg (2006) e Tenório (1981) associam o fenômeno burocrático ao 

surgimento de manejos técnicos e especialização e divisão de atividades no contexto do 

denominado “modo de produção asiático”, regime distinto do modo capitalista de produção. 

Bourdieu (2005, 2014), tal como referido, define o fenômeno da burocracia como originário de 

um processo derivado das contradições do “Estado dinástico”.  

Weber (2009), por sua vez, define o fenômeno burocrático pelas características que o 

distinguiam no oeste Europeu, assinalando a constatação das diferenças existentes entre 

sistemas de legitimação de poder baseados em fundamentos mágicos (ou não racionais) e a 

paulatina construção de um sistema de legitimação racional-legal, que serve de pano de fundo 

para explicação do surgimento de uma superestrutura do Estado nacional e da organização 

burocrática como realidades baseadas em um direito racional8. Registra o autor que a China 

tinha mandarins com formação humanística, e a Índia dispunha de escribas, mas nenhuma das 

duas civilizações contava com juristas formados, características que distinguiam o Ocidente, 

 
7 “Sobrevindo uma seca ou outro acontecimento desagradável, promulga-se um édito, no sentido de aumentar as exigências nas provas de 

versificação ou de acelerar os processos, porque de outro modo ficariam agitados os espíritos (...) Quase todas as coisas ficam entregues a 
si mesmas. Os funcionários não governam, mas somente interferem em tumultos e incidentes desagradáveis” WEBER (2009). 

8 “Na China, pode acontecer que um homem que vendeu a outro uma casa volte depois de um tempo e peça acolhida porque ficou na miséria. 
Se o comprador deixa de observar o antigo mandamento chinês da ajuda fraternal, os espíritos se agitam por isso, acontece que o vendedor 
empobrecido volta para casa como inquilino compulsório, sem pagar aluguel. Com um direito desse tipo, o capitalismo não pode operar; 
o que precisa é de um direito previsível como o funcionamento de uma máquina, sem interferirem aspectos ritual-religiosos e mágicos. A 
criação de um direito desse tipo foi conseguida, ao aliar-se o Estado moderno aos juristas, para impor suas pretensões de poder.” (WEBER, 
2009) 
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que, ao contrário, dispunha de um direito formalmente aperfeiçoado e funcionários nele 

formados que eram superiores aos demais como técnicos administrativos. “Do ponto de vista 

da história econômica, este fato tornou-se importante porque a aliança entre o Estado e a jurisprudência 

formal favorecia indiretamente o capitalismo” (WEBER, 2009). 

O Estado moderno, o “Estado Nacional de Direito” foi uma construção haurida dessa 

acomodação de avanços civilizatórios e necessidades econômicas desenvolvida desde o século 

XIII, com o início das acumulações capitalistas, e que se consolida no cenário histórico dos 

séculos XVIII a XIX com o aparato técnico fornecido e manipulado por uma estrutura de poder 

hierarquizada, que executa as decisões de uma organização, graças às suas habilidades em 

manipular um determinado sistema de gestão que pouco a pouco se converte no modo de ser e 

pensar dos restante da sociedade. A burocracia acaba por se converter numa prática social que 

transcenderá a esfera estatal. Essa universalização do modo organizacional burocrático 

contribui para o impulsionamento de movimento de síntese de informações que resulta na 

codificação das leis e no estabelecimento de constituições escritas, que operou significativo 

impacto sobre a forma de exercício do poder. A partir de tal transformação, o direito, agora 

“direito positivo” passou a traduzir a linguagem do exercício do poder, e seus operadores 

passaram a se destacar nessa função (BOBBIO, 1995).  

Esse processo de “invenção” do Estado moderno, não consistiu na obra de um sujeito 

meta-histórico que concebeu uma formação ideológica que lhe deu a gênese, mas num processo 

derivado de determinadas relações, em uma determinada época, que o constituiu de práticas em 

práticas (FOUCAULT, 2005). 

A emergência do papel do “direito positivo” e sua relevância para o Estado racional 

pode ser descrita como a história dessas práticas, assim como dois movimentos de definição do 

Estado destacados por Bobbio (2008) podem ser considerados resultado da reiteração de certas 

práticas, a saber, os movimentos de “estatização do direito” e de “juridicização do estado”. 

Comparando as formulações de Max Weber e Hans Kelsen a respeito das relações entre 

estado e poder, o autor ilustra outro panorama que deve ser agregado a um olhar abrangente 

sobre o nosso objeto de indagação, a saber, a constatação de que o movimento de síntese de 

informação representado avanço do positivismo jurídico, além de significar a definição de 

limites cada vez mais rígidos entre direito e moral, de um lado, e direito e política, de outro, 

encaminhou um processo de tecnicização cada vez maior do direito público, acentuando a 

tendência para tratar o Estado do ponto de vista do direito ou, na expressão utilizada pelo autor 

para designar essa tendência, significou “juridificar” o estado.  
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Em sequência, Bobbio (2008) registra que a identificação do estado com o direito num 

determinado território é um fenômeno característico do Estado moderno, ou seja, um fato 

histórico. Após discorrer sobre a posição central do conceito de coação e a definição 

meramente estrutural do direito e do estado, quanto à recusa de qualquer referência a fins, 

definição presente tanto nas formulações de Kelsen, quanto de Weber, o autor registra:  

Seria muito fácil observar que tais analogias dependem de os dois pertencerem ao 
movimento do positivismo jurídico, por meio do qual ocorre o processo de 
juridificação do Estado e de estatização do Direito, e por obra do qual o Direito é 
cada vez mais identificado com o conjunto de normas ligadas direta ou indiretamente 
com o aparelho coativo (que em sua forma mais completa é o próprio Estado).”  

 

 

Essa configuração do Estado moderno, como “Estado Nacional de Direito” se 

desenvolveu como um processo paralelo e semelhante à empresa capitalista, como constatara 

Weber (2009), ao registrar que o desenvolvimento do Estado moderno iniciava, em todos os 

lugares, pela iniciativa de um poder central no sentido de desapropriar o poder administrativo 

que eventualmente existisse ao seu lado, em mãos de particulares, isto é, daqueles proprietários 

de recursos administrativos, bélicos e financeiros e de bens politicamente aproveitáveis de todos 

os tipos: 

“Todo o processo constituiu um paralelo perfeito ao desenvolvimento da empresa 
capitalista, mediante a desapropriação gradativa dos produtores autônomos. No fim 
vemos que no Estado moderno de fato há a concentração em um ponto supremo da 
disposição sobre todos os recursos da organização política, que mais nenhum 
funcionário e proprietário pessoal do dinheiro que desembolsa ou dos prédios, das 
reservas, dos instrumentos ou da maquinaria bélica de que dispõe.”  

 

 

A tendência monopolista comum ao Estado e à empresa privada tem fundamento no 

mesmo padrão de racionalidade utilitária, uma noção de eficiência baseada na concentração de 

poder para alocação eficiente dos recursos e meios de atuação: a racionalidade econômica do 

cálculo.  

Procurando enfatizar que a análise da Teoria Administrativa deve partir da burocracia 

enquanto poder, para atingir a burocracia na estrutura da empresa, Tratemberg (2006) destaca 

que nascemos, vivemos e morremos em organizações formais, razão pela qual as teorias 

explicativas destas são de primordial importância, principalmente, quando o próprio Estado, ao 

intervir na economia, aparece como organização.  
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Novamente Weber (2009) anota, ainda, o “progresso” (aspas do autor) histórico em 

direção ao Estado burocrático, que sentencia e administra na base de um direito racionalmente 

estatuído e de regulamentos racionalmente concebidos, encontra-se em conexão muito íntima 

com o desenvolvimento do capitalismo moderno. 

“A empresa capitalista moderna fundamenta-se internamente, sobretudo, no cálculo. 
Para sua existência, ela requer uma justiça e uma administração, cujo funcionamento, 
pelo menos em princípio, possa ser racionalmente calculado por normas gerais fixas, 
do mesmo modo que se calcula o rendimento provável da máquina.”  

 

 

Se contemporaneamente existe um divórcio entre a essência do modo de atuação dos 

agentes privados e dos agentes públicos, originalmente, “administradores” e “burocratas” 

surgem num processo histórico comum de emergência da racionalidade, critério segundo o qual 

se distribuía o poder dentro da empresa e dentro do estado, fosse ele outorgado pelo 

“empresário” ou pelo “rei” (BORDIEU, 2005, p. 50), forjando estruturas destinadas a funcionar 

de modo semelhante, sob a proteção da previsibilidade do direito positivo e do monopólio da 

força pelo estado. 

A mesma racionalidade que presidiu o surgimento da empresa informou o surgimento 

da burocracia de Estado, como um corpo destinado a lhe garantir segurança para existência que 

se universalizará no mesmo diapasão da moderna organização capitalista da economia. 

Segundo Weber (2009), a organização racional, burocrática, especializada e baseada na divisão 

do trabalho de todas as associações de dominação humanas, desde a fábrica até o exército e o 

estado, imprimia seu timbre e marcava o signo predominante de um futuro, então, previsível:  

“A Guerra Mundial significou, antes de mais nada, a marcha triunfal dessa forma de 
vida pelo mundo inteiro. Mas ela já estava em andamento de qualquer modo. 
(...)Certamente, a burocracia não é, de modo algum, a única forma moderna de 
organização, do mesmo modo que a fábrica não é, nem de longe, a única forma de 
empresa industrial. Mas ambas são aquelas que imprimem seu timbre na era atual 
e no futuro previsível. A burocratização pertence ao futuro.” (Grifo meu). 

 

 

O modo racional de organização da burocracia se constituirá em um “modo de 

organização da vida” que transcenderá os limites da organização e a lógica do aparelho de 

Estado, anunciava Weber, logo após o final da Primeira Guerra Mundial. 

E assim foi. Desde sempre, a burocracia foi. Surgiu como ser, não como dever ser. E 
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ainda hoje a burocracia é. O longo processo que nos traz até o exame do fenômeno burocrático 

no Brasil ilustra a materialidade do seu advento como resultado da prática social, e não como 

obra de formulações abstratas de um sujeito meta-histórico neutro9. “Antes de mais nada 

burocracia é poder”, porque ela surge em apoio poder e após evolui e se autonomiza até 

constituir um campo onde o seu modo de reprodução se tornará fonte de legitimidade do poder, 

o seu poder.  

O percurso acima brevemente delineado buscou abordar a noção de burocracia para 

além do horizonte da definição da noção de modelo ideal. O olhar que levou Weber à síntese 

contida em sua ferramenta analítica é o produto de uma sociologia marcada pela historicidade 

e a ele se buscou agregar diferentes perspectivas marcadas pelo olhar de autores que 

empreenderam uma análise baseada num semelhante padrão de exame histórico exaustivo. 

Sobre os ombros de Weber, a quem Kelsen teria reconhecido “o mérito de ter 

considerado o estado como ordenamento jurídico”, (BOBBIO, 2008) com todas as possíveis 

derivações dessa premissa no contexto da aliança identificada pelo sociólogo entre “estado e 

jurisprudência formal que indiretamente favorecia o capitalismo”, Bourdieu pode distinguir 

dois modos de reprodução distintos, que remetem à dicotomia entre a governo/política e 

burocracia/administração, um primeiro baseado nos moldes de legitimidade próprios da noção 

representativa que emerge com o Estado Nacional, e um segundo baseado na formação escolar 

e na expertise técnica decorrente.  

 
9 Respondendo a pergunta em sua conferência ministrada na PUC do Rio de Janeiro em 1975, Foucault responde 
se teria afirmado que o próprio sujeito é formado pela ideologia. Respondendo negativamente, o autor aborda as 
circunstâncias que gestaram a produção histórica de um sujeito supostamente neutro como uma derivação 
das práticas judiciárias: 
                  “Se vocês leem Bacon, ou em todo caso, na tradição da filosofia empirista – não somente da filosofia 
empirista, mas finalmente da ciência experimental, da ciência da observação inglesa, a partir do fim do século 
XVI, e depois da francesa etc. – nessa prática da ciência da observação, vocês têm um sujeito, de alguma forma 
neutro, sem preconceitos, que diante do mundo exterior é capaz de ver o que se passa, de captá-lo, de compará-
lo. Esse tipo de sujeito, ao mesmo tempo vazio, neutro, que serve de ponto de convergência para todo o mundo 
empírico, e que vai se tornar o sujeito enciclopédico do século XVII, como é que o sujeito se formou? Será um 
sujeito natural? Será que todo homem pode fazer isso? Será preciso admitir que, se ele não o fez antes do século 
XV, no século XVI, foi somente porque tinha preconceitos, ou ilusões? Será que eram véus ideológicos que o 
impediam de dirigir esse olhar neutro e acolhedor sobre o mundo? Esta é a interpretação tradicional, e eu acredito 
ainda que seja a interpretação dada pelos marxistas, que dirão, bom, os pesos ideológicos de certa época 
impediam que... Eu já lhes direi não, não me parece que uma análise assim seja suficiente. De fato, esse sujeito 
supostamente neutro é, ele próprio uma produção histórica. Foi preciso toda uma rede de instituições, de 
práticas, para chegar ao que constitui essa espécie de ponto ideal, de lugar, a partir do qual os homens deveriam 
pousar sobre o mundo um olhar de pura observação. No conjunto, parece-me que essa constituição histórica 
dessa forma de objetividade poderia ser encontrado nas práticas judiciárias e, em particular na prática da 
enquête. (in “A verdade e as formas jurídicas. p.137/8)  
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Quando Weber examinou a dicotomização entre política e administração como 

problema central da burocracia (MARTINS, 2005), examinou uma realidade histórica que não 

havia presenciado a escalada progressiva do antagonismo entre dois modos de reprodução 

distintos, dois modos de legitimidade e de exercício do poder de cujas relações de integração e 

inserção depende a boa sorte da administração pública. 

A mirada histórica de Weber (2009) não lhe oportunizou, sobretudo, presenciar os 

efeitos de um processo de diferenciação que ele identificou de modo original, e do qual parte 

Bourdieu (2005) para elaborar uma teoria da genética do Estado, na qual constata a 

autonomização progressiva do campo administrativo e a subsequente eclosão de um outro 

processo de diferenciação, agora do campo jurídico, que, com seus próprios modos de 

reprodução, com intersecções com o modo de produção tanto da burocracia quanto da política, 

se distingue do espaço de legitimidade de ambas, alcançando uma autonomia expressiva, e um 

espaço próprio de exercício do poder, realidades hoje acolhidas como verdade de efeito 

universal, como se fossem produto da ordem natural das coisas (ENGELMANN, 2013). 

O foco na burocracia jurídica por meio do exame de sua percepção quanto à dicotomia 

entre “advocacia de estado x advocacia de governo” quer examinar em que medida a ilustração 

dessa tensão consiste na busca da projeção de uma identidade capaz de promover uma 

diferenciação da advocacia pública federal como setor burocrático no contexto geral da 

administração, constituindo um “campo jurídico” interno da administração pública federal, no 

qual a legitimidade de seu poder se materializaria. Essa busca por diferenciação vai estruturada 

num discurso que pode estar presente, ou não, no imaginário dos advogados integrantes dos 

quadros da AGU, mas que se constituiu, basicamente, numa opção de solução para seu 

problema político, instrumentalizada estrategicamente num discurso.  

Assume-se, também, que identificar a construção do discurso a esse respeito, e a 

formação discursiva10 a que ele corresponde, pode consistir numa importante chave explicativa 

para compreender o modo como se desenvolve a relação de integração da burocracia jurídica 

com governo e com o restante da administração pública, bem como para compreender a maneira 

como a advocacia pública federal se mobiliza (ou não) na busca da construção de seus espaços 

 
10 Colhe-se da análise histórica de Bourdieu registros de uma possível origem da formação discursiva que resultou no caráter 
mistificador da linguagem jurídica. Segundo o autor, o princípio jurídico se apoia sobre a reflexão, a propósito da noção 
tipicamente dinástica, da coroa como princípio de soberania, que está acima da pessoa real. Disso conclui: “Os juristas têm, 
sem dúvida, a tendência a operar a confusão criadora entre representação dinástica da casa, que ainda os guia, e a 
representação jurídica do Estado como corpus mistycum, à maneira da Igreja.” (BOURDIEU, 2005)   
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de atuação e poder. 

As referências às expressões “discurso” e “formação discursiva” remetem a noções 

construídas por Michel Foucault, que considera tais categorias como fatos sociais. O discurso 

que se pretende identificar é uma prática social, produto de um contexto histórico determinado, 

da interação de uma série de condicionantes políticas, econômicas e culturais, da qual emerge 

uma nova formação discursiva, um conjunto de regras de formação para o conjunto particular 

de enunciados que pertencem a ela, mais especificamente, para a formação de modalidades 

enunciativas e posições do sujeito, em regras para a formação de conceitos e em regras para 

formação de estratégias (FOUCAULT, 2014).  

Como refere Foucault (2005, p. 147), um discurso não é resultado planejado de qualquer 

projeto específico de construção, consiste, efetivamente, num acontecimento, pois “os 

discursos têm uma materialidade”11. 

Dado que a formação da cultura e do imaginário que geram a materialidade do discurso 

de determinado setor social é composta de elementos potencialmente cambiantes, propomo-nos 

a realizar uma investigação de sua origem e de como se apresenta hoje, cerca de 30 anos após 

o advento da AGU, a materialidade do discurso que habita a mente e a cultura da advocacia 

pública federal.  

Tal busca é inspirada na perspectiva arqueológica de Michel Foucault, a qual por ele 

definida como uma “tentativa histórico-política que não se baseia em relações de semelhança entre o 

passado e o futuro, mas sim em relações de continuidade e na possibilidade definir atualmente objetivos 

táticos de estratégia de luta, precisamente em função disso.” (FOUCAULT, 2005, p. 156). 

Tomada a dicotomia “advocacia de estado x advocacia de governo” como uma 

estratégia discursiva registrada em diversas manifestações e documentos (em geral relativos à 

atuação de entidades associativas e sindicatos) que busca atuar sobre o conjunto dos advogados 

 
11 Abordando a noção de que o discurso tem uma materialidade, Foucault ilustra: “Um exemplo muito simples é que a 
exploração capitalista, de certa forma, realizou-se sem que jamais sua teoria tivesse sido na verdade formulada diretamente 
num discurso. Ela pode ser revelada posteriormente por um discurso analítico: discurso histórico ou discurso econômico. Mas 
os processos históricos da exploração exerceram-se, ou não, no interior de um discurso? Exerceram-se sobre a vida das 
pessoas, sobre seus corpos, sobre seus horários de trabalho, sobre sua vida e morte. No entanto se quisermos fazer o estudo 
do estabelecimento e dos efeitos da exploração capitalista, com o que queremos lidar? Onde e que vamos vê-la traduzir-se? 
Nos discursos entendidos em sentido amplo, ou seja, nos registros do comércio, das taxas de salários, das alfândegas. 
Encontrá-la-emos ainda em discursos no sentido estrito: nas decisões tomadas pelos conselhos de administração e nos 
regulamentos das fábricas, nas fotografias, etc... Todos estes, num certo sentido, são elementos do discurso. Mas não há um 
universo do discurso, no exterior do qual nos colocaríamos, e que, em seguida, estudaríamos.” (FOUCAULT, 2005, p. 147)  
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integrantes do quadro da AGU, disputando um lugar no seu imaginário, buscando definir o 

próprio espaço em que habita, a perspectiva arqueológica se oferece para a identificação das 

relações de continuidade e na possibilidade definir uma abordagem analítica que sirva aos 

“objetivos táticos de estratégia de luta” do campo da administração pública.  

Dado que a noção foucoultiana de “formação discursiva” tem alguma equivalência com 

a noção de “gramática” (estudo e tratados dos fatos de uma língua e das leis que regem a 

formação dos signos de uma língua), o exame do nosso problema de pesquisa no contexto do 

problema político da burocracia parte também do pressuposto de que sua análise remete ao 

e se insere no ambiente delimitado pela “gramática política do Brasil”, tal como definida no 

trabalho de Edson Nunes (2017). O autor, ao descrever a formação e a interrelação, no Brasil, 

das categorias de clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de 

procedimentos, realiza uma análise sobre a materialidade de práticas que podem ser comparadas 

às noções foucaultianas acima referidas, em especial quanto ao emprego dessas categorias como 

discursos, que engendram conceitos e regras para formação de diferentes estratégias, para 

diferentes situações e momentos.  

A consideração do discurso da advocacia pública federal no contexto da “gramática 

política do Brasil” é panorama no qual são exploradas as potencialidades da tensão entre noções 

ou modelos de advocacia e como essa tensão pode impactar o processo administrativo e 

decisório do poder público. A busca da materialidade dos discursos que instrumentalizam, hoje, 

a atuação da advocacia pública federal como setor burocrático, contudo, não pode partir de uma 

pressuposição da generalização da experiência europeia em torno do desenvolvimento do 

modelo de Estado racional, baseado na organização burocrática.  

Tal como refere Foucault (2005, p. 155), a adoção da perspectiva arqueológica leva à 

busca por descobrir as bases, as continuidades no comportamento, no condicionamento, nas 

condições de existência, nas relações de poder que se constituíram num dado momento, que 

substituíram e que permaneceram, estão atualmente escondidas sob outras produções ou estão 

escondidas simplesmente porque de tal maneira fizeram parte de nosso corpo, nossa existência, 

tudo isso tendo uma determinada gênese histórica. O momento, a gênese e a existência também 

variam conforme o local geográfico de sua fenomenologia. 

Novamente invocando a natureza complexa e polissêmica da expressão burocracia, por 

meio da adoção de uma perspectiva arqueológica, este trabalho toma como referencial o exame 
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do fenômeno da burocracia no curso da história do Brasil e na identificação das circunstâncias, 

influências, estratégias e peculiaridades que foram moldando paulatinamente, aqui, sua 

instituição. Tal como destacam Vieira et al. (1982, p. 7), já virou lugar-comum, que se repete 

nos compêndios de história, a constatação de que no Brasil as instituições políticas precederam 

à formação social e que a prevalência da forma sobre o conteúdo, da tese sobre o fato, da ficção 

jurídica sobre a realidade material é, com efeito, a síndrome de nosso processo civilizatório. 

Afirmam:  

“Assim, destaca-se quase em uníssono, tivemos Estado antes de ter povo, tivemos 
Fazenda Pública antes de receita ou fato gerador, tivemos Judiciário antes de 
demandas e contendas próprias de sua esfera. E tudo isso, lembre-se, quase 
desembarcou aqui com as caravelas, tramado no além-mar pelos letrados do 
estamento, expandindo-se mais e mais e sempre. Alega-se que herdamos de Portugal 
as instituições políticas e o hábito de tentar moldar a realidade através de leis e 
decretos. Além do lirismo e da sífilis, o sangue lusitano também nos legou o 
chamado espírito do bacharelismo.” (grifo meu) 

 

 

Afirmam os autores ainda que, com raras exceções, não se preocuparam os historiadores 

e cronistas com a interpretação desse fenômeno, desconhecendo que o processo de formação 

da sociedade brasileira foi uma extensão do início do desenvolvimento capitalista europeu e 

que, por isso mesmo, não teriam que aqui serem reproduzidas as etapas históricas vividas pela 

metrópole.  

E dessa provocação se parte para tentar descrever como se desenvolveram aqui as 

continuidades e deslocamentos que moldaram nossos modos de fazer e construir nossa versão 

da “burocratização”, tendo como protagonista o espírito bacharelista. 
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“DE DOM JOÃO I A GETÚLIO VARGAS, numa viagem de 
seis séculos uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações 
fundamentais, aos desafios mais profundos, à travessia do oceano largo. O 
capitalismo politicamente orientado – o capitalismo político ou o pré-
capitalismo – centro da aventura, da conquista e da colonização moldou a 
realidade estatal, sobrevivendo, e incorporando na sobrevivência o 
capitalismo moderno, de índole industrial, racional na técnica e fundado na 
liberdade do indivíduo – liberdade de negociar, de contratar, de gerir a 
propriedade sob a garantia das instituições. A comunidade política conduz, 
comanda, supervisiona os negócios, como negócios privados seus, na origem, 
como negócios públicos depois, em linha que se demarcam gradualmente. O 
súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito de um aparelhamento à 
explorar, a manipular, a tosquiar em casos extremos. Dessa realidade se 
projeta, em florescimento natural, a forma de poder, institucionalizada 
num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no 
tradicionalismo – assim é porque sempre foi.”(grifo meu) (FAORO, 2001, 
p. 819 ) 

 

 

2.2. O bacharelismo jurídico e o processo de formação de identidade da burocracia 
jurídica brasileira 

“Assim é porque sempre foi”, como anota Raimundo Faoro, ao registrar a persistência 

secular da estrutura patrimonial, resistindo galhardamente, inviolavelmente, em fase 

progressiva da experiência capitalista, adotando do capitalismo “a técnica, as máquinas, as 

empresas, sem aceitar-lhe a alma ansiosa de transmigrar” (FAORO, 2001, p. 821).  

Na contemporaneidade, “vive-se” o modelo estatal e de sociedade que se inscreve na 

lógica da modernidade, caracterizada pelo império da razão e dominada pela figura do indivíduo 

e que se difundiu em escala planetária. O estado, como elemento de racionalização da 

organização política, permitiu alcançar um compromisso sutil entre o primado atribuído ao 

indivíduo e a necessidade de criação de uma ordem coletiva, cenário no qual surgem, 

simultaneamente, as noções de público e privado (CHEVALLIER, 2009). 

Embora se definam basicamente com noções ilustradas por uma relação de oposição, 

público e privado não se estabelecem como realidades estanques, pois sempre existiram como 

campos indissociáveis, ligados por uma série de relações de complementariedade e 

interdependência. Apesar das relações de comunicação entre esses dois polos, a “invenção” da 

separação entre um mundo público e um privado se estabelecerá nesse universo de referências, 

exportado da Europa para o mundo, como signo do binômio racionalidade-indivíduo. Tornar-

se-á clássica – e quase admitida como fenômeno histórico realmente existente – a ficção da 
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noção contratualista de fundação do estado por um acordo primal entre os indivíduos, mito que 

se fixará como a pedra de toque da construção de um modelo de sociedade qualificado por um 

espaço de preservação absoluta da esfera do indivíduo, tornado cidadão, contra o arbítrio do 

estado. 

Essa linha imaginária, traçada no processo histórico, funda noções como 

republicanismo, democracia representativa como pressuposto da tributação (no taxation 

without representation), separação de poderes, garantias e liberdade individuais, entre outras, 

que, de valores da política, convertem-se em instituições político-sociais por intermédio de seu 

reconhecimento pelos mecanismos do direito positivo. 

Mas, a despeito da ilustração de um modelo histórico que, da Europa, tende a se 

multiplicar pelo mundo, é necessária a constatação de que a realidade cultural, política, 

econômica e social de cada comunidade nacional definirá, sempre, uma particular forma de 

desenvolvimento desses valores triunfantes na modernidade.  

No Brasil patriarcal, no qual a nossa ordem pública começa a se performar sob a 

influência de intelectuais formados sob o modelo de estado de inspiração pombalina, esse 

padrão de afirmação dos valores da modernidade europeia, expressa no binômio racionalidade-

indivíduo, não é cá incorporado senão ao gosto dos temperos locais: ao sabor de “sardinhas, 

mandiocas, num suave azulejo” como canta Chico Buarque de Holanda, em “Fado tropical” do 

seu musical “Calabar”. A pretensão de fazer do Brasil, onde “rio Amazonas, que corre trás os 

montes e desagua no Tejo”, algo semelhante a “um imenso Portugal” vai se relacionar com 

algo mais além de determinantes climáticas e geográficas. Compreender como é incorporada, 

ou não, essa linha imaginária entre público e privado demanda saber do paulatino processo de 

nascimento de uma comunidade nacional e das características específicas do povo e da 

sociedade em torno dele formada.  

Trata-se de realizar a análise do processo de diferenciação das sociedades, sem o qual 

se produz um exame que nega toda sua história e seus traços característicos, postura tributária 

de um tipo de concepção distorcida e inapropriada da realidade social, que incorre no erro de 

tentar impor postulados de uma realidade específica a outra distinta, sem consideração de suas 

singularidades, como já registravam Vieira et al. (1982), que ressaltam que análises 

sociológicas que reproduzam os esquemas evolucionistas, tal qual proposto por Durkheim, a 

base de uma gradação entre tradicional e moderno, desenvolvido ou subdesenvolvido, em 
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moldes deterministas, padecem dos vícios de invalidade empírica, inadequação teórica e 

ineficácia política. 

Vieira et al. (1982) partem dessa consideração, ao mesmo tempo em que destacam a 

relevância do significado do artificialismo das leis e instituições para a formação social do 

nosso país, moldando a constância do formalismo como modalidade de estratégia de 

dominação ao longo de nossa história, para disso inferir a possibilidade de que ele se tenha 

incorporado à nossa tradição cultural, ponderando, a partir daí, sobre a necessidade de verificar 

como se deu a adaptação do patrimonialismo português ao calor dos trópicos, “uma vez que, 

mesmo transplantando para cá as suas instituições políticas, o colonizador não moldou de todo o caráter 

de nossa gente”. Destacam:  

“Neste ponto, a tentativa de compreender como a burocracia se realiza e se reproduz 
na ‘ambiência tropical’ ganha complexidade. Temos pelo menos três dados relevantes 
a considerar: a tradição patrimonialista de nossa burocracia, o esforço de 
racionalização do sistema e a própria singularidade cultural do brasileiro. Quanto aos 
dois primeiros aspectos, a hipótese de Weber é a de que, com o desenvolvimento 
capitalista, a burocracia tende a aproximar-se do tipo puro e o patrimonialismo a 
desaparecer ou, pelo menos, a se tornar residual.  

Admitindo – como sugere Roberto da Matta – que nem mesmo o capitalismo se 
reproduz da mesma forma diante de diferentes valores culturais, é possível crer que 
muito menos a burocracia – uma estrutura de dominação que cristaliza a moldura 
ideológica do sistema – se conformará de igual modo acima e abaixo do Equador.” 
(VIEIRA et al., 1982, p. 8). 

 

 

No caso do Brasil, é importante não perder de vista que o protagonismo da eventual 

incorporação da dimensão racionalista da distinção entre público e privado, instituída no 

cenário europeu, resume-se à obra de uma pequena elite envolvida com as questões do estado 

brasileiro desde o momento anterior a sua aparição como ente de soberania.  

Será esse pequeno grupo que irá se relacionar com a experiência europeia, conhecê-la e 

adaptá-la, ou não, às suas peculiaridades ou adaptar-se a racionalidade intrínseca do esquema 

trazido à sua ambiência. Para o caso brasileiro, referimo-nos à elite que, compondo nossa “boa 

sociedade”, tal como lhe descreve De Mattos (1999), legou ao mundo o mito do “homem 

cordial”, descrição do caráter do homem brasileiro, contido no trabalho de Sérgio Buarque de 

Holanda (1995), que tem como repercussão, também, um determinado posicionamento ante as 

esferas do público e do privado. 
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“Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para civilização será a 

cordialidade – daremos ao mundo o ‘homem cordial’” (HOLANDA, 1995, p. ), registra o autor, ao 

passo que define tal categoria referindo que a hospitalidade, a generosidade e lhaneza do trato 

que representam um traço definido do caráter brasileiro são fruto da ativa e fecunda influência 

ancestral dos padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal, sendo um 

engano supor que possam significar “boas maneiras” ou civilidade. Destaca que na civilidade 

existe qualquer coisa de coercitivo, enquanto as virtudes do caráter brasileiro são, antes de tudo, 

“expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante” (p.   ). 

Após firmar contraponto entre nosso caráter nacional e o caráter nacional japonês, no 

qual a polidez que envolve os aspectos mais ordinários do convívio social se expressa num 

proceder quase religioso, semelhante ao cerimonial xintoísta, Holanda (1995) destaca que 

nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista de vida que o brasileiro, cuja forma 

ordinária de convício social é justamente o contrário da polidez. O autor afirma que a forma 

ordinária de convívio social do brasileiro pode iludir na aparência, já que a atitude social da 

polidez consiste numa espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no 

“homem cordial”: “é a forma natural e viva que se converteu em fórmula” (HOLANDA, 1995, p. ). 

Mas a polidez, destaca, é de algum modo uma atitude de defesa ou mesmo de resistência 

ante à sociedade, atitude que se detém na epiderme do indivíduo, equivalendo a um disfarce 

que permitirá a cada qual preservar inatas sua sensibilidade e suas emoções. Essa forma 

padronizada de cordialidade, que não precisa ser legítima para se manifestar, segundo Holanda, 

revelar-se-ia um triunfo do espírito sobre a vida, já que, armado dessa máscara, o indivíduo 

consegue manter sua supremacia ante o social, indicando que a polidez implica uma presença 

contínua e soberana do indivíduo. Segundo o autor, nossa atitude social, a atitude do “homem 

cordial”, é diferente dessa: 

“No ‘homem cordial’, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira 
libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si 
próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para 
com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, periférica, que 
no brasileiro – como bom americano – tende a ser a que mais importa. Ela é antes 
um viver nos outros. Foi a esse tipo humano que se dirigiu Nietzsche, quando disse: 
‘Vosso mau amor de vós mesmos voz faz do isolamento um cativeiro’.” (Grifo meu) 
(HOLANDA, 1995, p. ) 
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O autor destaca que nosso temperamento admite fórmulas de reverência sem maior 

oposição, mas quase somente enquanto elas não signifiquem suprimir, de todo, a possibilidade 

de convívio familiar. “A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em 

regra geral, no desejo de estabelecer intimidade”, vaticina HOLANDA, que complementa: “No 

Brasil é precisamente o rigorismo do rito que se afrouxa e humaniza” (1995, p. ).  

Em prefácio a “Raízes do Brasil”, Antonio Candido (1995, p. ) observa que o brasileiro, 

formado nos quadros da estrutura familiar, “recebeu o peso das relações de simpatia, que dificultam 

a incorporação normal a outros grupamentos. Por isso, não acha agradáveis as relações impessoais, 

características do Estado, procurando reduzi-las ao padrão pessoal e afetivo”.   

Novamente com Holanda (1995), que trouxe para o centro de análise sociológica a 

influência da primeira instituição social que pode ser reputada autenticamente nacional, a 

família patriarcal rural brasileira, vai registrar sua observação a respeito do sensível impacto 

a ela imposto pelo processo de desenvolvimento da urbanização, produzindo um desequilíbrio 

social cujos efeitos permaneceriam vivos por muito tempo: 

“Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os 
domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que 
separa o funcionário “patrimonial” do puro “burocrata” conforme definição de Max 
Weber. Para o funcionário “patrimonial” a própria gestão política apresenta-se como 
assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles 
aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, 
como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização 
das funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A 
escolha dos homens que irão exercer função pública faz-se de acordo com a confiança 
pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com suas capacidades 
próprias. Falta a tudo a ordenação que caracteriza a vida no Estado burocrático. 
O funcionalismo patrimonialista pode, com a progressiva divisão das funções e 
com a racionalização, adquirir traços burocráticos. Mas em sua essência ele é 
tanto mais diferente do burocrático, quanto mais caracterizados estejam os dois 
tipos.” (Grifo meu). 

A esse cenário no qual Faoro (2001) enfatiza a origem do patrimonialismo renitente nas 

relações entre estado e sociedade nas nossas raízes ibéricas como signo de um padrão de 

dominação, ao qual Holanda (1995) agregou como elemento de análise essa vocação para 

expansão da estrutura familiar projetada na esfera pública, embalada pela conduta social do 

“homem cordial”, Da Matta (1997) agrega o exame do conflito entre a incorporação das noções 

de indivíduo e pessoa, propondo a compreensão sociológica do “sabe com quem está falando?” 

como chave explicativa da particular forma de recepção do modelo do Estado racional por uma 
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sociedade em que os sistemas de relações pessoais se revelam como fatores estruturantes do 

sistema.  

Ao afirmar que a sociedade brasileira, estaria “deitada por assim dizer no berço esplêndido 

de leis universalizantes, mas tendo um forte esqueleto hierárquico”, Da Matta (1997, p. 246) fala da 

dificuldade em caracterizar o Brasil como uma sociedade plenamente capitalista, com seu 

sistema operando apenas no eixo econômico, bem como da dificuldade em tipificá-la como uma 

sociedade hierárquica, concluindo que o Brasil está a meio caminho entre igualdade e 

hierarquia, entre a individualização que governa o mundo igualitário dos mercados e dos 

capitais e o código de moralidades pessoais, sempre repleto de nuanças e gradações, “marcado 

não mais pela padronização e pelas dicotomias secas do preto e do branco, de quem está dentro ou fora, 

do é ou não é, mas permitindo mais uma diferença e uma tonalidade” (DA MATTA, 1997, p. 246).  

Ao sugerir que, no Brasil, temos dois sistemas operando numa relação de reflexividade, 

como dois mundos diversos que se alimentam reciprocamente, complementando-se de modo 

complexo, Da Matta coloca a questão de saber se poderíamos de fato adotar sem problemas e 

de modos cabal, como um fato consumado, o princípio da igualdade e a noção do indivíduo no 

sentido mais acabado do racionalismo burguês do século XVIII, numa nação já constituída. Em 

resposta, afirma que é preciso expor a questão fundamental das relações entre valores e 

ideologias sociais e sistemas econômicos e políticos, pois, afirma “se o capitalismo é o mesmo em 

linhas gerais, ele é aplicado num mundo repleto de preconceitos, ideias e valores”. (DA MATTA, 

1997, p. 247).  

Sintetiza o autor: “Em outras palavras, como se realiza o capitalismo diante de diferentes 

valores culturais? Creio que, sem uma resposta a essa pergunta, estaremos fadados a discutir o mundo 

de um modo cada vez mais distante e mais formalístico” (DA MATTA, 1997, p. 247). 

O percurso explicativo de Da Matta sugere que no Brasil, a exemplo de outras 

sociedades que qualifica como semitradicionais, os sistemas globais, de caráter universal, são 

permeados pelos sistemas de relações pessoais, que se mostram muito mais como fatores 

estruturantes do sistema do que como sobrevivência do passado que o jogo do poder e das forças 

econômicas logo irá marginalizar. Afirma:  

“Ao contrário dessa suposição linear, de tendência evolucionista e racionalista, o ‘sabe 
com quem está falando?’ revela a complexa convivência de um forte sistema de 
relações pessoais embaraçado a um sistema legal, universalmente estabelecido e 
altamente racional (penso que sobretudo nas leis do mercado e do trânsito). Aqui 
temos a prova de que o sistema legal (importado e aplicado com toda força) pode ser 
sistematicamente deformado pela moralidade pessoal, de modo que sua aplicação não 
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se faz no vazio, mas num verdadeiro cadinho de valores e ideologia.” (Grifo meu) 
(DA MATTA, 1997, p. 247) 

 

 

Numa abordagem que também rejeita dualismos estanques e propõe um olhar sobre a 

complexidade das relações de mudança e permanência na sociedade brasileira,   Edson Nunes 

vai propor o exame da incorporação do modelo do Estado racional e do modelo ideal 

burocrático – identificado sob o signo da “gramática do universalismo de procedimentos” sob 

o ponto de vista das particularidades nacionais.  

Nesse sentido, Nunes (2017) associa a “gramática do clientelismo” – que segundo 

Bresser-Pereira (2017) é um outro nome para patrimonialismo e fisiologismo – precisamente a 

essa característica de nossa formação social mais básica, que transborda para o meio social mais 

amplo como uma permanente busca de reprodução de um padrão pessoal e afetivo, avesso ao 

impersonalismo, característico do regime de trocas específicas do espírito individualista do 

capitalismo. Destaca que um aspecto central para compreensão do significado do sistema 

clientelista no Brasil contemporâneo é a constatação de que ele assumiu o lugar de canais de 

comunicação e representação entre a sociedade e o estado onipotente, fornecendo aos extratos 

mais baixos da população voz e mecanismos para demandas específicas.  

Nunes (2017) explica que, em função também do caráter sincrético da sociedade 

brasileira, a lógica da troca generalizada acaba transferida para associações, instituições 

políticas, agências públicas, partidos políticos, cliques e facções. Assim, o clientelismo 

constitui, ao mesmo tempo, uma alternativa à presença difusa das estruturas do estado e 

uma “gramática” para as relações sociais de não-mercado entre classes e grupos sociais. 

Registra que a acumulação capitalista de capital repousa em princípios que contradizem os 

princípios clientelista. A acumulação de capital gera novos investimentos para expansão do 

sistema e, quando isso acontece, os laços pessoais entre força de trabalho e capitalistas são 

eliminados.  

“No Brasil o universalismo de procedimentos está sob tensão. Relações pessoais 
hierárquicas são cruciais para tudo, desde obter um emprego até um pedido aprovado 
pelo órgão público; desde encontrar uma empregada doméstica até fechar um contrato 
com o governo, desde licenciar o automóvel até obter assistência médica apropriada. 
Os brasileiros enaltecem o jeitinho (isto é, uma acomodação privada e pessoal de suas 
demandas) e a autoridade pessoal como mecanismos cotidianos para regular as 
relações sociais e relações com instituições formais.” (NUNES, 2017, p. ). 

 



51 
 

 

Este é o ambiente que resulta na construção de uma formação discursiva em que tornará 

difícil aos detentores das “posições públicas de responsabilidade”, como refere Holanda (1995), 

a tarefa de compreender a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. 

Trata-se de um ambiente que tem sua formação discursiva sedimentada sobre a influência da 

família patriarcal e da postura social do “homem cordial”, sobre uma versão particular da 

gramática do clientelismo, sobre a herança ibérica e suas instituições formais, sobre o fator 

estruturante de um sistema de relações pessoais marcado por um esqueleto hierárquico.  

Este ambiente vai se sedimentando paulatinamente no Brasil, enquanto nos países 

europeus ocorria, em paralelo, um processo de acelerado ingresso na modernidade entre os 

séculos XVIII e XIX, com a afirmação de um modelo de Estado racional, baseado num sistema 

legal universalizante.  

A interação peculiar entre as formações discursivas diversas, o amálgama produzido 

pelo encontro dessa formação social brasileira com a influência europeia, é o ambiente no qual 

emerge o bacharelismo brasileiro, produto do encontro de mundos sociais diferentes. 

Um olhar sobre a cultura e a mentalidade contemporânea dos advogados precisa ter 

presente esse contexto, que remete à herança que alcança 300 anos de domínio colonial 

português, período que nos legou a constituição original das primeiras instituições que 

definiriam os modos de fazer do setor público no Brasil, marcada pela forte relação dos nossos 

primeiros governantes com a metrópole portuguesa e que pode ser sintetizado, consoante 

Abrucio et al. (2010), como a mistura do patrimonialismo com o centralismo excessivamente 

regulamentador, e geralmente pouco efetivo, expresso num modelo administrativo 

caracterizado por excesso de procedimentos.  

Cavalcanti (2006), por sua vez, nos oferece a seguinte síntese de uma tradição de relação 

entre o Estado e sua burocracia desenvolvida desde o Brasil colônia: 

“Não é exagero afirmar que, no Brasil, as estruturas administrativas precederam a 
própria sociedade, por não terem fluído originalmente da evolução do jogo social, e 
sim de um transplante, concebido sob medida para garantir lealdade, ordem e 
exploração econômica em benefício da Coroa portuguesa. A história administrativa 
do Brasil moderno é condicionada pela herança da imposição, proliferação e 
precedência da norma e reforçada pela cultura bacharelesca daquela herança 
derivada.” (CAVALCANTI, 2006, p. ). 
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Conforme Abrucio et al. (2010), em meados do século XVIII, as relações entre o Brasil 

e a metrópole portuguesa sofrem o impacto das reformas impulsionadas por Marquês do 

Pombal, que geraram maior intervenção sobre os assuntos da Colônia. Entre as ações 

reformistas de Pombal se encontrava um movimento de estímulo à formação de lideranças 

político-administrativas, particularmente em Coimbra, de modo a poder contar com altos 

burocratas em todas as colônias.  

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, esse processo de formação e 

cooptação da elite local vai passar a contar com um novo estímulo, oferecido pela transferência 

material de instituições do estado português, em fuga da dominação napoleônica. Após uma 

escala em Salvador, onde Dom João, então príncipe regente português, decreta a abertura dos 

portos, desfazendo o monopólio do comércio exterior pela metrópole, pedra angular da 

condição colonial do Brasil, em 8 de março de 1808, desembarca no Rio de Janeiro o transplante 

da cabeça do Império: 

“Em 1808, de um dia para o outro, o Rio de Janeiro transformou-se na capital 
portuguesa. Na cabeça do Império. Tiveram de ser recriadas, no lado americano do 
atlântico, as instituições estatais metropolitanas. Ou melhor, foi necessário remontar 
o Estado, que tinha vindo nos navios, incompleto, aos pedaços. Transplantou-se para 
o Brasil o Antigo Regime, no qual aos poucos foi abrindo brechas o pensamento 
aristocrático e liberal.” (COSTA E SILVA, 2011, p. ) 

 

 

Ganha impulso a geração de uma nova elite de brasileiros, bastante homogênea em seus 

propósitos, característica colhida tanto da identidade da origem social comum quanto da 

identidade profissional construída desde as escolas da metrópole, grupo social que será 

determinante para o processo que leva o Brasil à independência, pouco mais de uma década 

após a chegada da família real.   

Analisando o fenômeno, José Murilo de Carvalho (2020a) destaca que a homogeneidade 

dessa elite era um atributo ideológico e de treinamento, sendo fornecida, sobretudo, pela 

socialização pela via da educação, da ocupação e da carreira política.  O autor argumenta que a 

adoção da decisão de fazer a independência, com a adesão à solução monárquica, a manutenção 

da unidade da ex-colônia, a construção de um governo civil estável (evitando o predomínio 

militar), a centralização da renda pública, tudo consistiu numa opção política entre outras 
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possíveis na época (o que ilustra numa relação de oposição com o processo de independência 

das ex-colônias espanholas). A ênfase no aspecto da escolha entre alternativas possíveis conduz 

o autor ao exame da elite política que as protagonizou, a respeito do que, anota: 

“Havia sem dúvida certa homogeneidade social no sentido de que parte substancial da 
elite era recrutada entre os setores sociais dominantes. Mas quanto a isso não haveria 
muita diferença entre o Brasil e os outros países. As elites de todos ele vinham 
principalmente de setores dominantes da sociedade. Ocorre que nas circunstâncias da 
época, de baixa participação social, os conflitos entre estes setores emergiam com 
frequência. Mineradores chocavam-se com fazendeiros, produtores para o mercado 
externo com produtores para o mercado interno, latifundiários de uma região contra 
seus semelhantes de outra. A homogeneidade ideológica e de treinamento é que 
iria reduzir os conflitos intraelite e fornecer a concepção e a capacidade de 
implementar determinado modelo de dominação.” (Grifo meu) (CARVALHO, 
2020a, p. ). 

 

 

Segundo Carvalho (2020a), no final do período colonial e início do Império, tal grupo 

ocupou altos postos governamentais, tendo sido central no processo de independência e na 

organização de um projeto de nação, tendo assim se iniciado uma história em que a alta 

burocracia fará parte de vários momentos estratégicos do país, tendo, no geral, um ambíguo 

papel modernizador. Foi esse grupo, centrado no estado, que pôde planejar a independência e 

atuar em prol da unidade nacional sem, contudo, romper com a instituição mais arraigada do 

Brasil de então: a escravidão.  

O modo como atuou essa burocracia, nascida na família patriarcal e formada em 

Coimbra, ao longo do período colonial até o advento da República, é objeto de abordagens 

biográficas que exploram o perfil de formação de uma elite intelectual bacharelista e sua 

atuação na esfera pública em construção. Nessas abordagens, está presente a preocupação de 

selecionar ideias e práticas políticas, tendo como elemento-chave as relações entre os 

intelectuais e o estado. 

Segundo Ilmar Rohloff De Mattos (1999), como traço comum, os membros do grupo 

adquiriam educação superior na Universidade de Coimbra ou nas novas faculdades do Brasil: 

Se a educação superior foi um poderoso elemento de unificação ideológica da ‘elite’ 
imperial sobretudo por meio da formação jurídica, que fornecia um núcleo 
homogêneo de conhecimentos e habilidades, não menos significativa se apresentava 
a permanência da orientação da universidade portuguesa reformada, onde as 
interpretações jurídicas tradicionais foram suprimidas, o Direito Romano quase 
proscrito como modo de se atingir, indiretamente, o Direito Canônico, e afirmada a 
superioridade do Direito pátrio ao lado do Direito natural e das gentes, como maneira 
de afirmar que a primazia da razão. (DE MATTOS, 1999, p. ). 
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Esse elemento unificador encontrava desdobramento quase natural na carreira da 

magistratura, ainda que, de regra, tais agentes da elite imperial saltassem dela para a carreira 

política, “saltando também para um sistema de relações que, efetivamente, diante de qualquer outro 

fator, lhes proporcionava homogeneidade. Nesse processo, tornavam-se dirigentes, embora jamais se 

dissessem políticos.” (DE MATTOS, 1999, p. ) O autor também refere o processo gerador de 

uma elite composta predominantemente por bacharéis de Direito, formados em Coimbra e, 

após, em faculdades nacionais herdeiras da mesma tradição, que, no final do período colonial, 

começou a forjar um projeto de nação, posteriormente consolidado na construção do Império. 

Não por acaso as primeiras instituições de ensino superior surgidas após o alvorecer do Brasil 

Império serão faculdades de Direito, criadas em Olinda e São Paulo, em 11 de Agosto de 182712.  

Conforme Sergio Adorno, a criação e fundação de cursos jurídicos no Brasil nutriu-se 

da mesma mentalidade que norteou a trajetória dos principais movimentos sociais que 

resultaram na autonomização política dessa sociedade: o individualismo político e o liberalismo 

econômico: “A constituição do Estado nacional reclamou tanto a autonomização cultural quanto – e 

sobretudo – a burocratização do aparelho estatal.” (ADORNO, 2019, p. 37).  

O autor descreve um processo de autonomização cultural que conduzirá à consolidação 

de uma variante nacional do liberalismo, cultivada na distância das raízes anticlericais e do 

ambiente social e intelectual que fez do liberalismo europeu a ideologia negadora dos reais 

fundamentos da submissão do trabalho ao capital. Adorno (2019) anota que, muito embora 

diversos historiadores sublinhem a influência de pensamento liberal como fundamento 

ideológico da independência do Brasil, assim como a presença de uma certa tradição intelectual 

em que aspirações democrática e liberais pareciam indiferenciadas em episódios como o da 

Inconfidência Mineira (1789), a Conjura do Rio de Janeiro (1794) e a Revolução Pernambucana 

(1817), a experiência histórica brasileira apresentará modos diversos de conceber a prática do 

ideário liberal, ocultos sob as fórmulas abstratas e universalizantes recebidas do liberalismo 

europeu. Refere que as reivindicações nascidas no bojo dos movimentos emancipatórios que 

eclodiriam no Brasil ao longo do período colonial se revestiriam de significados próprios, 

consoante suas origens repousassem nas elites proprietárias rurais ou nos grupos urbanos 

pauperizados. 

 
12 Tratam-se das primeiras instituições universitárias do Brasil Império. Antes, em 1808, fora criada a Escola de Cirurgia da 

Bahia. 
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Para os primeiros, a agenda liberal significava um projeto modernizante conforme o 

paradigma europeu, ainda que estivesse vinculado a um projeto político baseado na manutenção 

da propriedade escrava, definição fundamental que unificava os setores hegemônicos da 

pequena elite em formação que afirmavam uma noção de liberalismo que “não tinha pretensões 

democratizantes, não revelava intenção de transformar o país numa república, nem sequer se baseava na 

premissa de igualdade jurídica, política e social” (ADORNO, 2019, p. 39). 

Por sua vez, os grupos urbanos representavam no ideário liberal um projeto de igualdade 

que, em última análise, significava “o fim da miséria, das diferenças de cor, de privilégio, de fortuna 

e de ocupação de cargos preferenciais”. (ADORNO, 2019, p. 39). 

Essas diferenças vão acompanhar o processo de formação do Estado nacional ao longo 

do século XIX, resultando na consagração estrutural de um modelo liberal divorciado da 

perspectiva democrática, mas que, no entanto, ao constituir o estado, logra solucionar dois 

problemas emergentes: alcançar a ruptura com o pacto colonial e conferir à sociedade um novo 

estatuto jurídico-político permitindo o aparecimento da sociedade como, e enquanto, requisito 

para uma futura sociedade de mercado.  

Adorno (2019) explora a relevância do processo de burocratização do aparelho estatal 

como um movimento simultâneo a um processo de expulsão das forças democráticas do âmbito 

institucional e de constituição de laços de cooperação entre facções das elites políticas, o qual 

dependeu, para se concretizar, da progressiva aquisição de controle sobre todas as atividades 

do estado por parte da burocracia nascente, contexto no qual o estado brasileiro erigiu-se como 

um estado de magistrados, dominado por juízes e circundado por parlamentares e funcionários 

de formação profissional jurídica: 

O bacharel acabou por constituir-se, portanto, em sua figura central porque a 
mediadora entre interesses privados e interesses públicos, entre o estamento 
patrimonial e os grupos sociais locais. A criação de uma verdadeira intelligentsia 
profissional liberal, nascida no bojo da sociedade agrário-escravista, compreendida, 
em sua maioria, de bacharéis, promoveu a ampliação dos quadros políticos e 
administrativos, sedimentou a solidariedade intraelite de modo a rearticular as 
alianças entre os grupos sociais representantes do mundo rural e do mundo urbano e, 
sobretudo possibilitou a separação entre poder doméstico e poder público, 
fundamental para a emergência de uma concepção de cidadania. (ADORNO, 2019, p. 
90). 
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A construção do estado nacional patrimonial articulado a esse modelo “liberal” do 

exercício do poder obterá êxito, tanto pela concretização da prevalência dos princípios dessa 

variante de pensamento político sobre os pressupostos democráticos quanto pela convergência 

entre representantes da sociedade e do Estado colhida da relativa coesão entre elite política 

governante e dirigente – a despeito da existência de insuperáveis conflitos no período.  

Adorno (2019) anota que as academias de direito fomentaram a formação de um tipo 

intelectual produtor de um saber sobre a nação, saber que se sobrepôs aos temas exclusivamente 

jurídicos e avançou sobre outros objetos de saber. A profissionalização da política seria 

impulsionada pelo desempenho de um papel pela figura do bacharel, um intelectual que se 

desenvolveu às expensas de uma vida acadêmica controvertida, agitada e heterogênea, e que 

vai se apropriar, no contexto da monarquia patrimonial, de oportunidades de acesso e promoção 

nas carreiras diretivas de órgãos centrais e regionais do governo, que lhes permitirá manter 

vínculos permanentes com os interesses locais e contato com o cotidiano das camadas 

populares.  

Do espaço das novas faculdades até a presença dessa elite de bacharéis em posições 

chave de poder na nova ordem imperial, começa a se desenvolver um discurso e uma disputa 

pela definição dos contornos das instituições políticas do país, que começam a trilhar seu 

próprio caminho. Nesse sentido, De Mattos (1999), explorando a biografia de Paulino José 

Ferreira de Souza, o Visconde do Uruguai (exaltado como um dos “construtores do Império”), 

descreve o alvorecer do Brasil Imperial como uma ambiência na qual relações entre estado e 

sociedade eram estabelecidas por intermédio de um conjunto de relações pessoais e familiares 

que, combinadas ao compadrio, se articulava numa rede disposta em diferentes níveis de 

distanciamento do poder (“os mais próximos”, “o círculo intermediário” e “os mais distantes”), 

todos unificados pelo apego ao culto ao imperador e à fidelidade à coroa.  

O autor descreve um regime societário permeado por um sentimento aristocrático, no 

qual as populações africanas escravizadas figuravam, ao mesmo tempo, como lastro de valor e 

representação do mundo do trabalho (além da condição de “nosso inimigo inconciliável”, em 

razão das suas insurreições e outras diferentes formas de resistência). O status quo de então 

reservava aos membros da “boa sociedade” uma competência específica: a ação de governar, 

tomada como a competência de dirigir física o moralmente, quer a casa, quer o estado. 

Retratando a “Trindade Saquarema” a partir da figura do Visconde do Uruguai, De Mattos 

(1999) descreve um conjunto de dirigentes que, tendo o estado como vocação, distribuía-se por 

todo território do Império, como que disposto em círculos concêntricos traçados a partir do 



57 
 

Paço. Os “mais próximos”, sob a direção Saquarema, desenvolviam a atuação que resultava na 

força da coroa e no prestígio do imperador no momento identificado como do apogeu do 

Império. 

Começa também a surgir um cenário que persiste até hoje no Brasil em torno da 

formação técnica de quadros jurídicos nas escolas nacionais, que situam seu modo de 

reprodução do saber em textos de doutrina jurídica em que não há uma divisão muito 

consistente entre o que seja o “mundo dos teóricos” e o “mundo dos práticos”. (ENGELMANN 

et al., 2017). 

Conforme destacam Engelmann e Penna (2014, p.), consolidou-se um modelo de 

difusão de doutrinas jurídicas no Brasil baseado na consolidação de textos avulsos de manuais 

de direito cujas fórmulas, teses e soluções originavam-se de apostas políticas e acadêmicas 

tomadas pelos intérpretes das normas. Referem os autores que, em tais textos: “[...]o espaço de 

formação dos argumentos nas doutrinas é absolutamente vinculado às confrontações no campo da 

prática profissional e às oposições sobre juridicidade das tomadas de decisão governamental, como 

ocorre no caso do constitucionalismo”.  

A figura do “Visconde do Uruguai”, por exemplo, ficará registrada como a de um 

relevante intérprete jurídico do Brasil imperial após seu sucesso na atuação política-

institucional, marcada pelo seu protagonismo em torno de alguns temas de disputa política que 

resultaram em opções concretas da ordem imperial. Tornou-se célebre uma polêmica travada 

com outro expoente do bacharelismo, Tavares Bastos, com quem controverteu sobre os temas 

da centralização administrativa e a opção por modelo de estado central ou federalizado. O 

episódio ilustra a origem dos sentidos construídos na política concreta, no estado enquanto 

campo de disputas, e que acabam cristalizados como opções técnicas do direito 

(ENGELMANN et al., 2017), dando origem a entidades, conceitos e instituições que entram no 

mundo das construções jurídicas abandonando sua historicidade, autonomizando-se das 

determinantes reais das escolhas em que consistem. 

O embate de duas referências históricas do bacharelismo nacional que opunha o 

conservador Paulino José Soares de Souza e o liberal Tavares Bastos é ilustrativo de processos 

dessa ordem. O primeiro, defensor de um estado unitário centralizador, ou melhor, de uma 

monarquia centralizada, a qual ajudou a construir por meio da definição dos pressupostos 

jurídicos da ordem imperial, posteriormente consolidados em trabalhos de doutrina jurídica: 

“Ensaio sobre o Direito administrativo” (1862) e “Estudos práticos sobre a administração das 

províncias do Brasil” (1865). Nessas obras, espécie de memória da experiência vivida no 
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exercício do governo do estado, defendia o exercício correto do poder administrativo e uma 

distinção entre poder político e poder administrativo que traduzia um padrão de relação entre 

ambos, pondo em relevo o caráter apolítico que era atribuído ao poder administrativo, 

permitindo-lhe ser o elemento de conservação e progresso acima das disputas políticas (DE 

MATTOS, 1999). Tavares Bastos, por sua vez, formado na então nascente tradição jurídica do 

Largo de São Francisco, contrapunha-se na defesa do ideário liberal com posições em sentido 

contrário.    

Tal como destacam Engelmann et al. (2017), clivagens como essa passaram à 

posteridade como um debate dentre escolhas técnicas e neutras que eventualmente são tomadas, 

mas que, na verdade, são o produto de batalhas políticas que se hegemonizam no dado momento 

em que se desenvolverá um discurso performativo da esfera pública nacional, expresso 

inicialmente nos marcos do discurso dos juristas sobre a as concepções de estado no âmbito de 

formulações doutrinárias no campo do direito administrativo. Conforme estes autores, 

biografias e obras de juristas e outros publicistas do período oitocentista têm sido recentemente 

revisitadas, tornando possível depreender desse universo de referências o modo como o 

investimento de determinados agentes dessa elite na mise em forme das instituições e das 

práticas em cada regime político ajuda a entender o estado das batalhas e dos campos sociais 

em concorrência.  

Nessa abordagem, que parte do pressuposto de que, ao se legitimarem certos sentidos 

das instituições, são desqualificados outros, sobressai “a concorrência dos juristas pelo monopólio 

da autoridade de classificar algo como sendo ou não ‘legal’ ou ‘lícito’ traduz para o espaço jurídico o 

que, em realidade, são as lutas pela dominação social e pela apropriação dos espaços de poder.” 

(PENNA, 2014, p. 40).  

Essa perspectiva da reconstituição de batalhas doutrinárias que contribuíram para 

delimitação inicial das primeiras noções de “melhor Estado” e “boa administração pública” no 

Brasil, dentro do campo jurídico, é uma abordagem que contribui na tentativa de identificação 

de uma linha de construção histórica do lugar de fala, da cultura e da mentalidade do jurista 

desde o alvorecer do aparelho de estado brasileiro.  

Esse percurso em busca das origens da formação da identidade da burocracia jurídica 

revela a presença e a continuidade de um certo padrão de emprego de uma autoridade de fala 

adquirida pela ocupação de um lugar de poder.  

Apesar de invocar uma neutralidade política e uma capacidade científica exaltadas como 
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atributos do direito, a atuação dessa comunidade de intérpretes jurídicos que referenda o 

surgimento da esfera pública nacional é permeada pela presença constante da política como 

vetor determinante do “melhor direito”. Mais do que produto da ciência, as teses jurídicas 

predominantes consistem no reflexo da defesa das posições estratégicas que 

instrumentalizaram.   

No contexto dessa perspectiva, é correto afirmar que a centralidade do poder de “dizer 

o direito” perdeu a “majestade” que um dia foi sua, como linguagem e episteme central do 

Estado racional?  

Não apenas a lógica racional do cálculo está, hoje, decisivamente situada no centro de 

um juízo universal sobre a necessidade da suficiência de meios para promoção da missão do 

Estado, invocando o conhecimento econômico, matemático e estatístico para o alcance de um 

padrão de eficiência pública que é antes uma necessidade do que um postulado político, como 

também a complexificação do mundo por meio da evolução da técnica passa a exigir sua 

integração para as mais cotidianas iniciativas públicas.  

No mundo do interconhecimento e da velocidade da tecnologia da informação, 

multiplicam-se os saberes que se revelam frequentemente mais úteis e necessários do que o 

direito para atender às exigências do estado, tal como se apresenta no primeiro quarto do século 

XXI, até mesmo aquelas relacionadas à regulação de atividades, tema que  poderia ser 

pressuposto como eminentemente jurídico, mas que passam a exigir cada vez maior 

concentração de conhecimento especializado para o desenvolvimento de funções tão diversas 

como vigilância sanitária, desenvolvimento de políticas para promoção da educação no 

contexto federativo, regulação dos sistema financeiro, prevenção de impactos ambientais e 

promoção de políticas de conservação de biomas, regulação do mercado de trabalho e estímulo 

à geração de empregos ou promoção da estruturação de sistema de saúde com pretensão de 

universalidade. 

Na perspectiva do deslocamento da relevância do direito da condição de arauto da 

racionalidade, com pretensão do alcance de um estatuto científico, para a condição de um 

conhecimento que pode, ao gosto de Foucault, ser examinado como “um saber de borda”, em 

sua intersecção com o mundo circundante das ciências13, interessa-nos o recurso a preocupação 

arqueológica sobre os modos como as estruturas de conhecimento e os modos de compreender 

 
13Tal como refere Thiry-Cherques (2010), o compromisso de Foucault nunca foi com o esquema nem com o rigor, mas com a 

correspondência, com a minúcia e com a descoberta que se pratica ou se busca como um esforço de pesquisa voltado para 
atividade de decifração.      
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se alteram segundo época e lugar. Desde a formação do espírito do bacharelismo jurídico com 

as pretensões aristocráticas do período colonial até nossos dias, para onde derivou a percepção 

dos advogados sobre sua própria atividade? 

Bresser-Pereira nos oferece uma pista interessante ao descrever o processo político que 

levou à aprovação das emendas constitucionais que deram suporte normativo à reforma 

gerencial de 1998, descrevendo um cenário de sua relação com um conjunto de stakeholders 

com uma particular observação do campo jurídico, em entrevista sobre sua experiência como 

administrador público: 

Por outro lado, eu precisava dramaticamente do apoio dos políticos, porque eu tinha 
um projeto de emenda constitucional e precisava do apoio deles; precisava, portanto, 
me entender com eles. Eu tinha que obter o apoio dos servidores públicos, dos 
políticos; eu já contava com o apoio dos empresários de um modo geral e da 
sociedade. Esses dois públicos – a alta burocracia pública e os políticos – eram minha 
prioridade.  

Havia um quarto público, que é um pouco diferente, o público dos professores 
de direito administrativo, que foi o que me ofereceu mais dificuldade. Eles são os 
“sacerdotes do estado”. Eles estavam muito acostumados com a ideia de uma 
administração pública puramente burocrática e tiveram dificuldades para 
aceitar uma gerencial. Eu também tinha esse público a considerar. 

 

 

A abordagem do problema de pesquisa inclui a compreensão de que, no percurso 

histórico de formação do estado no Brasil, ocorreu um deslocamento no exercício da prática 

social da vocalização de uma autoridade de fala do direito, adquirida pela ocupação de um lugar 

de poder, que parece ter abandonando sua origem como formação discursiva da atuação 

material da administração pública, vale dizer, como gramática por excelência do Poder 

Executivo. Teria ela passado a se situar em uma região externa, associada tanto à academia de 

“sacerdotes do estado” como a uma corporação jurídica – a AGU – com pretensões de se 

constituir em mais uma instância de controle externo da atividade dos servidores públicos e dos 

políticos, com quem não se confundiria? 

De uma atuação interna corporis, no interesse da administração pública e segundo seu 

poder de agendamento, o saber jurídico parece se deslocar para uma condição que se coloca no 

seu exterior, mesmo quando vocalizada por membros da administração pública, da advocacia 

pública, que parecem incorporar uma autocompreensão de compartimento exterior ao Poder 

Executivo: antes agregando-se à capacidade de agendamento de um Poder Judiciário cada vez 

mais autônomo do que ao papel de um tradutor cultural da relação entre poderes, em especial 
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entre o Judiciário e o Executivo. 

A exacerbação da mentalidade do jurista como fiscal, no lugar de outras potencialidades 

que poderiam ser colhidas do direito, como caixa de ferramentas da gestão pública, é uma 

hipótese integrante do problema de pesquisa, a ser explorada por meio de análise do discurso, 

mentalidade que parece ter recebido um impulso determinante no texto da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988.              
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2.3. O processo constituinte e o nascimento da AGU: modelos organizacionais, 
disputas corporativas e a gramática política do Brasil  

 

Tal como refere Sérgio Adorno em posfácio (2019, p. 288), sua abordagem sobre o 

bacharelismo liberal na política brasileira, realizada em pleno processo de abertura do regime 

militar, partia de um sentimento inicial colhido das aspirações, então em voga na sociedade 

brasileira, de busca de certa tradição da cultura da política liberal republicana que fosse capaz 

de oferecer as bases para a consolidação da democracia no Brasil.  

Como expõe o autor, a investigação histórico-sociológica o levou a confrontar essa 

idealização inicial com a existência de diversas variantes do liberalismo na história política do 

Brasil e com identificação do predomínio de um liberalismo brasileiro de faceta conservadora, 

que impregnava a formação dos bacharéis e permitia indicar a existência de um paradoxo entre 

a formação liberal e a formação democrática dos bacharéis em direito formados entre 1827 

e 1883 na tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, cuja criação foi 

motivada “tanto pela imperiosa necessidade de independitização cultural da sociedade brasileira, 

recém-egressa do estatuto colonial, quanto pelo imperativo político de se formarem quadros para a 

burocracia estatal, mediante recrutamento seletivo de profissionais especializados”. (ADORNO, 2019, 

p. 271).  

Abandonando a idealização inicial, Adorno (2019) extrai a constatação de tal paradoxo 

da constatação da hegemonia de uma leitura conservadora do liberalismo na formação 

acadêmica, moldando a cultura política local e habilitando bacharéis e futuros políticos 

profissionais para uma espécie de pragmatismo político a ser exercido na burocracia estatal de 

forma divorciada de compromissos democráticos, distante de preocupações com o problema da 

desigualdade social.  

Tal paradoxo, assim, é identificado pelo autor na contradição colhida do fato da figura 

do bacharel, que deu vazão à emergência de uma ética jurídica liberal, defensora das liberdades 

e da vigília permanente da sociedade, ter sido o impulso decisivo para as raízes da 

burocratização do aparelho governamental e para a profissionalização da política que, na 

sociedade brasileira, contrariamente ao que ocorreu no mundo europeu ocidental, não se fez 

acompanhar da democratização da sociedade. Refere o autor: “Os construtores do Estado nacional 

viveram, por sucessivas gerações e durante quase cem anos, acreditando que era preciso primeiro ser 

livre para poder ser democrático.” (ADORNO, 2019, p. 86). 
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A busca de um impulso para a consolidação da democracia no Brasil em uma tradição 

da cultura da política liberal republicana que fosse capaz de lhe oferecer as bases revelava-se a 

busca de apoio em um mito, de escassa correspondência com a realidade. No entanto, a 

expectativa que animara inicialmente a pesquisa de Sérgio Adorno estava presente no cenário 

político-institucional em que se desenvolveram os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte e, em sua esteira, conforme Avritzer (2019), a nova Constituição afirma-se tendo 

como um de seus pilares a aceitação de uma estrutura ampla de divisão entre os poderes, com 

protagonismo do Poder Judiciário, como forma de reforçar o governo democrático. 14  

O texto que definia os parâmetros da nova ordem democrática efetivamente acaba por 

consagrar um modelo de autonomia e independência política do sistema judicial calcado nos 

movimentos de promoção da democracia, consagrando uma percepção simbólica de poder 

“neutro” (ENGELMANN, 2016, p. conjuntura austral), ambiente que legitima as definições da 

nova constituição que ofereceram ao Poder Judiciário o aparelhamento com garantias e 

prerrogativas funcionais significativas, além de estruturas burocráticas que se encontram em 

um constante movimento de expansão desde 1988. 

Discutindo o fenômeno do ativismo judicial, Viana (2013) adverte para o potencial 

equívoco de supor que o movimento expansivo do direito derive de veleidades ativistas 

originárias do Poder Judiciário, destacando sua raiz na sociedade civil, daí repercutindo em sua 

institucionalização na ação parlamentar. Afirma que o estado do bem-estar incidiu em 

profundas transformações nas relações entre Direito, economia e política, pelo fato de 

subverter a concepção do tempo no direito liberal15, e destaca que, diante dos desafios de 

regular uma realidade em permanente modificação e de estar vocacionada para a administração 

do futuro (onde reina a incerteza dos prognósticos), a legislação do Welfare State admite, 

necessariamente, a inserção de cláusulas gerais, as referências em branco e os conceitos 

jurídicos indeterminados. Assim, o seu tempo e os seus temas passam a ser identificados com 

os da política, que, por natureza, remete ao presente e ao futuro.  

 

 
14 Os outros dois, segundo a categorização do autor, seriam (i) a superação do autoritarismo do período militar via um sistema 

amplo e democrático de participação, organização partidária e eleições; e (ii) a ampliação de direitos, principalmente os 
políticos e os sociais. 

15  Conforme om autor: “O paradigma liberal, inclusive por imperativos comandados pelo princípio da certeza jurídica, está 
referido ao tempo passado, enquanto a legislação do WELFARE, por força da sua natureza programática, se remete ao tempo 
futuro, à medida que é da sua vocação planejar racionalmente a economia e a dimensão do social. Em uma expressão, seu 
objetivo é estabelecer os fundamentos para um ‘capitalismo organizado’”.  
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Refere que essa necessidade de produção de leis de caráter temporário e com cláusulas 

abertas (decorrente da impossibilidade do legislador em antecipar os resultados de processos 

ainda em curso, mas que demandam a regulação por parte do estado), exige seja confiada ao 

Poder Judiciário o papel de “legislador implícito”, a completar o sentido da lei diante do caso 

concreto. Registra: 

 O Direito se investe, então, de uma relevância particular nessa forma de Estado, que 
dele necessita não só a fim de cumprir seus programas econômicos e sociais, como 
também para estabelecer as relações entre os aparatos da sua administração, pela 
precisa razão de estar dotado do caráter técnico que o credencia a se comportar como 
um meio de comunicação simbolicamente generalizado entre eles. Assim, a própria 
administração se judicializa.” (Grifo meu) (VIANA, 2013, p.  ). 

 

 

Destacando os marcos da autonomia e da independência política dos sistemas de justiça 

latino-americanos como expressão de movimentos de importação exportação de modelos de 

justiça, Engelmann (2016) enfatiza, para além da explicação com base em prerrogativas 

institucionais, que as demandas por moralização da política são fundamentadas em grande 

medida na penetração da interpretação jurídica no espaço da política. 

 Este movimento de moralização política já fora identificado por Adorno (2019, p. 

174/175) como um atributo das relações sociais e da formação na militância política em torno 

do ambiente da academia de direito de São Paulo, que, para além de uma simples escola de 

transmissão de ciência “foi uma verdadeira escola de costumes”. Porém, naquele momento 

histórico, a busca da moralização do universo da política era desempenhada desde seu interior, 

por meio da formação de uma intelligentsia capaz de se colocar à frente dos negócios públicos 

e ocupar os principais postos diretivos do estado.  

Recentemente, sob a Constituição Federal de 1998, esse intuito moralizador passaria a 

ser desenvolvido de forma externa ao ambiente da política profissional ou ao aparato 

burocrático do estado. Como explicitam, por exemplo, os trabalhos de Arantes (1999; 2007) 

sobre o arranjo pós-constitucional do Ministério Público, que destaca a configuração de um 

novo quadro institucional que resulta na politização das atribuições do órgão, que, entregue ao 

voluntarismo de seus integrantes, fez dele um dos agentes principais do processo político 

brasileiro, especialmente em torno do marco legal híbrido da Lei de Improbidade 

Administrativa. 

Arantes (1999, p. 98) registra que a atuação do Ministério Público no seu arranjo pós-
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constitucional utilizava um combustível que, embora reciclado, tinha em alto poder de 

explosão. Esse combustível, nas palavras do autor, consistia na: “[...] crença de que a sociedade 

civil é hipossuficiente, de que os poderes políticos estão degenerados e alguém precisa fazer alguma 

coisa”.  

Arantes destaca em outro trabalho que sua hipótese de alcance da condição de “agente 

político da lei” obtida pelo MP encerra uma tensão inevitável, justamente por colocá-lo na 

fronteira entre a justiça e a política, especulando a estabilização dessa relação com algo distante, 

“uma história em movimento, aberta a diferentes cenários e, assim como assinalou Weber a respeito do 

longo processo de formação do estado moderno, sujeita à intervenção deliberada dos atores 

interessados” (ARANTES, 2007, p. 334).  

A relação de tutela e proteção da sociedade civil tomada como um ente inerte ou incapaz 

pode ser assumida como um eco do bacharelismo liberal retratado por Adorno (2019). No 

mesmo sentido, o intuito moralizador desenvolvido de forma externa ao ambiente da política e 

das relações governo-administrador foi constatada no cotidiano de uma Câmara do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no trabalho de Bento (2017), que examina o sentido 

das decisões colegiadas do órgão recursal com competência de julgar prefeitos em temas como 

improbidade e regularidade de atos administrativos (a partir de um atuação voluntariosa do 

Ministério Público), identificando a atuação da corte com uma das mais eficazes formas de 

crítica política que pode ser identificada na sociedade, destacando que magistrados passam a 

assumir a posição de policy makers em detrimento dos atores políticos tradicionais, por meio 

de uma atuação pautada na afirmação da neutralidade e do desinteresse que conformaria sua 

autoridade profissional, outorgando-lhes legitimidade para prescrição  de “soluções técnicas 

corretas” para moralizar a política.  

Trabalhando o tema da luta contra a corrupção desde os anos 2000 como uma “cruzada” 

desenvolvida por intermédio do ativismo judicial em artigo em que destaca a influência, sobre 

as instituições e agentes judiciais do Brasil, da circulação de uma doutrina política internacional 

baseada em uma retórica ou doutrina política internacional anticorrupção, Engelmann (2020) 

relaciona essa mobilização no cenário brasileiro aos efeitos da conjuntura política e a fatores 

estruturais mais amplos, ligados à racionalidade e à promoção de políticas neoliberais, cenário 

onde as elites jurídicas locais associam-se a interesses políticos específicos, paradoxalmente 

contribuindo para o posicionamento de agentes judiciais como protagonistas centrais de uma 

nova versão da tradição política autoritária do Brasil.  

Abordando o tema da virada “iliberal” sob o título “Nas ruínas do neoliberalismo”, 
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Wendy Brown (2019) a associa a um produto indesejado, uma espécie de Frankenstein oriundo 

do liberalismo clássico e do neoliberalismo que acaba por se expressar num ataque à igualdade, 

combinado com a mobilização de valores tradicionais, com potencial de legitimação dos 

legados coloniais e escravagistas, um efeito gerador de um niilismo crescente, que desafia a 

verdade e transforma a moralidade tradicional em arma de batalha política. 

A autora defende que é insuficiente a narrativa que atribui os ataques feitos em nome da 

moralidade à democracia constitucional, à igualdade racial, de gênero e sexual, à educação 

pública e à esfera civil pública não violenta a um efeito das políticas neoliberais ou à fixação 

da esquerda liberal com o multiculturalismo e com políticas identitárias, ou com ascensão de 

velhos e novo tribalismos. Argumenta que nada fica intocado pela racionalidade gerada como 

um rebento indesejado pelo neoliberalismo: 

Meu argumento é que nada fica intocado pela forma neoliberal de razão e de valoração 
e que o ataque do neoliberalismo à democracia tem, em todo lugar, infletido lei, 
cultura, política e subjetividade política. Compreender as raízes e as forças da situação 
atual requer avaliar a cultura política e a produção subjetiva neoliberais, e não somente 
as condições econômicas e os racismos persistentes que geraram. Significa avaliar que 
a ascensão das formações políticas nacionalistas autoritárias brancas se deve à raiva 
instrumentalizada dos indivíduos abandonados economicamente e ressentidos 
racialmente, mas também delineada por mais de três décadas de assaltos neoliberais à 
democracia, à igualdade e à sociedade. (BROWN, 2019, p. 17). 

 

  

Articulando tais perspectivas num exame da “gramática política” da “Operação Lava-

jato”, Sá e Silva (2020) destaca que, fruto dessa idealização dos agentes do campo jurídico (a 

que já referiu Adorno, 2019), eles tendem a ser vistos como vítimas preferenciais ou 

contraforças chave na defesa dos regimes democráticos ante às crescentes ameaças de 

movimentos políticos “iliberais”, vale dizer, movimentos que ostentam um discurso que se 

afasta dos princípios das democracias liberais, regimes que combinam eleições com a 

pluralidade das liberdades civis e políticas. 

Entretanto, como destaca o mesmo autor em análise do cenário brasileiro a partir da 

eclosão da Operação Lava-jato,  ao contrário de desempenhar algum papel na proteção e na 

promoção do liberalismo político no Brasil, o contexto da proeminência sem precedentes das 

instituições judiciais brasileiras – derivado de um movimento de expansão deflagrado pela 

Constituição Federal de 1988 – oferece evidências de que, da atuação desses agentes, podem 

ser colhidas, como no caso da Lava-jato, mais semelhanças do que diferenças no que diz 

respeito à defesa de noções associadas ao “iliberalismo”. A conclusão deriva da análise da 
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“gramática política” produzida e promovida pela atuação discursiva midiática e institucional 

dos agentes do campo jurídico nesse caso, que invocou e incluiu uma “gramática moral” usada 

para reivindicar legitimidade para desenvolver uma atuação contra a corrupção que esteja 

autorizada a ir além da lei existente. 

Na abordagem da gramática política dessa atuação midiática, Sá e Silva (2020) reúne 

registros das constantes referências à corrupção por meio de noções patológicas, como “um 

câncer a ser tratado”, um mal que se espalha e priva o corpo de recursos vitais, ou “um tumor 

que corrói as entranhas da nação”, entre outras metáforas biológicas, que se distinguem por 

resultar na definição de um inimigo externo e a ser combatido, “uma ameaça existencial” à 

nação16. 

Guardadas as devidas particularidades culturais e realidades históricas que possam ser 

identificadas no cenário da conjuntura política de diversos países ameaçados pela virada iliberal 

a que refere Sá e Silva (2020), ou às “ruínas do neoliberalismo” de Wendy Brown, o cenário 

permite identificar alguns dos elementos que favoreceram o alcance do efeito simbólico que faz 

a lei e os juristas serem tomados, de forma idealizada, como guardiões da cidadania e dos novos 

princípios de justiça social emergentes no momento de consolidação democrática, ao mesmo 

tempo em que ilustra como tal mistificação traz ocultas as tendências autoritárias da 

naturalização de um processo de substituição da avaliação da cidadania ativa quanto aos agentes 

e políticas públicas, pela ocupação deste espaço pelo campo jurídico, segundo os seus critérios 

de avaliação e interesses a respeito do domínio público e de sua relação com a política e a 

sociedade.  

Nesse sentido, nos limites deste trabalho, importa verificar as conexões de tais 

tendências para o efeito de identificar eventuais continuidade, deslocamento ou transformação 

de uma formação discursiva ou “gramática política” específica do bacharelismo jurídico 

brasileiro, conforme as particularidades da pesquisa histórica de Adorno, que influencie ou 

esteja presente no imaginário da advocacia pública federal, e assim contribua na definição de 

sua relação com a administração pública, perspectiva que nos conduz à gênese da Advocacia-

Geral da União nos debates da Assembleia Nacional Constituinte. 

 
16 SÁ e SILVA(2020) reputa tal mistificação semelhante às identificadas por Snyder no discurso de Ivan Ilyin, guru filosófico 
de Vladimir Putin na mobilização em defesa das tradições, história e cultura “puras” da Rússia, constantemente “ameaçadas 
pela penetração estrangeira”. Conforme o autor, tal retórica vem sendo usada aberta e extensivamente por Putin para enquadrar 
a União Europeia, o secularismo e a homossexualidade como reiterações dessa “ameaça” atávica e ele mesmo como o redentor 
há muito esperado, condição manejada por Putin para afirmar sua não sujeição aos velhos padrões liberais de responsabilidade 

política.   



68 
 

Apesar das distâncias temporais que separam o nascimento do país, sob o pálio da ativa 

participação de uma pequena e ativa elite composta predominantemente por bacharéis em 

direito, do momento da emergência da burocracia jurídica da AGU na Constituição Federal de 

1988, o sentido de tal vinculação está presente, ainda, na postura assumida pela constelação das 

instituições judiciais, no relevo que lhes atribuiu a nova ordem constitucional, postura que faz 

da mistificação e do alheamento do processo histórico da produção do direito um álibi para 

preservação da esfera exclusiva de exercício do poder pelo campo jurídico. 

Exemplo concreto da mistificação que autoriza a intervenção cotidiana dos operadores 

jurídicos no campo de soberania da política é precisamente a permanente alimentação do mito 

da origem “milagrosa” do direito administrativo, precisamente o campo técnico do direito que 

se encontra na fronteira das relações entre a gestão política e a administrativo-burocrática do 

estado. A expressão, e as aspas, são de Gustavo Binenbojm (2006), que desenvolve uma leitura 

crítica da história oficial segundo a qual o direito administrativo teria se formado no exato 

instante em que o poder aceita se submeter ao direito e, por via reflexa, aos direitos dos 

cidadãos, numa romântica noção garantística vinculada à imposição de uma pauta de direitos 

individuais contra o arbítrio estatal. Como registra o autor: 

Tal história seria esclarecedora, e até mesmo louvável, não fosse falsa. Descendo-se 
da superfície dos exemplos genéricos à profundeza dos detalhes, verifica-se que a 
história da origem e do desenvolvimento do direito administrativo é bem outra. E o 
diabo, como se sabe, está nos detalhes. (BINENBOJM, 2006, p. 11). 

 

  

Abordando como o processo da revolução francesa se apropriou das práticas 

burocráticas gestadas em seu período anterior – consolidando a transição do estado dinástico 

para o burocrático por meio de uma ruptura institucional –, o autor dá conta de ilustrar como o 

direito administrativo era e continuaria sendo empregado como uma técnica de gestão e 

detenção do poder, evitando que a ação das autoridades revolucionárias fosse controlada ou 

cerceada, não representando qualquer inovação, mas uma continuidade daquilo que já existia: 

A associação da gênese do direito administrativo ao advento do Estado de Direito e 
do princípio da separação de poderes na França pós-revolucionária caracteriza erro 
histórico e reprodução acrítica de um discurso de embotamento da realidade 
repetido por sucessivas gerações, constituindo aquilo que Paulo Otero denominou 
de ilusão garantista da gênese. O surgimento do direito administrativo, e das suas 
categorias jurídicas peculiares (supremacia do interesse público, prerrogativas da 
administração, discricionariedade, insindicabilidade do mérito administrativo, dentre 
outras), representou antes uma forma de reprodução de sobrevivência das práticas 
administrativas do antigo regime que a sua superação. A juridicização embrionária da 
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administração pública não logrou subordiná-la ao direito; ao revés, serviu-lhe apenas 
de revestimento e aparato retórico para sua perpetuação fora da esfera de 
controle do cidadão.” (Grifo meu) (BINENBOJM , 2006 p. ). 

 

 

O mérito da análise histórica da identificação dos discursos implementados após a 

adoção de determinadas estratégias no ambiente da prática social das disputas políticas e da 

composição dos interesses em disputa se oferece como meio de “subverter, a um só golpe, os dois 

postulados básicos do Estado de Direito em sua origem liberal: o princípio da legalidade e o princípio 

da separação dos poderes” (BINENBOJM, 2006, p. 12). 

Nesse sentido, vale mencionar a análise do historiador do direito português Paulo 

Otero, que descreve a criação do direito administrativo por via jurisprudencial, que foi 

preservada pelo processo revolucionário francês, como um rude golpe no primado do Poder 

Legislativo, na postulação derivada da separação de poderes que se baseia na supremacia do 

parlamento e na atribuição a ele, do poder de elaboração de normas: 

[...] as regras e os princípios gerais que estiveram na génese do Direito Administrativo, 
muitos dele em rotura com a normatividade do Direito Comum e outros consagrando 
soluções para questões que nunca antes tinham recebido tratamento normativo, foram 
todos produzidos à margem da vontade geral expressa pela lei do Parlamento, 
derrogando todos os postulados teóricos de Rousseau e Montesquieu sobre a matéria, 
revelando uma até então insuspeita e desconhecida supremacia da jurisprudência.” 
(OTERO, 2003, p. 270). 

 

 

O manuseio da técnica jurídica como ferramenta de gestão do poder e consolidação 

retórica de posições conquistadas obedece a um mesmo padrão de universalização das noções 

construídas como categorias abstratas e científicas, mas pode se prestar a atender necessidades 

históricas tão distintas quanto às instrumentalizadas pela Revolução Francesa, pelo processo de 

independência do Brasil escravocrata ou pelas definições de instituições judiciais no contexto 

democrático, como o processo da constituinte deflagrado no Brasil em 1986. 

Dentre as inovações trazidas pelo processo de restabelecimento da ordem democrática 

no Brasil por meio da elaboração de uma nova Constituição Federal, o texto da carta política 

de 1988 contemplou o aparelho de estado brasileiro com a criação de uma nova organização 

burocrática, a Advocacia-Geral da União, instituição à qual foram atribuídas as funções de 

representação judicial e extrajudicial da União, bem como as atividades de consultoria e 
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assessoramento jurídico.17 

Nos anos que se seguiram à edição do texto constitucional, a AGU funcionaria como 

catalisador da constituição de um autêntico sistema de advocacia pública federal, reunindo em 

torno de si carreiras técnico-jurídicas e funções de consultoria e representação judicial que antes 

se encontravam dispersas no cenário de multiplicação das estruturas da administração direta e 

indireta, tal como herdada do período da ditadura militar. 

O rearranjo estrutural promovido pela assembleia constituinte com a criação da AGU 

não consistia, a priori, numa iniciativa vinculada a um propósito de aprimoramento 

institucional. A nova arquitetura institucional surge com o alegado objetivo de solucionar uma 

disfunção relacionada à atividade de representação judicial da União.  

No regime constitucional da Constituição Federal de 196718,  competia aos membros do 

Ministério Público Federal, na condição de Procuradores da República, o desenvolvimento da 

atividade de advocacia em nome dos três poderes da União, função que era desenvolvida ao 

mesmo tempo em que se dava o desempenho das funções clássicas da atuação do Parquet: a 

titularidade da ação penal pública e atuação na condição de fiscal da lei. 

Sob o ponto de vista funcional, tal desenho revelava-se, de per si, uma fonte geradora 

de grande ambiguidade a justificar sua supressão: ele se traduzia na possibilidade concreta e 

permanente do estabelecimento de conflitos de interesses, já que, grosso modo, atribuía-se ao 

mesmo órgão tanto a função de controle e fiscalização que se exercia, no caso do MPF, pela via 

judicial, quanto a função de defesa judicial dos atos controlados ou fiscalizados. 

Por meio da criação da AGU, a Constituição Federal de 1988 tratou de apartar a estrutura 

e o funcionamento do Ministério Público Federal da estrutura e do funcionamento do poder 

 
17 Constituição Federal de 1988  
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. 
§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

observado o disposto em lei. 
18 Constituição Federal de 1967  
Do Ministério Público 
Art 137 - A lei organizará o Ministério Público da União junto aos Juízes e Tribunais Federais. 
Art 138 - O Ministério Público Federal tem por Chefe o Procurador-Geral da República, o qual será nomeado pelo Presidente da República, 

depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos Indicados no art. 113, § 1º. 
§ 1º - Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira, mediante 

concurso público de provas e títulos. Após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão por sentença judiciária, ou em 
virtude de processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa; nem removidos, a não ser mediante representação do 
Procurador-Geral, com fundamento em conveniência do serviço. 

§ 2º - A União será representada em Juízo pelos Procuradores da República, podendo a lei cometer esse encargo, nas Comarcas do 
interior, ao Ministério Público local. 
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executivo federal.  

Foi entregue ao MPF autonomia administrativa, financeira e orçamentária que lançou a 

instituição a um novo patamar de relevo constitucional, ora definitivamente desenhado para 

uma atuação que ocorre fora da administração pública, portanto materialmente distante das 

diretrizes e agenda política dos representantes eleitos segundo o princípio majoritário pela 

sociedade. Com o advento da promulgação da Constituição, os agentes do Ministério Público 

Federal passaram a adotar as solenidades de um o discurso institucional segundo o qual o 

Parquet agora atuaria exclusivamente como advogado da sociedade, em defesa de direitos 

coletivos e difusos, em ação de controle de eventuais desvios do poder público, atento às 

necessidades de eventual atuação contramajoritária e vigilante na defesa da ordem democrática.  

Por sua vez, a AGU restava definida como instituição que desenvolvia a atividade 

técnico-jurídica, pelo menos em tese, dentro da administração pública e no interesse da gestão 

pública, ora entregue a uma advocacia cujos quadros não mais se diferenciavam, no aspecto de 

vinculação funcional e hierárquica, dos demais quadros técnicos do poder executivo federal, 

tais como economistas, administradores ou engenheiros. Portanto, assim como o restante da 

burocracia pública federal, restaram os membros da AGU vinculados às diretrizes e à agenda 

política dos representantes eleitos da sociedade. 

A racionalidade e a coerência dessa distinção, contudo, não foi produto de qualquer 

espécie de processo de remodelagem institucional, nem resultado de decisões de ponderação e 

equilíbrio dos constituintes a respeito da matéria com base em qualquer modelo analítico. A 

afirmação dessa racionalidade consiste em um discurso institucional elaborado a posteriori do 

processo constituinte, em virtude do resultado de uma renhida disputa corporativa pela primazia 

da posição de proximidade com o poder executivo federal, colhida da atribuição da competência 

para atuar como seu representante em disputas judiciais.  

Detalhes dessa disputa pela titularidade da representação da União Federal em juízo 

podem ser colhidos do trabalho de Brentano (2017), que relata diversas etapas de um embate 

travado no espaço político da Assembleia Nacional Constituinte a partir da seleção de falas em 

discursos e atas de comissões temáticas e de depoimentos dos congressistas em atuação em 

torno da matéria da definição das atribuições de Poder Judiciário, Ministério Público e 

Advocacia da União. 

 

O trabalho registra o caminho dos debates e a contraposição de propostas desde o envio 
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do anteprojeto apresentado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, nomeada pelo 

Presidente José Sarney e presidida por Afonso Arinos de Mello Franco19, até o modelo 

consagrado no texto final da Constituição de 1988. Este processo registra um roteiro de idas e 

vindas e tendências que variavam de acordo com pressões contraditórias, às vezes oriundas do 

mesmo universo representativo.  

Os relatos transcritos apontam para uma caracterização inicial do estamento do 
Ministério Público Federal existente, detentor da representação judicial da União, e 
de seu assessoramento legal, através da Consultoria-Geral da República, tendente a 
manter esse perfil institucional, de modo que, sob este viés, não parece possível 
concluir que – ao menos nos primórdios da ANC – essa parcela dos profissionais 
jurídicos tenha articulado, e apoiado, a criação da AGU. Todavia, é possível 
identificar uma mutação neste posicionamento, seja pelo enfrentamento dos grupos 
de pressão contrários à proposta, e até mesmo de alguns defensores originários da 
perspectiva de não alteração das funções do ministério público federal. (BRENTANO, 
2017, p  ). 

 

 

O entrechoque de interesses envolvia não apenas a definição de atribuições, mas 

também a identificação específica do corpo de profissionais que comporiam a Advocacia da 

União tal como proposta no processo constituinte. Os quadros da administração pública federal 

centralizada contavam com um significativo contingente de assistentes jurídicos e integrantes 

do corpo consultivo espalhados pelos ministérios, enquanto, na administração descentralizada, 

67 fundações e autarquias eram dotadas de um corpo próprio de procuradores. A mobilização 

desses profissionais por sua integração nos quadros da AGU sofria a resistência da Associação 

Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e de parlamentares historicamente ligados ao 

Ministério Público, que denunciavam tal opção como um verdadeiro “trem da alegria”. O 

embate é vivamente ilustrado pelo relato de Brentano (2017, p. ) sobre o ambiente de uma 

sessão deliberativa: 

Há registro, sobretudo, de mobilização política corporativa nas galerias do Congresso, 
situação que impulsionou o presidente da sessão, o constituinte Fernando Henrique 
Cardoso, a advertir em duas ocasiões as pessoas que ocupavam as dependências da 
Casa Legislativa sobre a possibilidade de determinação de esvaziamento do recinto. 
Na mesma sessão, o constituinte Nilson Gibson, cuja atividade profissional era de 
Procurador do Incra, de provável convergência com os interesses relativos ao 
nascimento da AGU, defendeu a absorção dos profissionais (assistentes jurídicos, 
advogados e procuradores autárquicos) pela nova instituição, e afirmou que ‘Sob 

 
19 Nessa proposta, que acabaria arquivada no Ministério da Justiça sem sequer ter sido remetida à Assembleia Nacional Constituinte, mantinha-

se a atribuição de representação judicial como existente no modelo anterior, ou seja, sob a batuta do Ministério Público, na forma de seu art. 
312, que dispunha que “a representação judicial da União cabe a seu Ministério Público; nas comarcas do interior essa responsabilidade 
poderá ser atribuída a Procuradores dos Estados e Municípios”. (BRENTANO/2017) 
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pressão do Ministério Público Federal, que antes a nós e a tantos outros ajudou a 
cassar no período da repressão, parlamentares de boa-fé acreditam na mentira de 
um “trem da alegria” jamais existente, se se aperceberem da intenção dos membros 
do Ministério Público em lotear as duas Procuradorias – da República e da União – 
entre eles’. 

 

 

Em que pese a criação da AGU no texto da constituição vigente, com a definição 

genérica de uma arquitetura favorável aos interesses de assistentes jurídicos, advogados do 

consultivo e procuradores fundacionais e autárquicos, a efetiva incorporação e integração 

desses profissionais à nova organização foi um debate que transcendeu o período da assembleia 

constituinte. Uma derradeira reviravolta nessa disputa garantiu a aprovação de regra transitória 

incorporada ao art. 2920 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual, vinculada 

à exigência constitucional de lei complementar para constituição orgânica da AGU, permitiu 

que o MPF desempenhasse a representação da União em juízo por mais de quatro após a 

promulgação da constituição vigente. 

O marco temporal do epílogo dessa disputa corporativa específica (e do alvorecer de 

outras disputas21) foi a Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, que “Institui a Lei 

Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências”. Posteriormente, a medida 

provisória 4, de 25 de junho de 2002, trouxe regra de restruturação de cargos transformando 

assistentes jurídicos da Advocacia-Geral da União em advogados da União22.  

 

 
20

 Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, o Ministério Público 
Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos 
de autarquias federais com representação própria e os membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas continuarão a 
exercer suas atividades na área das respectivas atribuições. 

§ 1º  O Presidente da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo 
sobre a organização e o funcionamento da Advocacia-Geral da União. 

§ 2º  Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras 
do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União. 

§ 3º  Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da 
promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. 

§ 4º  Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas 
funções passam a integrar o quadro da respectiva carreira. 

§ 5º  Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por delegação, que pode ser ao Ministério Público Estadual, 
representar judicialmente a União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a promulgação das leis 
complementares previstas neste artigo. 

21 A estruturação orgânica da AGU representou um marco inicial de novas disputas corporativas derivadas da existência de quatro diferentes 
carreiras sob o abrigo de um sistema criado sob coordenação do Ministro da AGU. 

22 Exemplo das novas disputas deflagradas no momento posterior a Constituição Federal é a resistência dos membros da AGU (recrutados via 
concurso público posterior a 1988), por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por sua entidade associativa à MP que definia 
a transformação de cargos de assistentes jurídicos (nomeados anteriormente a 1988) em cargos de advogado da União. 

 “STF julga improcedente ação contra lei que transformou assistentes jurídicos da AGU em advogados da União: O Supremo Tribunal 
Federal julgou hoje (18/12) improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2713) proposta pela Associação Nacional de 
Advogados da União (Anauni) que se voltava contra a Medida Provisória 43/02. A norma transformou assistentes jurídicos da Advocacia 
Geral da União em advogados da União”. In http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=59826, acessado em 
20.07.2020 
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Por fim, a Lei 10.480, de 2 de julho de 2002, integraria os procuradores autárquicos e 

de fundações com a criação da Procuradoria-Geral Federal, formalmente vinculada à 

Advocacia-Geral da União. 

A ilustração de tal cenário, nos limites desse trabalho, não tem por óbvio a pretensão de 

esgotar o tema da análise sociológica ou política desse cenário de disputas corporativas no 

campo político, mas tem em mira tão somente integrar aos marcos teóricos do exame empírico 

que se pretende fazer a perspectiva da fragmentação e multiplicidade dos interesses em jogo, a 

ilustração daquilo que não é evidente, do não dito, da diversificação e dinamismo de posições 

em jogo, buscando condições analíticas que permitam entender e explicar o discurso a ser 

analisado.  

Seja porque a mesma ordem constitucional que operou a criação da AGU instituiu uma 

rede múltipla de instâncias e funções de controles internos e externos, dispersos por diversos 

níveis da administração pública, seja porque a ambiguidade antes vinculada à atuação dúplice 

do Ministério Público Federal estava também associada a fatores e circunstâncias que 

transbordavam os limites da mera definição de um desenho institucional específico, o fato é 

que, em certa medida, iria permanecer um padrão de atuação moldado por um olhar “ab extra”, 

uma autopercepção de diferenciação em relação aos quadros, técnicos ou políticos, que 

produzem a atuação cotidiana da administração pública. 

Tal compreensão milita no sentido de que a alteração estrutural e as exatas definição e 

separação de papéis, contudo, não implicariam a eliminação da ambiguidade decorrente daquela 

afetação por uma dupla função institucional, expressa no simultâneo protagonismo em tarefas 

de fiscalização e de defesa da atuação do Executivo, pois ela não consistia no efeito de uma 

disfuncionalidade de modelagem organizacional.  

Declarações solenes e mistificações como as envolvidas nesse processo de definição 

verificado no processo constituinte costumam ocultar finalidades e interesses originais que não 

condizem exatamente com o eventual discurso da virtude adotado com vistas a consolidação de 

interesses e objetivos estratégicos conquistados.  

Não raro, a fala baseada em categorias universais e em pulsões de verdade opera como 

um ato subsequente a execução da estratégia, constituindo um dispositivo, noção foucaultiana 

que significa a constituição de um nexo entre elementos diversos e que dá lugar um processo 

de sobredeterminação funcional em que cada efeito, positivo ou negativo, desejado ou 

indesejado, entra em ressonância ou em contradição com os outros e exige um reajuste, num 
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processo de perpétuo preenchimento estratégico (CASTRO, 2016). 

Em tal perspectiva, é preciso explorar o sentido de que, tanto o desenho anterior da 

estruturação do MPF quanto o desenho atual da AGU, e os discursos estruturados em torno 

dessas instituições, são resultado de interesses concretos na manutenção simultânea da 

vinculação a duas diferentes fontes de legitimidade de poder que, de antagônicas, tornam-se 

complementares para o campo jurídico: a legitimação associada ao regime de lealdades que 

evoca a “casa do Rei”, transmutada na existência de uma “nobreza togada”, e a legitimação 

baseada no modo de reprodução vinculada à formação escolar, baseada em mérito e 

competência (BOURDIEU, 2014). 

Tais registros são transferidos para o propósito analítico do discurso dos integrantes das 

carreiras da AGU, assumindo a premissa da análise de Foucault quanto ao discurso, de que ele 

não é o produto consciente da livre determinação de um sujeito autônomo, mas, ao contrário, 

que o sujeito é produto do discurso, que é uma decorrência das estratégias, que são 

desenvolvidas no contexto de determinada formação discursiva.  

Sob tal premissa, procura-se indagar se os advogados públicos se percebem como 

integrantes de uma instituição externa à administração pública, buscando estabelecer condição 

de multiposicionalidade (semelhante à antes cultivada pelo Ministério Público Federal) e, 

portanto, enxergam a instituição dissociada da tensão entre gestão política e gestão 

administrativa do Estado, ou se sua percepção os coloca dentro do contexto dessa dicotomia, e 

que espécie e padrão de interação com os demais quadrantes políticos ou administrativos do 

estado são reconhecidos, admitidos ou recomendados no seu imaginário. 

O discurso da neutralidade e da virtude do direito parece encontrar um ambiente 

propício para reconstrução permanente de seu mito no espaço da administração pública, no qual 

a construção de um universo monológico sobre a sua origem e autoridade dá lugar à sustentação 

da persistência de um padrão de legitimação de agentes baseados num padrão hermético de 

verdade interna ao direito e na colocação em múltiplas posições profissionais com vistas à 

inserção em alguma rede de compromissos pessoais e vínculos políticos que opera na base das 

relações de lealdade.  

Engelmann et al. (2017) chamam atenção para o fato de que a preservação das posições 

dos integrantes no campo depende da consolidação de uma estratégia multiposicional que 

facilite a troca de favores e a mobilidade de carreiras e, também, que a compreensão da 

operância dessas redes de lealdades demanda admitir que a reprodução das elites profissionais 
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se deve a uma dupla legitimidade: de origem social e de autoridade moral.  

Os autores argumentam que as relações e redes pessoais sempre foram consideradas 

pelos pensadores do Brasil para compreender a ordem social, especialmente no que diz respeito 

à importância do poder privado como barreira à construção de uma ordem pública: 

 

A herança ibérica, a importância da família e dos laços pessoais, o privatismo, o 
mandonismo, o clientelismo e a patronagem política, são todos elementos que 
perpassam os textos fundamentais sobre o Brasil, reconhecedores de que as redes 
personalistas envolvem uma pirâmide de relações que atravessa a sociedade de alto a 

baixo, compondo, de fato, a ‘gramática política’ do Brasil.” (ENGELMANN et al., 

2017, p ) 

 

 

Essa peculiar tradição jurídica e política pode ser encontrada nas referências históricas 

que colocam os bacharéis como aprendizes do poder no desenvolvimento de uma tradição 

performativa das estruturas do estado, na qual alguns usos são autorizados, enquanto outros, 

não.  

O percurso analítico até aqui desenvolvido procurou fixar as premissas históricas do 

processo de síntese e formação de nossa primeira tradição em termos de relação entre estado e 

sociedade que, em sua origem, tem uma decisiva participação da retórica e formação discursiva 

do bacharelismo liberal brasileiro e suas contradições.  

Essa retórica jurídica universalista, que deveria ou poderia ser a gramática política do 

universalismo de procedimentos, embalando o ritmo da construção de nossas primeiras 

instituições, acabou instrumentalizando, paradoxalmente, o enraizamento da gramática política 

do clientelismo, que predominou com exclusividade como padrão de relação entre estado e 

sociedade no Brasil até o advento do Estado Novo, quando seu papel exclusivo dá lugar ao 

convívio com as demais “gramáticas políticas do Brasil”, introduzidas a partir de 1930. 

Nunes (2017) define “clientelismo” como uma “gramática política” por meio de um 

exercício analítico de interpretação da realidade brasileira e de sua materialidade como prática 

social, destacando como o exercício cotidiano das relações de patronagem, mandonismo e 

patrimonialismo, também verificados em tantas sociedades contemporâneas, tiveram feições 

particulares no Brasil. 

Em tal leitura, o que caracteriza nossa sociedade são exatamente as descontinuidades 

apresentadas em várias áreas da vida social, econômica e política.  
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Registra-se que aqui o processo de subordinação de muitas outras esferas da vida social 

ao comando da ordem econômica não teria acontecido tal como para os países “centrais” do 

capitalismo.  

Essa constatação faz Nunes, a exemplo de outros intérpretes do Brasil, convergir para o 

destaque da grande importância que a vida familiar tem em nossa sociedade, onde a 

industrialização e a urbanização foram acompanhadas por uma forte ênfase na realização 

individual, desenvolvida desde a perspectiva do âmbito familiar: “Esta ‘individuação’ foi, 

entretanto, acompanhada por um reforço da estrutura familiar extensa: é precisamente o empreendedor 

industrial que procura reforçar a estrutura familiar e os laços de parentesco” (NUNES, 2017, p. 50).  

Para o autor, o Brasil tem uma estrutura social com tendências ao entrelaçamento, onde 

é muito alta a intolerância às divisões nítidas de grupos baseadas em critérios étnicos ou 

culturais. A sociedade brasileira se caracterizaria pela procura de universalizar as relações no 

seu interior e por manifestar pouca tolerância aos grupos separados.  

Ainda conforme Edson Nunes (2017), essa universalização se somaria a uma forte 

hierarquização, atenuada por redes de relações pessoais.  

Tais características são de extrema relevância porque, a partir delas, e das relações que 

engendram, o personalismo que caracteriza clientelismo, patrimonialismo ou fisiologismo, 

acaba por impregnar e “enquadrar” muitas instituições.  

Esse processo de “enquadramento” conduz à caracterização do clientelismo como uma 

“gramática”, expressão que, em toda sua carga semântica, indica a existência do que se poderia 

designar como diferentes linguagens em uso no mundo da política. 

Comentando a abordagem de Nunes, Renato Lessa destaca que “se linguagens são formas 

de vida, as ‘gramáticas’ indicam os princípios que as estruturam”. Nesse sentido, elas podem, 

portanto, “em princípio, ser representadas como se fossem camadas arqueológicas, que ao longo da 

história vão se produzindo e sobrepondo” (LESSA, 2017, p. 20). 

O autor destaca que o trabalho de Nunes apresenta a experiência republicana brasileira 

como “uma experiência sincrética ao melhor estilo antropofágico, experiência na qual tudo se deglute 

e se incorpora e nada se cancela” (LESSA, 2017, p. 18).  

A figura bem representa a condição de signo da apresentação de um complexo e 

multivariado processo de construção do Brasil moderno em que não há lugar para um exercício 

autista de institucionalismo que desconheça os processos macropolíticos como configurações 
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envolvidas pela vida social e pelos fluxos históricos no qual estão imersas tanto os mercados 

como também as instituições e práticas políticas que dão lugar ao nosso processo de construção 

institucional.  

Conforme Lessa (2017), o trabalho de Nunes tem o mérito de refutar a tradição dualista 

da sociologia, que aposta nos padrões explicativos baseados em dicotomias, colocando à 

disposição do leitor uma interpretação das relações entre sociedade e instituições políticas 

formais baseada na hipótese de um processo de construção institucional quádruplo, sustentado 

nas gramáticas (ou nos padrões institucionalizados de relações) de clientelismo, 

corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. 

Tal noção “arqueológica”, contudo, não pode ser tomada de forma estática, como se 

configurassem paradigmas que, tal como na perspectiva científica de Kuhn (1990), vão se 

sucedendo na medida em que representam um contínuo movimento de superação de umas pelas 

outras 23. No mesmo sentido, Lessa (2017) destaca que seria um equívoco compreender que tais 

gramáticas consistem em objetos encobertos pela história, pois um dos aspectos mais relevantes 

do trabalho de Edson Nunes é a constatação de que as gramáticas se somam, se articulam, se 

fertilizam mutuamente e coexistem a partir do cenário instaurado pelo Estado Novo, em que 

a gramática do corporativismo se destaca como meio de tentativa de superação de uma etapa 

histórica, tentando induzir a criação de solidariedade social e relações pacíficas entre grupos e 

classes e no qual, especialmente a partir da intervenção da constituição autoritária de 1937, vai 

se desenvolver uma tentativa de alterar as bases tradicionais do Estado brasileiro através de uma 

reforma do serviço público baseada no universalismo de procedimentos.  

Se a instauração da primeira república deu lugar à institucionalização de um padrão de 

clientelismo que absorveu o pacto social das elites em torno da distribuição de espaços de poder 

local pelo país, unificados no efeito simbólico de um estado central que administrava um grande 

complexo de arranjos clientelistas, os movimentos do Estado Novo passaram a lhe antagonizar 

com o corporativismo que, contudo, não lhe substituiu: redefiniu a dinâmica das relações sociais 

em que ele travaria, ao mesmo tempo, uma disputa simbólica e uma relação de convivência e 

 
23 Ana Paula Paes De Paula assim define a tese da incomensurabilidade dos paradigmas, que, segundo a autora, é tomada de 

empréstimo pelos estudioso das organizações da obra clássica de Thomas Kuhn “A estrutura das revoluções científicas”: 
“A teoria kuhniana do desenvolvimento do conhecimento é derivada da observação de uma sequência de períodos de 
‘ciência normal’, que representa a adesão de uma comunidade de pesquisadores a um paradigma, interrompida por 
‘revoluções científicas’, nas quais episódios extraordinários se apresentam  a partir de anomalias e crises no paradigma 
dominante, culminando com sua ruptura. A ciência normal procura enquadrar os fenômenos nos limites preestabelecidos e 
relativamente inflexíveis de um paradigma, modelando soluções ‘problemas exemplares’. Tal ciência é conservadora e até 
mesmo dogmática, mas considerada por Thomas Kuhn como necessária para o progresso científico.” (PAULA, 2015, p. 
49/50).  
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complementariedade com o clientelismo. Posteriormente, com o movimento das reformas 

“daspianas” de tentativa de implementação de uma administração pública mais aproximada ao 

modelo ideal weberiano, iria se somar ao quadro das iniciativas de reforma a modernização da 

administração pública.   

Essa linha de raciocínio recomenda também evitar uma leitura reificada dos modelos de 

administração pública e da eventual avaliação do sucesso de sua implementação como padrões 

de gestão que se aplicam em sentido absoluto na lógica do “tudo ou nada”.  

A advertência de Lessa (2017) recomenda que a leitura do modelo ideal de Weber não 

seja de igual forma reificada, mas tomada também em seu propósito de ferramenta analítica, 

como a definição de um certo tipo de “gramática”, de definição de um sistema de regras que 

influi no padrão de relações entre estado e sociedade, que consiste num arcabouço explicativo 

tomado como ponto de partida para interpretar a realidade e não como um projeto ou programa 

de modelagem organizacional. 

O passo inicial da compreensão das relações entre estado e sociedade em nosso país, 

sob a ótica de Nunes, é a compreensão dos caracteres específicos do clientelismo no Brasil. 

Aqui, tal como em outros quadrantes do globo, o clientelismo tem seu ponto crítico nas relações 

patron-cliente (que estrutura a troca ou fluxo de recursos entre atores sociais), sendo um sistema 

caracterizado por situações paradoxais porque envolve (i) uma combinação peculiar de 

desigualdade e assimetria de poder – em que se faz presente uma aparente solidariedade mútua, 

em termos de identidade pessoal e sentimentos de lealdade; (ii) uma combinação de exploração 

e coerção potencial com relações voluntárias e obrigações mútuas imperiosas; além de (iii) uma 

ênfase nas obrigações de solidariedade combinadas com um aspecto ligeiramente ilegal ou 

semilegal dessas relações. Essas díades de relações que caracterizam o clientelismo acabam por 

compor uma rede nas sociedades capitalistas em que persistem, cuja tem um potencial de se 

difundir em larga escala e em aspectos multivariados, determinando a perenização da 

pessoalidade de um sistema de trocas generalizadas que conviverá em paralelo com o sistema 

de trocas específicas e impessoais, no espírito do impersonalismo que caracteriza a lógica da 

expansão capitalista.  

Nunes (2017) destaca, contudo, que um aspecto central para a compreensão do 

significado do sistema clientelista no Brasil contemporâneo é a constatação de que ele assumiu 

o lugar de canais de comunicação e representação entre a sociedade e o estado onipotente, 

fornecendo aos estratos mais baixos da população voz e mecanismos para demandas 

específicas. Tal como referido anteriormente, o autor explica que clientelismo constitui, ao 
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mesmo tempo, uma alternativa à presença difusa das estruturas do estado e uma gramática para 

as relações sociais entre classes e grupos sociais travadas em um ambiente de “não-mercado”.  

Nesse sentido, associa ao caráter sincrético da sociedade brasileira a transferência da 

lógica da troca generalizada para o protagonismo de associações, instituições políticas, agências 

públicas, partidos políticos, cliques, facções:  

Como opera o clientelismo numa sociedade complexa como a brasileira? O 
clientelismo repousando um conjunto de redes personalista as que se estende aos 
partidos políticos, burocracias e clientes. Estas desenvolvem uma pirâmide relações 
que atravessa uma sociedade de alto a baixo. As elites políticas nacionais contam com 
uma complexa rede de corretagem política que vai dos altos escalões até as 
localidades. Os recursos materiais do Estado desempenham um papel crucial na 
operação do sistema; os partidos políticos – isto é aqueles que apoiam o governo – 
tem acesso a inúmeros privilégios através do aparelho de Estado. (NUNES, 2017, p. 
53). 

 

 

Clientelismo e personalismo, entretanto, seriam enfrentados e tentativamente 

corrigidos, a partir do Estado Novo, por decisões políticas que buscavam o universalismo de 

procedimentos, por leis que regulavam os empregos no serviço público e pela criação de 

burocracias insuladas que não seriam receptivas a demandas fisiológicas e clientelistas oriundas 

dos partidos políticos (NUNES, 2017). Ainda segundo o mesmo autor, o universalismo de 

procedimentos e o insulamento burocrático são muitas vezes percebidos como formas 

apropriadas de contrabalançar o clientelismo. O primeiro, baseado nas normas do 

impersonalismo, direitos iguais perante a lei, checks and balance, poderia refrear e desafiar os 

favores pessoais. De outro lado, o insulamento burocrático é percebido como uma estratégia 

para contornar o clientelismo através da criação de ilhas de racionalidade e especialização 

técnica. Conforme o autor, na linguagem da teoria organizacional contemporânea, o 

insulamento consiste no processo de proteção do núcleo técnico do estado contra a interferência 

oriunda do público ou de outras organizações intermediárias, e se estabelece, na prática, com 

foco determinado24:  

 
24 “Ao núcleo técnico é atribuída a realização de objetivos específicos. O insulamento burocrático significa a redução do 

escopo da arena entre interesses e demandas populares podem desempenhar um papel. Essa redução da arena é efetivada 
pela retirada de organizações cruciais do conjunto da burocracia tradicional e do espaço político governado pelo 
Congresso e pelos partidos políticos, resguardando estas organizações conta tradicionais demandas burocráticas ou 
redistribuítivas.” (NUNES, 2017, P. 55). O autor exalta a relevância de compreender este processo segundo as 
características de grau e de insulamento, A primeira pode variar do insulamento total até um alto grau de penetração pelo 
mundo político e social, isso é, o “engolfamento social”, elemento que tem implicações na estrutura, eficiência, capacidade 
de respostas e responsabilidade das organizações. Pela segunda característica, se chama atenção para circunstância de que 
nem toda agência insulada permanecerá assim com o passar do tempo podendo ocorrer tanto o “desinsulamento” como 
extinção da agência após o alcance de determinado escopo.  
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Dada a complexidade da tarefa de suas múltiplas partes constitutivas (determinações 
da exequibilidade do projeto, análise financeira, supervisão e gerência de projetos, 
geração de recursos financeiros, avaliação das necessidades do país, obtenção de 
consenso entre metas e valores), o ambiente operativo (task environment) das agências 
insulados é altamente complexo. Nessas condições a informação é fortemente 
valorizada, e a coalizão formada com atores externos selecionados é vital para garantir 
tanto os recursos adicionais para realização das metas como para solidificar a proteção 
do núcleo técnico contra ruídos originados no mundo exterior. (NUNES, 2017, p. 55). 

 

 

Apesar do propósito “agnóstico”25 afirmado na retórica de seus patrocinadores, o 

insulamento burocrático não é de forma alguma um processo técnico e apolítico. Tal como 

refere NUNES (2017), agências e grupos competem entre si pela alocação de valores; coalizões 

políticas são formadas com grupo de atores fora da arena administrativa, com objetivo de 

garantir a exequibilidade dos projetos; partidos políticos são bajulados para proteger projetos 

no Congresso. Abordando o contexto dessa clivagem e da tentativa de superação do 

clientelismo pelas demais gramáticas, o autor argumenta que, embora contenham elementos de 

verdade as análises que definem o clientelismo como signo de um Brasil arcaico26 e/ou como 

produto do autoritarismo27, os dois argumentos não são capazes desvendar as razões da 

existência do clientelismo político em áreas modernas do Brasil antes, durante e depois do 

autoritarismo: “O clientelismo se manteve forte no decorrer dos regimes democráticos, não definhou 

durante o período do autoritarismo, não foi extinto pela industrialização e não mostrou sinais de fraqueza 

no decorrer da abertura política” (NUNES, 2017, p. 54).  

Nunes (2017) afirma que corporativismo e clientelismo28 coexistem e que, quando se 

contrastam as duas gramáticas, é fácil compreender o porquê. Ao contrário do corporativismo, 

 
25 A expressão “agnóstico” é aqui empregada em referência à descrição da burocracia no modelo ideal weberiano, idealizada 

como um corpo técnico, com atuação profissional especializada, baseada na previsão de leis e regulamentos, segundo um 
espírito sine ira et studio, vale dizer, sem a vinculação às paixões das escolhas políticas que caracteriza, por oposição, os 
agentes do governo.  

26 Nunes, em análise realizada na década de 1980, registra que o clientelismo vai se encontrar presente e permanecer bastante 
vivo, conforme exemplifica, nos dois mais modernos centros urbanos do país sob a forma do malufismo e do chaguismo. 

27 A afirmação decorre do fato de a ditadura militar ter suprimido os mecanismos que permitiriam confronto de interesses e as 
verdadeiras clivagens na sociedade brasileira, a tal ponto que a única linguagem política passou a ser a gramática do 
clientelismo. 

28 Com vistas a tal contraste NUNES oferece a definição de corporativismo de Schimitter:  
“corporativismo é como um sistema de intermediação de interesses em que as unidades constitutivas estão organizadas em um número 
limitado de categoria singulares, compulsória, não competitivas, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas 
ou permitidas (senão criadas) pelo Estado que tem a garantia de um deliberado monopólio de representação dentro de sua categoria 
respectivas, em troca da observância de certos controles na seleção de líderes na articulação de demandas apoios.” (P.62/63).  

Em seguida, oferece a sua definição de clientelismo:  
“clientelismo é um sistema de controle do fluxo de recursos materiais e de intermediação de interesses no qual não há número fixo 
organizado de unidades constitutivas. As unidades constitutivas do clientelismo são agrupamentos, pirâmides ou redes baseados em relações 
pessoais que repousam em troca generalizada. As unidades clientelistas disputam frequentemente o controle do fluxo de recursos dentro de 
um determinado território. A participação em redes clientelistas não está codificada em nenhum tipo de regulamento formal; os arranjos 
hierárquicos no interior das redes estão baseados em consentimento individual e não gozam de respaldo jurídico”(P. 63) 
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que é baseado em códigos formais legalizados e semiuniversais, o clientelismo se baseia numa 

gramática de relações entre indivíduos, informal, não legalmente compulsória e não legalizada. 

Tanto o clientelismo quanto o corporativismo podem ser entendidos como mecanismo cruciais 

(um formal e outro informal) para o esvaziamento de conflitos sociais.  

Trazendo o universalismo de procedimentos para o cenário da relação sincrética entre 

as quatro diferentes gramáticas, o autor registra que ele é associado à noção de cidadania plena 

e à igualdade perante a lei, exemplificada pelos países de avançado economia de mercado, 

regidos por um governo representativo. Também formalizando leis, por sua vez, o 

corporativismo igualmente reflete uma busca de racionalidade e de organização que desafia a 

natureza informal do clientelismo. No entanto, embora regulado por normas gerais e escritas, o 

corporativismo não é igual ao universalismo de procedimentos, já que seus regulamentos não 

contêm cláusulas para o desafio individual ao sistema de leis corporativas. Essas leis 

preocupam-se com a incorporação e o controle, não com o justo tratamento de todos os 

indivíduos.  

O corporativismo determina os limites da participação e não pode ser completamente 

alterado pelo voto daqueles que se submetem a ele. Voluntariamente ou não, uma pessoa é 

automaticamente envolvida pelas leis corporativas a partir do momento em que assina um 

contrato de trabalho: “No Brasil a lei trabalhista, altamente estruturada e minuciosamente 

regulamentada, é um exemplo soberbo da busca da racionalidade” (NUNES, 2017, p. 57). 

Conforme o autor, corporativismo e o universalismo de procedimentos têm uma 

etiologia diferente: a legislação corporativa busca inibir a emergência de uma ordem de 

conflitos de classe, enquanto o universalismo de procedimentos tenderia a emergir como a 

segunda melhor opção, um second best, ao conflito ou ao impasse. 

O corporativismo também inibe a existência de grupos de interesses autônomos, que 

poderiam derrotar a lógica do clientelismo através da organização de grupos de pressão 

independentes. Isso reforça a importância de ações pessoais e clientelistas, a fim de contornar 

a legislação corporativa, formal e rígida:  

Os primeiros teóricos do corporativismo no Brasil imaginavam-no como um 
mecanismo apropriado para a criação de uma sociedade solidária (aí incluindo os 
empresários), onde não existiriam os conflitos políticos e de classes, entendido como 
divisivos. Atualmente o corporativismo Brasil é um mecanismo que serve ao 
propósito de absorver de forma antecipada o conflito político através da incorporação 
e da organização do trabalho. O tipo de corporativismo de Estado, implantado no país 
na década de 30, difere profundamente da forma de corporativismo societal existente 
em alguns países capitalistas avançados. A despeito da inclinação pelo capitalismo de 
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estado no Brasil, formas de corporativismo social também emergiram nos últimos 40 
anos, como uma estratégia empresarial para penetrar estado. 
Tal como o clientelismo contemporâneo, o corporativismo é uma arma de engenharia 
política dirigida para o controle político, a intermediação de interesses e o controle do 
fluxo de recursos materiais disponíveis. (NUNES, 2017, p. 58). 

 

 

Nesse universo de conceitos e distinções, Nunes (2017) observa ainda que o 

corporativismo foi utilizado no Brasil, no Peru e no México como uma tentativa de controlar e 

organizar as classes inferiores através de sua incorporação ao sistema. No Brasil, o 

corporativismo destinava-se também a disciplinar a burguesia. No entanto, destaca, algo 

diferente aconteceu nos anos iniciais da implantação dos regulamentos corporativos: através da 

legislação corporativa, as elites no poder seduziram as classes inferiores com as vantagens da 

integração. Essa integração abrangeu largas parcelas da população de uma forma 

semiuniversalista muito peculiar: as regras para a integração – e os meios para tal – são 

formuladas em termos legais e universais, aplicáveis a todas as relações na esfera da produção. 

Tal proposta de compreensão da ordem social que considera desde nossa herança ibérica 

até a pirâmide de relações que atravessa a sociedade de alto a baixo, compondo a “gramática 

política” do Brasil, associada à necessária desmistificação da origem “cidadã” do direito 

manipulado no cotidiano das ações públicas, são aspectos que não podem ser negligenciados 

no exame do direito como técnica de gestão, bem como no exame da legitimidade do discurso 

de seus operadores, no sentido da definição de uma identidade por meio da ilustração da 

clivagem entre “advocacia de estado x advocacia de governo”. 
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Você não está seguro do que diz? Vai novamente mudar, 
deslocar-se em relação às questões que lhe são colocadas, dizer que as 
objeções não apontam realmente para o lugar em que você se pronuncia? 
Você se prepara para dizer, ainda uma vez, que você nunca foi aquilo que em 
você se critica? Você já arranja a saída que lhe permitirá, em seu próximo 
livro, ressurgir em outro lugar e zombar como o faz agora: não, não, eu não 
estou onde você me espreita, mas aqui de onde o observo rindo.    

– Como?! Você pensa que eu teria tanta dificuldade e 
tanto prazer em escrever, que eu me teria obstinado nisso, cabeça baixa, se 
não preparasse – com as mãos um pouco febris – o labirinto de me aventurar 
deslocar meu propósito, abrir-lhe subterrâneos, enterrá-lo longe dele mesmo, 
encontrar-lhe desvios que resumem e deformam meu percurso, onde me 
perder e aparecer, finalmente, diante de olhos que eu não terei mais que 
encontrar? Vários, como eu sem dúvida, escrevem para não ter mais um rosto. 
Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo: é uma 
moral de estado civil; ela rege nossos papeis. Que ela nos deixe livres quando 
se trata de escrever.” (FOUCAULT, 2019, p. 21)      

 

2.4. Um Foucault para chamar de seu – em busca de uma análise de discurso de 

inspiração arqueológica 

 

Tal como registra Hermano Thiry-Cherques (2010) embora a leitura e o emprego da 

obra de Foucault “esteja na moda”, apenas parte da sua obra é discutida no Brasil, onde as 

questões relacionadas ao poder têm sido consideradas, injustamente, como sua única 

contribuição. O autor menciona Motta e Acaldipani (2004) para ilustrar que o trabalho do 

filósofo francês provocou uma revolução até mesmo em disciplinas tão áridas como a das 

ciências de gestão, evidência de que o trabalho de Foucault transcende os resultados materiais 

que alcançou, lançando nova luz sobre as possibilidades epistemológicas no campo das ciências 

humanas e sociais, infletindo o rumo das pesquisas qualitativas e colocando em questão a 

objetividade das investigações empíricas. Conforme o autor: 

 Os escritos deixados por Michel Foucault são extremamente fecundos, mas, em geral, 
complexos. A vertente epistemológica não constitui exceção. Também neste terreno 
as interpretações e possibilidades são tão ricas que levam a equívocos quando se 
pretende sintetizá-las. (THIRY-CHERQUES, 2010, p. 215) 
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Atendendo a recomendação do professor Hermano, não pretendemos aqui empreender 

num esforço de síntese que ao próprio Foucault pareceria estranho e que talvez provocasse no 

filósofo a reiteração da frase final do capítulo introdutório de “Arqueologia do Saber”, 

destacada na epígrafe desta seção: “Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o 

mesmo: é uma moral de estado civil; ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe livres quando se trata de 

escrever.” 

Dentro das possibilidades e dos limites deste trabalho, pretende-se colher da obra de 

Foucault a inspiração para o desenvolvimento de uma pesquisa “à sua moda”, em alguma 

medida atendendo a proposta de Thiry-Cherques quando se desafia a trazer para o campo de 

investigação das ciências da gestão o exemplo do trabalho de pesquisa a fundo, da visão 

inovadora sobre o instituído.  

Tal como registra: 

Dificilmente se poderia falar de um único procedimento de pesquisa que tenha sido 
repetido por Foucault. Seu legado epistemológico é de outra natureza. Desdobra-se 
em três dimensões: a do dever para com a verdade, acima e além dos compromissos 
com métodos e filiações ideológicas; a do esforço analítico exaustivo, sem 
pressupostos e sem fronteiras; e a da busca de um olhar novo sobre os temas e as 
teorias. (THIRY-CHERQUES, 2010, p. 216) 

 

 

Tomando-se em consideração o fôlego das dimensões em que se desdobra o legado 

epistemológico de Foucault, a referência à “inspiração” também se relaciona à constatação 

prática da impossibilidade de que esse trabalho, nos seus limites estreitos, alcance a mera 

condição de propor qualquer associação ou filiação à escritos já produzidos por Foucault. Em 

seu limite, contudo, busca inspiração em tais escritos para ser melhor do que seria sem ela. 

Assim, nos limites restritos do nosso problema de pesquisa, não se propõe uma pesquisa 

que se declare especificamente “arqueológica”, vale dizer, fiel a um método que foi definido 

e abandonado pelo próprio Foucault no exato momento em que concluiu a escrita de 

“Arqueologia do Saber”, mas está sedimentada em noções desenvolvidas em sua fase 

arqueológica e consolidadas em tal trabalho, da qual se colhe uma aproximação e possibilidade 

de relacionamento de conceitos como discurso, estratégia, prática social, dispositivo e, 

principalmente, formação discursiva, para com a maneira como as “gramáticas políticas do 

Brasil” são abordadas e desenvolvidas no trabalho de Nunes (2017). 

A pretensão do desenvolvimento de uma análise inspirada na postura registrada nesse 
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trabalho, na sua estratégia de investigação, toma em consideração que a leitura de Foucault e 

dos estudos sobre sua obra constituem um exemplo, não um culto, de como se quis fazer, mas 

que da sua prática investigativa podemos aprender muito 

O emprego metodológico da análise do discurso pretende aqui se desdobrar inspirado 

na perspectiva desenvolvida pelos estudos arqueológicos de Foucault, mas também em 

contribuições contidas em obras posteriores, como o ciclo de conferências realizado em 1975, 

na PUC do Rio de Janeiro, publicado sob o título “A verdade e as formas jurídicas”.  

Deste último texto se colhe, em conexão com o objeto de exame deste trabalho, a 

correspondência da gênese da advocacia pública brasileira com produto da maturação e criação 

histórica do moderno campo jurídico, invenção haurida de um determinado processo de 

concentração de poder que acaba por se converter num domínio de saber, predisposto ao 

exercício de um processo de controle social por meio de determinada linguagem disposta num 

discurso, numa determinada formação discursiva, numa determinada prática social. 

A linha de abordagem desenvolvida nas sessões precedentes contém a definição de 

premissas de análises, a fixação das referências de Weber, Foucault, Bourdieu e Norberto 

Bobbio como pilares do olhar desse trabalho sobre o advento da administração racional 

contemporânea, explorados num esforço de imersão histórica destinado ao estabelecimento do 

contexto no qual se pode analisar continuidades, deslocamentos e rupturas, semelhanças e 

diferenças que determinam a estrutura do discurso que se pretende localizar.  

Foucault desenvolvia um sentido de trabalho histórico exaustivo, e essa característica o 

aproxima do trabalho dos quatro autores indicados e também estabelece a semelhança 

epistemológica de tais referências europeias com as referências aos trabalhos clássicos de 

autores que se entregaram à busca da tradução do Brasil. Assim se procurou fixar um panorama 

referencial teórico também fazendo uso de trabalho histórico exaustivo desenvolvido por 

referências como Faoro, Holanda, Murilo de Carvalho, Da Matta e Edson Nunes, entre outros, 

para fazer a conexão entre a aventura da tentativa de transposição de modelos europeus para o 

ambiente das verdades tropicais. 

Nessa perspectiva, é preciso registrar no contexto do referencial teórico deste trabalho 

como são apreendidas do trabalho de Foucault e a que tipo de análise se colocam à disposição 

as noções de discurso, a formação discursiva e a prática social. A abordagem arqueológica tem 

como objeto os saberes e não as ciências, e essa distinção é determinante para a leitura das 
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amostras textuais que se pretende desenvolver.  

Conforme Magalhães e Kogawa (2019), desvinculado de noções da tradição marxista, 

como a do conceito de ideologia, Foucault não procura se inserir na tradição da análise de 

discurso de linha francesa, que, a exemplo de Pêcheux, busca uma retomada dos postulados da 

história/filosofia das ciências para uma tentativa de definir o que é a ideologia e de que modo 

ela se apresenta face às ciências.  

Ganha destaque em Foucault a eleição do “saber” como objeto de investigação, 

compreendido ele como uma “marginalidade atuante que existe concomitantemente – e não 

necessariamente em ruptura – com uma determinada ordem histórica de distribuição das ciências”. 

(MAGALHÃES e KOGAWA, 2019, posição 3086 – ed. Kindle) 

Essa noção ganha relevo na definição de sujeito que emerge dos estudos arqueológicos 

de Foucault. Magalhães e Kogawa (2019) situam Foucault no contexto da mesma tradição 

epistemológica que deriva de Bachelard e Canguilhem, mas também de certa identificação com 

o estruturalismo advindo da recepção de Saussure, que servia como espaço de dissenção com a 

fenomenologia e a noção de “sujeito de consciência”. Os autores situam, nessa busca pelo 

sujeito, uma identificação entre a perspectiva de Foucault e a análise de discurso de linha 

francesa, contida na semelhante abordagem (i) do caráter posicional do sujeito; (ii) da não 

factualidade da história; (iii) da não redução do discurso, como conceito, à fala ou ao texto:  

Em sua busca pelo sujeito, Foucault entende o discurso como unidade de investigação. 
Para o filósofo francês, existe um conjunto de regras anônimas que definem o que 
pode e deve ser dito em um determinado momento histórico. Ao retomar, em 
diferentes momentos e a partir de diferentes registros, aquilo que foi dito um dia, é 
possível compreender como os saberes e os poderes subjetivam e oferecem condições 
para que os sentidos do que é dito sejam produzidos. (MAGALHÃES e KOGAWA, 
2019, posição 3086 – ed. Kindle). 

 

 

Essa percepção da existência de um conjunto de regras anônimas que 

definem o que pode e o que deve ser dito, mas também aquilo que o discurso não pode 

conter, encaminham a definição de Foucault para sua noção de “formação discursiva”, bem 

como sua noção de sujeito que se situa dentro dela: para Foucault, a consciência ou vontade 

subjetiva não tem pertinência para a análise filosófico/histórica que pratica. 

Discutindo o tema da formação dos conceitos por meio da sua noção de 
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“formação discursiva” Foucault (2019) escapa à mera percepção da construção dos conceitos 

no plano de uma sistematicidade lógica (que define conceitos, tal como refere, “como tijolos de 

um edifício dedutivo virtual”), considerando necessário descrever a organização do campo dos 

enunciados em que aparecem e circulam como regularidades discursivas. O autor não associa 

as constantes do discurso às estruturas ideais do conceito, optando por descrever uma rede 

conceitual a partir das regularidades intrínsecas do discurso. Tal como afirma, sua proposta é 

deixar de submeter a multiplicidade das enunciações à coerência dos conceitos, evitando “o 

recolhimento silencioso de uma idealidade meta histórica”, para estabelecer uma atitude 

analítica em sentido inverso: “recolamos as intenções livre de contradições em um emaranhado de 

compatibilidades e incompatibilidades conceituais; e relacionamos esse emaranhado com as regras que 

caracterizam uma prática discursiva.” (FOUCAULT, 2019, p. 73). 

A busca analítica desenhada pela proposta arqueológica de Foucault 

(2019) procura identificar um padrão de anonimato uniforme, cujas regras de formação se 

encontram no próprio discurso, e são impostas a todos os indivíduos que tentam falar num 

determinado campo discursivo:   

Na análise que aqui se propõe, as regras de formação têm seu lugar não na 
‘mentalidade’ ou na consciência dos indivíduos, mas no próprio discurso; elas se 
impõem, por conseguinte, segundo um tipo de anonimato uniforme, a todos os 
indivíduos que tentam falar nesse campo discursivo. (Grifo meu) (FOUCAULT, 2019, 
p. 74). 

 

 

As frequentes referências que podem ser identificadas nesse texto ao termo 

“mentalidade” procuram observar o objetivo de análise proposto por Foucault: não se trata do 

lugar da consciência dos indivíduos, mas do local em que estão presentes, de forma 

frequentemente inconsciente, as regras de formação de um discurso, daquilo que pode e não 

pode ser dito.  

Segundo Magalhães e Kogawa (2019), esse “anonimato” leva-nos a um deslocamento 

do sujeito como fonte para o sujeito como efeito do discurso. Os autores destacam que 

Foucault desenvolve aquilo que Gaston Bachelard denominava “valorizações inconscientes” 

como um encaminhamento “não marxista” de estudo dos saberes e dos poderes e, fugindo de 

uma análise diferencial entre ciência e ideologia, emprega a noção de formação discursiva para 

propor uma teoria dos saberes e dos poderes concebendo o discurso como o seu lugar de 
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produção e condição para funcionamento. Referem os autores: 

Nesse sentido, o que torna algo possível de ser pensado e concebido em uma 
determinada época não deve ser analisado sob a égide da genialidade de um indivíduo 
ou grupo que, por “boa ou má vontade”, por “força de espírito” ou “inspiração 
profética”, resolveu que a história seria como foi ou é como está sendo. Veyne utiliza 
uma excelente metáfora para definir a história sob a ótica discursiva: como não 
podemos pensar qualquer coisa em qualquer momento, pensamos apenas nas 
fronteiras do discurso do momento. Tudo o que acreditamos saber se limita a 
despeito de nós, não vemos os limites e até mesmo ignoramos que eles existem. 
(Grifo meu) (MAGALHÃES e KOGAWA, 2019, posição 3219, ed. Kindle). 

 

 

Esses elementos e considerações integram e orientam a análise 

desenvolvida adiante, inspirada no propósito de identificar, para além da estrutura ideal dos 

conceitos, tão celebrada no hábito retórico dos juristas, o emaranhado de compatibilidades e 

incompatibilidades conceituais em sua relação com o emaranhado de regras que caracteriza a 

prática discursiva específica do direito no Brasil, se impondo como um padrão de anonimato 

uniforme aos indivíduos que tentam falar nesse campo discursivo.  

Busca-se, assim, na impossibilidade da clara identificação de todos os 

efeitos e limites do discurso, pelo menos alcançar identificar que eles existem, condição de 

possibilidade para o desenvolvimento da atitude de desafio dessas fronteiras, das fronteiras do 

discurso do momento.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1. A análise do discurso como opção metodológica 

A opção metodológica pela análise do discurso (AD) se coloca para o exame do 

problema de pesquisa proposto: “qual a percepção dos advogados públicos federais sobre a 

dicotomia advocacia de estado x advocacia de governo?”, tema que se coloca no domínio da 

sociologia das instituições e organizações públicas, e se debruça sobre o fenômeno da AGU e 

o problema da burocracia. 

A análise do discurso comporta diferentes abordagens, exigindo atenção para captar e 

interpretar a subjetividade do pesquisado. Em linhas gerais, consideram-se duas grandes 

escolas, a anglo-saxã e a francesa (VERGARA, 2015). A opção pela Análise de Discurso (AD), 

inspirada na chamada AD francesa, que tem como referência o trabalho de Michel Pêcheux, 

que articulou os conceitos de língua, ideologia, discurso e sujeito (FREIRE, 2014; 

MAGALHÃES e KOGAWA, 2019) perspectiva adotada sob o temperamento e perspectiva nos 

estudos arqueológicos de Michel Foucault, tal como referido acima. 

A análise de discurso compreende não só apreender uma mensagem transmitida como 

também explorar seu sentido tendo em consideração tanto o emissor quanto o destinatário da 

mensagem, bem como o contexto no qual o discurso está inserido (VERGARA, 2015).  

A análise de discurso não está disposta ao desenvolvimento de qualquer juízo de valor 

sobre o objeto em exame, não pretende lhe outorgar, nem negar, qualquer estatuto de verdade, 

pretende, como registra SÉRGIO FREIRE (2014), mostrar que ele é assim e funciona de 

determinada forma. Tal como destaca o autor, a AD está interessada no texto não como objeto 

final de sua explicação, mas como unidade que lhe permite ter acesso ao discurso, interesse no 

qual se coloca para o analista, além da necessidade de apropriação da teoria, a tarefa de 

percorrer o caminho pelo qual a ordem do discurso se materializa na estruturação do texto.  

Toda escolha de caminho traz desafios, e qualquer que seja ela, sempre constituirá um 

risco em si, percepção que ganha razoável expressão no contexto de uma opção metodológica 

cujas especificidades se encontram relacionadas com a proposta de romper com a concepção 

positivista de estudos da linguagem e ir além da descrição da linguística imanente, que exclui 

toda preocupação extralinguística, propósito que fatalmente lhe agrega, como, registra Freire 

(2014), uma espécie de predisposição contra qualquer tipo de sistematização metodológica. 

Segundo o autor, propor procedimentos metodológicos para a AD é aceitar o risco de ver 
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renascer as chamas do purismo da disciplina contra a qual, de certa forma, ela se estabeleceu 

como abordagem científica.  

Nesse sentido, a opção pela AD como metodologia é tomada com a ressalva colhida da 

elaboração dos autores referidos no sentido de que é preciso evitar o engano da completude, 

pois não se diz tudo na língua, há sempre o espaço do não-dito, das brechas e das fissuras 

inerentes à sua estrutura (FREIRE, 2014) e, essencialmente, o espaço marcado por aquilo que 

vai oculto na linguagem e no discurso como prática social, perspectiva que está no centro de 

interesse desse projeto de pesquisa.  

A opção pela AD se coloca a serviço de um objetivo de pesquisa que não descarta o 

conteúdo, ou seja, o que está sendo dito sobre determinado tema, mas vai além, pois investiga 

como o conteúdo é usado para alcance de determinados efeitos, como os participantes do 

discurso constroem e empregam categorias em sua fala (VERGARA, 2015).  

A língua está encharcada de história, valores, conceitos, imagens. Ao aprender uma 

língua, aprendemos junto com ela sua estrutura e todo um conjunto de sentidos que forma a 

matriz semântica pela qual atribuímos sentidos ao mundo. Para a AD, nada na língua é aleatório. 

O uso de palavras e frases não é resultado de liberdade do falante. Esse uso é determinado pelas 

possibilidades de dizer que, por sua vez, são determinadas pelas condições sócio-históricas de 

produção (FREIRE, 2014). 

Esta referência à linguagem e ao discurso como objetos produzidos na experiência social 

e histórica de uma comunidade é invocada em sua correspondência com a linha de abordagem 

histórica desenvolvida no referencial teórico, que buscou fixar-se exatamente nas condições 

sócio-históricas de produção das noções abordadas por Weber, Foucault e Bourdieu em torno 

de aspectos relacionados ao objeto de pesquisa, perspectiva que se conecta com a particular 

recepção das construções do Estado racional, da burocracia e do campo jurídico pelas 

“gramáticas políticas do Brasil.”   

Destaca-se o sentido semântico de tais gramáticas como códigos ou padrões que 

estruturam um sistema de linguagem. Procura-se identificar, assim, falas e manifestações 

escritas que revelam a permanência e a atuação (ou não) das lógicas do clientelismo, do 

corporativismo, do universalismo de procedimentos e do insulamento burocrático, assumindo 

a perspectiva de Nunes (2017) segundo a qual, no universo da vida social sincrética brasileira, 

todas as gramáticas interagem, influenciam e fertilizam umas às outras.  

Nesse sentido, o signo da interdisciplinaridade compõe um foco de análise que se 
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preocupa em identificar com maior ênfase as tensões, contradições, ambiguidades e ausências, 

mais do que a presença estruturada de elementos de linguagem ou da apropriada manipulação 

do sentido e da lógica de conceitos e ideais. Tem-se presente a potencial relação de completude 

e similaridade entre a noção de “gramática política” de Nunes (2017) e de “formação 

discursiva” de Foucault (2012). 

Tal exame será realizado sobre dois tipos de fontes textuais. A primeira fonte consiste 

na identificação de textos veiculados em sites da internet das entidades associativas que 

congregam as diferentes carreiras integrantes da Advocacia-Geral da União (procuradores 

federais, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Banco Central e advogados da 

União). Procurou-se identificar e selecionar produções textuais como notícias, manifestações, 

discursos em solenidades oficiais que abordem ou desenvolvam um discurso (no sentido 

foucaultiano do termo) abordando o tema da advocacia pública, permitindo explorar a tensão 

entre advocacia de estado e de governo. O exame desse material textual pretende fixar um 

parâmetro de comparação com o que seria obtido na segunda etapa da pesquisa. 

Em seguida, serão analisadas entrevistas realizadas com membros da carreira de 

procurador da Fazenda Nacional, realizadas com apoio de um roteiro aberto definido para 

suportar uma entrevista de tipo longa. Tendo em vista o propósito de explorar noções e padrões 

de linguagem que estivessem presentes no imaginário dos entrevistados (a despeito de, 

eventualmente, os comunicantes ignorarem tal fato), foi elaborado um roteiro extenso que 

procurou explorar diversos e distintos aspectos da experiência do entrevistado em sua prática 

social ante a organização pública e a sociedade.  

O roteiro de entrevistas procurou “simular” situações em que os entrevistados são 

instados a assumir diferentes papéis sociais, ou a projeção de discursos associados a diferentes 

práticas sociais ligadas a esses papéis. Buscou-se a invocação da experiência profissional e 

existencial dos falantes ao mesmo tempo em que eles eram instados a se posicionar quanto a 

situações reais ou hipotéticas que poderiam mobilizar as gramáticas políticas do clientelismo, 

do corporativismo ou da universalidade de procedimentos, bem como procuramos estabelecer 

conexões e relações de proximidade ou distanciamento com a política.  

O objetivo era propiciar uma fala relativamente espontânea do entrevistado, buscando 

manifestações de sua subjetividade quanto às suas percepções a respeito de interação entre 

governo e administração, política e direito, em questões com potencial de invocar referências à 

manifestação linguística ou simbólica das gramáticas políticas do Brasil, conscientes ou 

inconscientes.  
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Ao longo do processo de pesquisa, o desenho inicialmente projetado sofreu correções 

de rumo, associados à dificuldades de execução do seu desenho original no contexto da 

pandemia da Covid-19. A necessidade de realizar entrevistas longas intermediadas por 

ferramentas digitais, dada a impossibilidade de contato direto, apresentou-se como um 

obstáculo, tendo em vista a abordagem de temas potencialmente sensíveis, circunstância 

amplificada no contexto de uma gestão do poder executivo da União que tem se desenvolvido 

num ambiente de polarização belicosa. Nesse cenário, a abordagem de integrantes da advocacia 

pública federal que não tinham contato prévio e/ou relação de confiança com o pesquisador 

apresentou maior grau de dificuldade, pela impossibilidade de desenvolver um contato pessoal 

durante a entrevista capaz de contornar eventuais temores e inseguranças dos entrevistados.  

Assim, optou-se por selecionar como entrevistados advogados públicos membros da 

mesma organização integrada pelo pesquisador, a Procuradoria da Fazenda Nacional, buscando 

no relacionamento profissional anteriormente mantido com o entrevistador a conquista de um 

efeito de confiança tanto nos propósitos de investigação quanto à garantia de confidencialidade 

do material discursivo gerado pelas entrevistas. 

Ainda assim, foi possível perceber em diversos momentos, e em nível variado de 

intensidade, reações como hesitação, receio, tensão e dúvida em assuntos eventualmente 

sensíveis, que em geral se faziam acompanhar de uma postura de manifestação de dúvida e 

incerteza, ou atitude defensiva e de distanciamento formal em determinadas respostas, em geral 

mais suscintas.  

A atitude, contudo, muito ao contrário de comprometer a exploração de sentidos 

buscados, na verdade contribuiu para captação de sentido como um marcador a indicar que 

determinado assunto remetia o entrevistado para uma zona distinta da formação discursiva 

presente em sua prática social profissional, associada de modo prevalentemente à gramática 

política do universalismo de procedimentos, e assim remetia muitas vezes exatamente ao 

ambiente discursivo em que diferentes gramáticas politicas se correlacionam, ou 

eventualmente, substituem pontualmente a gramática de uso mais corrente do entrevistado.  

Em virtude das limitações relatadas, as entrevistas realizadas acabaram vinculadas à 

captação do discurso de um grupo relativamente homogêneo, frustrando o propósito inicial de 

captar a heterogeneidade de comunicantes que desenvolvem sua prática profissional  em 

grupos, locais e funções distintas dentro da organização, a saber: (i) advogados em atividade de 

gestão administrativa na PGFN, (ii) advogados no exercício da atividade técnica finalística no 

âmbito da PGFN, (iii) advogados no exercício de atividade de representação político-
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corporativa da PGFN em conselhos e sindicatos, (iv) advogados dos quadros da PGFN na 

atividade de gestão política em órgãos de governo externos à organização.  

Por obra de tais limitações, restringimo-nos a um grupo mais homogêneo associado à 

atividade de gestão administrativa e atividade técnica finalística no âmbito da PGFN.  

O discurso relacionado à prática social em conselhos e sindicatos acabou sendo colhido 

exclusivamente das fontes de pesquisa secundárias antes referidas, enquanto a abordagem da 

percepção de membros da carreira em exercício em funções políticas de gestão, externas à 

organização, fica indicada para estudos futuros.  

O propósito desta distinção em quatro grupos é perceber como a prática social interfere 

na mobilização do discurso em diferentes situações de exercício profissional. Apesar da 

limitação relatada, foi possível manter em boa medida o desenho inicial de pesquisa por meio 

das adaptações implementadas.   

A despeito da possibilidade da análise de discurso compreender múltiplas  dimensões 

de análise, a exemplo da proposta por Fairclough (2016), que se desdobra em análise textual, 

análise da prática discursiva, e análise da prática social, optou-se por realizar um recorte que 

enfatiza a análise do discurso enquanto prática social, na expectativa de descobrir se diferentes 

situações invocadas no processo de entrevista, revelariam, ou não, distintas formas de 

manipular, estrategicamente, as distintas gramáticas políticas do Brasil. 

Valendo-se das concepções de discurso e de formação discursiva de Foucault, pretende-

se realizar análise dos dados para identificar a inflexão dos discursos contidos nas fontes 

examinadas, buscando identificar seu processo de formação, aquilo que significam como 

reafirmação ou contestação das estrutura e cultura vigente e a que tipo de pretensão de poder 

eventualmente correspondem, o que reproduzem, o que mistificam e o que encobrem.   

Tal como explica Fairclough (2016), a principal tese de Foucault com respeito à 

formação de modalidades enunciativas é a de que o sujeito social que produz um enunciado não 

é uma entidade que existe fora e independentemente do discurso, como a origem do enunciado 

(seu autor/autora), mas é, ao contrário, uma função do próprio enunciado. Os enunciados 

posicionam os sujeitos de formas particulares, e a análise dos dados textuais que os veiculam 

deve se destinar a determinar a posição que pode ser ocupada por qualquer indivíduo para que 

ele seja sujeito dela.  
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Procuraremos, em síntese, identificar relações de sequência e dependência que 

coesionem internamente os discursos, bem como que conectem (ou apartem) os discursos 

colhidos das fontes textuais referidas buscando investigar, em última análise, sua natureza 

política.  

A opção pelo emprego da metodologia da análise do discurso tem por objetivo 

exaltar/sublinhar a sua relevância para compreensão da realidade como produto da criação 

histórica, como produto de um contexto geográfica e cronologicamente definido em 

determinados espaços e momentos, no qual interagem redes de instituições, ideologias, 

linguagem e construções coletivas que detêm e são detidas pelos sujeitos, e moldam tanto 

sua ação, como seu discurso e estratégia de ação. 

 

3.2. Coleta e análise de dados 

3.2.1. Coleta de dados de fontes secundárias de pesquisa: a coleta dos dados 

secundários, sob a forma de textos que fazem referência à dicotomia entre “advocacia de estado 

x advocacia de governo” foi realizada por meio de pesquisa em sites de internet, em perspectiva 

atenta à observação de Bauer (2002, p. 218), a respeito da técnica da análise de conteúdo, que 

afirma que pesquisadores sociais têm a tendência de subestimar materiais textuais como dados, 

mas que os textos, do mesmo modo que as falas dispostas em entrevistas, “[...]referem-se aos 

pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussões das pessoas, e algumas vezes nos dizem mais 

do que seus autores imaginam”. 

Assim se desenvolveu a pesquisa em diferentes momentos para identificar 

manifestações representativas do debate que consiste no cerne dessa pesquisa, os quais vão 

examinados adiante.  

Os textos selecionados têm em comum representar peça retórica de afirmação de 

determinada posição da entidade associativa em relação ao tema por traduzirem, de forma 

explícita, a afirmação de uma projeção de sua identidade e, de forma indireta, a indicação de 

um propósito de diferenciação do restante do aparato do Estado, por vezes consciente, outras 

não. 
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3.2.2. Coleta de dados de fontes primárias de pesquisa (entrevistas) 

Perfil dos entrevistados: a coleta dos dados foi efetuada por meio de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a 10 procuradores da Fazenda Nacional. Com vistas à realização de 

uma análise de conjunto discursivo representativo do universo maior em que estão inseridos 

(burocratas de nível intermediário e de nível de rua da PGFN), foi selecionado para entrevistas 

um conjunto de profissionais que possui por característica um protagonismo diferenciado no 

desempenho de atividades estratégicas e/ou de gestão, atividades que representam uma 

dedicação voluntária ao trabalho com nível de complexidade e dedicação superior ao exigido 

da média dos integrantes da carreira, a despeito de não receberem qualquer espécie de 

retribuição pecuniária adicional.  

Os entrevistados se caracterizam, assim, por uma atuação funcional marcada por um 

regime de dedicação mais intensa à função pública, dos quais se colhe o compartilhamento de 

um espírito de comprometimento público e adesão à uma cultura de atualização e formação 

permanente, embora as atividades desenvolvidas pelos entrevistados  exijam apenas a formação 

acadêmica idêntica à exigida para o ingresso no cargo e eles não disponham de patamar 

remuneratório diferenciado em relação ao restante da carreira. Apenas dois dentre os dez 

entrevistados recebem remuneração adicional por exercício de atividade de chefia, 

correspondente ao DAS-1, cujo valor alcança menos de 5% de acréscimo nos ganhos mensais.  

Seja pelo perfil e a função dos entrevistados como burocratas de médio escalão ou de 

“nível de rua”, seja pelo fato de serem profissionais lotados em Porto Alegre, geograficamente 

distantes do palco das principais disputas por posições no topo da organização em Brasília, 

tratam-se de advogados públicos relativamente distanciados de disputas políticas internas, perfil 

que foi conscientemente buscado para coleta de dados primários. A relativa homogeneidade do 

grupo em tais caracteres mira a identificação de um perfil o mais aproximado possível da 

burocracia de tipo ideal da descrição weberiana, com participação ativa e forte adesão à missão 

organizacional.  

Segundo Bardin (2016), universos homogêneos requerem uma amostra menor do que 

requer um universo heterogêneo. Outrossim, a qualidade dos dados não se relaciona diretamente 

com a quantidade de participantes. O grupo de entrevistados é composto por três mulheres e 

sete homens, com idades e tempos de carreira variados, sendo cinco deles com experiência no 

exercício de funções de gestão, e cinco sem tal experiência. 
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Dados demográficos dos entrevistados: 
 

Nome Fictício Época da 
entrevista (2020) 

Sexo/Faixa 
Etária 

Tempo de 
serviço 

Exerceu 
gestão? 

Duração - nº de 
pag. transcrição 

E01 maio Masculino 
30-35  

7 anos  não 1h 51 min 
33 páginas 

E02 maio Masculino 
30/35 

11 anos sim 2 horas 
52 páginas 

E03 maio Masculino 
35/40 

7 anos não 2h 14min 
61 páginas 

E04 maio feminino 
45/50 

11 anos não 2h02min 
47 páginas 

E05 junho Masculino 
45/50? 

10 anos sim 1h 39 min 
32 páginas 

E06 junho Feminino 
40/45? 

13 anos sim 2h03 min 
54 páginas 

E07 junho Masculino 
50/55 

10 anos não 56 minutos 
24 páginas 

E08 junho Masculino 
35/40 

13 anos sim 1h 20 min 
37 Páginas 

E09 junho Feminino 
35/40 

13 anos Sim 55 minutos 
27 páginas 

E10 junho Masculino 
30/35 

7 anos não 1h 27 min 
30 páginas 

 

O instrumento de pesquisa – a entrevista semiestruturada de longa duração teve seu 

roteiro construído por meio da articulação do referencial com perguntas que buscavam 

investigar a presença de elementos de formação discursiva a partir de questionamentos 

relacionados a situações práticas da vida institucional da PGFN e da vida em sociedade. O 

roteiro (que pode ser examinado em sua integralidade no ANEXO “A” deste trabalho), procura 

despertar diversas conexões com temas relacionados a debates políticos travados no ambiente 

profissional, a respeito de temas sobre a construção cotidiana da AGU, bem como temas 

conectados com temas do debate político contemporâneo. 

O roteiro longo e disperso em temas diversos buscava criar diferentes possibilidades de 

mobilização das “gramáticas políticas do Brasil”, a fim de examinar a hipótese de Nunes (2017) 

segundo a qual clientelismo, corporativismo, universalismo de procedimentos e insulamento 

burocrático não competiram ou se substituíram ao longo da história de sua introdução no Brasil, 

mas se relacionaram, fertilizaram-se mutuamente, compondo-se de maneira sincrética. 

Assim, após uma abordagem que invoca um (1) histórico pessoal e trajetória profissional 

e acadêmica do entrevistado; segue como tema da (2) percepção sobre momento atual e 

processo de mudanças na AGU; (3) percepções sobre momento atual e processo de mudanças 
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na atividade política do governo e dos partidos; (4) percepções sobre diferenciação da função 

técnica da advocacia quanto as demais funções técnicas do governo; (5) percepções sobre 

relação entre  política e direito; (6) “Você considera útil, válida ou correta a dicotomia 

“advocacia de estado x advocacia de governo”?; (7) solicitação de posicionamento sobre 

situações práticas invocando a percepção do papel do direito e da advocacia no relacionamento 

com governo e administração, pretensão de autonomia organizacional, participação em 

movimentos reivindicatórios corporativos, defesa de insulamento institucional e exclusividade 

no desempenho das funções na PGFN, legitimidade de critérios de recrutamento de advogados 

públicos. Em linha de conclusão da entrevista, era desenvolvido um exercício especulativo de 

perguntas, invocando concordância ou discordância sobre as seguintes afirmações29: 

“O PSS faz parte de um processo de mudanças institucionais na PGFN que a transformaram em uma 
instituição mais eficiente e transparente.” 

“O Procurador da Fazenda é menos um membro da AGU e mais um integrante de uma carreira isolada 
do Ministério da Economia, situação da qual colhe o benefício de uma blindagem técnica e política 
para o exercício de sua função.”  

“O combate à corrupção é a política mais urgente e de maior prioridade na agenda do Estado 
Brasileiro. Tal política deve ser sustentada a qualquer custo.”  

“A nomeação de ministros do STF deveria ser um tema sob administração da comunidade jurídica: 
Judiciário, Ministério Público e advocacia deveriam decidir os nomes a serem submetidos ao Senado.” 

 “O Poder Judiciário é obrigado a avançar em temas relacionados à resolução de problemas sociais 
porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo não cumprem sua função.” 

“O empenho em defender os direitos humanos tem dificultado o combate ao crime.” 

“É preciso revisar a Lei da Anistia a fim de possibilitar à punição de agentes públicos que tenham 
cometido crime de tortura e assassinato.” 

 “A livre manifestação de pensamento inclui o direito de exprimir a defesa da supressão de direitos e 
liberdades individuais, bem como defender a supressão do regime democrático.” 

“Eu não tenho prova, mas tenho convicção.” Essa fala expressa a prática do direito na atualidade? 
Existe, no direito como se pratica no Brasil de hoje, uma certa ênfase em posições pessoais 
(convicções) em detrimento de um certo desapreço pela legalidade formal (provas) atualmente?” 

   

Por fim, era apresentada uma lista de palavras ou expressões para livre associação do 

entrevistado, solicitando-se o acréscimo de mais uma para o próximo entrevistado. A lista 

inicial continha as seguintes palavras: clientelismo; princípio da impessoalidade; atendimento 

ao público; autonomia do PFN; política; corrupção; autoritarismo; democracia; corporativismo; 

governo; pandemia; desigualdade. 

 
29 Adaptado do questionário contido no trabalho de BOLIVAR LAMOUNIER, “O império da lei – a visão dos advogados sobre a justiça 

brasileira”, Companhia da Letras, São Paulo, 2016. 
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A lista final, por sua vez, contou com o acréscimo das seguintes palavras:  patriotismo; 

educação básica; família; interesse público; equilíbrio; responsabilidade; liberdade; 

ponderação. 

O roteiro tem um teor em certa medida repetitivo, para que fosse possível abordar temas 

semelhantes sob diferentes aspectos, explorando potenciais contradições no recurso à 

gramáticas políticas do Brasil em conjunto com elementos da formação discursiva específica 

do campo jurídico.  

A condução das entrevistas buscou permitir que a fala dos entrevistados transcorresse 

de modo mais fluido possível, por isso, não era observada necessariamente a ordem com que 

as perguntas se apresentavam no roteiro e, diversas vezes, perguntas não foram formuladas por 

falta de necessidade ou pela perda do momento oportuno de sua formulação. 

A coleta dos dados – as entrevistas foram realizadas por meio da ferramenta “Zoom”, 

aplicativo/programa de reuniões à distância e videochamadas, tendo sido gravadas em áudio e 

vídeo e posteriormente submetidas à degravação/transcrição de seu conteúdo. Os contatos 

iniciavam por meio do desenvolvimento de pequeno roteiro auto biográfico e coleta de 

informações e dados pessoais do entrevistado. Procurando oferecer o ambiente de fala mais 

fluido possível, não havia preocupação em seguir a ordem das perguntas, sendo comum a 

abordagem espontânea pelo entrevistado de questões presentes no roteiro, provocando 

alterações de ordem nas respostas em relação ao inicialmente planejado. 

Análise de dados – a análise desenvolvida sobre as fontes de pesquisa primária e 

secundária colhidas partiu do pressuposto da existência de uma diferença de perspectiva que 

deveria informar o cotejo da cada uma.  

As fontes secundárias de pesquisa, textos de sites de entidades associativas, foram 

observadas com interesse naquilo que essas narrações têm como um possível objetivo a alcançar 

na busca da identificação de um projeto que eventualmente contenham e em como estão 

dispostas na interação política com a AGU como organização e com o aparato da gestão pública 

de forma ampla. 

Por sua vez, as fontes primárias de pesquisa, as entrevistas longas, buscaram identificar 

como as narrações de seus respectivos discursos se relacionam com o mundo, e como a 

formação discursiva que eventualmente nela é identificada se conecta e subsidia (ou não) a 

intervenção das entidades associativas.  
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A fronteira em entre essas duas abordagens corresponde à distinção que Gill (2002) 

elabora quanto a duas de três perspectivas de análise do discurso que examina (dentre mais de 

57 variedades, como refere). A abordagem descrita para o material das entidades associativas, 

tal como por nós referida, seria relacionada à ampla tradição influenciada pela teoria do ato da 

fala, etnometodologia e análise da conversação, e a segunda, a abordagem das entrevistas, 

corresponderia há uma variedade de posições conhecidas como linguística crítica, semiótica 

social ou crítica, estudos de linguagem, no contexto do qual se destaca a abordagem a análise 

crítica do discurso de Fairclough.   

Não pretendemos estabelecer limites precisos entre tais abordagens, e certamente não 

foi esse o propósito de Gill (2002) ao empreender a definição de uma tipologia, mas a distinção 

se presta a invocar nossa premissa de que a posição do sujeito dentro da organização mobiliza 

de diferentes maneiras seu discurso, e que é preciso estar atento as pistas colhidas dessas duas 

distintas posições destacadas.  

Nossa explícita preocupação quanto à relação entre linguagem e política busca examinar 

como os entrevistados eventualmente se situam de forma passiva ou ativa em seu cenário de 

atuação no campo jurídico e burocrático e como essa posição de sujeito afeta sua compreensão 

das relações entre política e administração, e por fim, como ela se relaciona com as posições e 

atuação das suas entidades representativas. 

Como já referido, nossa abordagem busca referência também numa terceira perspectiva 

referida por Gill (2002), o olhar arqueológico de Michel Foucault, e nos processos de 

continuidade, deslocamentos e transformação da formação discursiva que podem ser 

identificados no discurso examinado em perspectiva histórica. Fundamentalmente, busca-se de 

maneira ampla uma referência naquilo que Gill sintetizou como características-chave da 

perspectiva da análise do discurso, a saber: 

1. A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito sem discussão e um 
ceticismo com respeito à visão de que nossas observações do mundo nos revelam, sem 
problemas, sua natureza autêntica.  

2. O reconhecimento de que as maneiras como nós normalmente compreendemos o 
mundo são histórica e culturalmente específicas e relativas.  

3. A convicção de que o conhecimento é socialmente construído, isto é, que nossas 
maneiras atuais de compreender o mundo são determinadas não pela natureza do 
mundo em si mesmo, mas pelos processos sociais.  

4. O compromisso de explorar as maneiras com os conhecimentos – a construção 
social de pessoas, fenômenos ou problemas – estão ligados a ações/práticas. (BURR, 
1995). (GILL, 2002, p. 284). 
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Assim, a análise de discurso que se pretende desenvolver a seguir compreende a 

tentativa de identificação de uma formação discursiva específica à advocacia pública federal 

bem como a vocalização das “gramáticas políticas do Brasil” nesse cenário. Assim, insere-se 

(i) no contexto da centralidade do protagonismo do bacharelismo jurídico na performação da 

esfera pública brasileira, desde a sua constituição que remonta a tempos coloniais (em que se 

delineou como uma elite homogênea, com vínculos colhidos de atributos ideológicos de 

treinamento escolar, de origem e convívio social) até a formação das primeiras estruturas 

autenticamente nacionais no Brasil Império; (ii) no contexto da prevalência de uma variante 

específica de liberalismo à brasileira que predominou ou prevaleceu no movimento de 

independência sobre outras possíveis, resultando na hegemonia à adesão a um ideário europeu 

adaptado às idiossincrasias dos interesses e do protagonismo dessa pequena elite homogênea, 

um discurso divorciado de premissas de igualdade jurídica, política e social ou aspirações 

democráticas; (iii) no contexto descrito por Adorno (2019) da progressiva “burocratização”30 

do Estado simultânea a um processo de expulsão da forças democráticas no qual o Estado 

brasileiro erigiu-se como um estado de magistrados, dominado por juízes, circundados por 

parlamentares e funcionários de formação profissional jurídica; (iv) no contexto da formação 

social de uma nação em que as relações sociais são travadas no complexo cenário em que é 

preciso navegar num  sistema de relações pessoais embaraçado a um sistema legal, 

universalmente estabelecido e altamente racional, tal como refere Da Matta (1997), que define 

a sociedade brasileira como um corpo deitado no berço esplêndido de leis universalizantes, mas 

mantendo um forte esqueleto hierárquico; (v) no contexto da articulação da formação discursiva 

inerente a este processo formativo com as “gramáticas políticas” do clientelismo, do 

corporativismo e do universalismo de procedimentos, com as tentativas de modernização 

buscadas a partir do Estado Novo, “gramáticas” que não competem nem se substituem, mas que 

se relacionam e se fertilizam mutuamente de forma sincrética, tal como sugere Nunes (2017).   

A insistente remissão a contextos de referência para análise da formação discursiva da 

advocacia pública federal tem em mira a constituição de um panorama para busca de uma 

decifração ou desvelamento desse discurso, em perspectiva arqueológica, cenário que é a base 

da análise desenvolvida a seguir.   

 
  

 
30 Não se trata aqui de referência ao termo na perspectiva do modelo ideal weberiano. O processo descrito por Adorno mais se 

assemelha à progressiva aquisição de um espaço de poder referido na “genética” do Estado de Bourdieu (2005), transição 
do Estado dinástico, da casa do rei, para o Estado burocrático. 
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“As separações que entrecruzam a formação social 
brasileira são verticais e horizontais. A integração é conseguida através de 
uma combinação sincrética de traços aparentemente contraditórios, 
pertencentes às gramáticas do clientelismo, do insulamento burocrático, do 
corporativismo e do universalismo de procedimentos. Estes elementos 
permeiam a sociedade de alto a baixo, e estão simultaneamente presentes 
instituições formais. Representam gramáticas possíveis que podem ser 
colocadas em uso até pelo mesmo ator em diferentes contextos. 

Os políticos, por exemplo, usam tanto a linguagem do 
clientelismo quanto a do universalismo, mas jamais endossam, mesmo 
retoricamente, a lógica do insulamento burocrático. Tecnocratas e militares 
empregam igualmente a linguagem do universalismo e da “competência 
técnica”, mas nunca a do clientelismo. Grupos de interesse das classes médias 
tendem a utilizar apenas a linguagem do universalismo, rejeitando tanto o 
clientelismo como o insulamento burocrático, por considerá-los não 
democráticos. 

Não obstante, dependendo do contexto, todos os 
atores podem utilizar estratégias que contradizem a sua retórica 
pública.” (Grifo meu) (NUNES, 2017, p. 161). 

 
 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

Na conclusão do multicitado trabalho de Nunes (2017), que data do início da década de 

1980 (apesar de sua atualidade), o autor aborda as circunstâncias que então pressionavam as 

instituições do Brasil, obrigando-as a participar da esfera produtiva e, ao mesmo tempo, 

expandir seu papel regulador na economia e nas relações sindicais, definir direitos à 

participação política, supervisionar e criar organismos de bem-estar social, saúde, educação e 

outras funções similares.  

Nunes (2017, p. 160) coteja a percepção desses desafios com a fala de um dos 

participantes da Revolução de 30 que, no espírito de seu tempo, afirmava que a construção de 

uma nova ordem no Brasil iria requerer a canibalização dos governantes e instituições 

anteriores: “Vamos comê-los. Devemos ser rudes como canibais.”  

Examinando o resultado prático da obra desse espírito antropofágico, Nunes (2017, p. 

160) observa, a partir de sua linha de exposição, que “a canibalização da ordem tradicional não foi 
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completa, ela jamais foi totalmente digerida. As novas instituições misturaram-se com as antigas, ao 

invés de substituí-las”. Prossegue o autor: 

A despeito da progressiva institucionalização das quatro gramáticas aqui analisadas, 
ao mesmo tempo que muitos cientistas sociais argumentavam que padrões diferentes 
de relações sociais são elaboradamente entrelaçados, políticos, tecnocratas e elites 
reformistas tem operado frequentemente com um modelo dicotômico, quando tentam 
modernizar o país. A mentalidade dualista dos reformadores desempenhou um 
importante papel no estímulo à evolução das gramáticas. (NUNES, 2017, p. 160). 

 

 

O esforço de pesquisa desenvolvido nesse trabalho, sob referencial teórico acima 

delineado, consiste, em grande medida, num exercício de identificação do manejo e uso das 

gramáticas políticas do Brasil no discurso da advocacia pública federal, o que inclui 

especialmente buscar identificar, oculta no discurso em análise, o eventual uso de gramáticas 

políticas “proscritas” segundo as regras da formação discursiva da esfera pública 

contemporânea, tais como as gramáticas do clientelismo e do corporativismo, o que decorre 

da assunção do pressuposto de que “não obstante, dependendo do contexto, todos os atores podem 

utilizar estratégias que contradizem a sua retórica pública.” (NUNES, 2017, p. 161). 

Demanda-se saber, também, qual o resultado da formação discursiva da burocracia 

jurídica federal na sua interação com a específica formação discursiva do campo jurídico no 

Brasil, do qual se colhe a prescrição de uma relação de distanciamento e condenação da política, 

que é resultado e que ao mesmo produz um contínuo e progressivo movimento de diferenciação 

tanto do campo da gestão política, como da gestão burocrática da administração pública 

brasileira.  

O contingente de mais de 10 mil advogados que integra os quadros da AGU pouco se 

assemelha ao perfil social da pequena e homogênea elite de bacharéis que atuou na fundação 

das esferas do Estado brasileiro desde o Império31. Teria, contudo, uma formação discursiva 

que tem raízes históricas em elementos do discurso do bacharelismo em relação ao estado e à 

sociedade?  

 
31 Embora a afirmação possa ser tomada como autoevidente a partir da constatação das mudanças que separaram o Brasil do bacharelismo do 

século XIX do Brasil contemporâneo, diagnóstico da carreira de procurador da Fazenda Nacional desenvolvido pelo Sinprofaz 
(https://www.sinprofaz.org.br/pdfs/arquivo-completo-primeiro-diagnostico-da-carreira-de-procurador-da-fazenda-nacional.pdf) oferece 
pistas de um perfil de carreira que não é oriundo de algum tipo de “elite jurídica nacional”. Nos seus limites, os dados demográficos 
colhidos indicam uma origem plural, com representação substantiva feminina e informações que sugerem um perfil de classe média (cerca 
de 40% dos genitores possui escolaridade até nível médio, e há grande presença de genitores vinculados ao serviço público). A pesquisa 
não avança sobre dados objetivos da origem de familiares em carreiras jurídicas ou de faixa de poder aquisitivo, dado que completaria 
uma percepção adequada da composição sócio econômica nesta carreira específica, uma das quatro integrantes da AGU. 
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Trata-se de um exercício analítico, que procura compreender a complexidade das 

pulsões que brotam dos caracteres de nossa formação social, como elas se articulam, como 

podem ser observadas ou como podem estar contidas tanto no manejo estratégico como na 

prática social – mesmo que inconsciente – de um setor relevante da burocracia pública, de modo 

a subsidiar a compreensão de suas consequências e a definição de estratégias dispostas a 

superação eventuais obstáculos que dela derivem, numa perspectiva de análise crítica. 

 

4.1. A dicotomia “advocacia de estado x advocacia de governo” no discurso das 

entidades associativas. 

A abordagem do problema de pesquisa, tal como definido, demanda identificar e 

evidenciar que a tensão entre as noções de “advocacia de estado” e “advocacia de governo” se 

encontra efetivamente presente como uma categorização de uso corrente no discurso das 

entidades associativas da advocacia pública federal, e, para além de tal constatação, se essa 

tensão se insere no contexto do uso das “gramáticas políticas do Brasil”, em conexão com uma 

formação discursiva específica ao campo jurídico, formação que, dependendo do contexto, pode 

ser estrategicamente utilizada pelos mais diversos atores, mesmo que em contradição à sua 

retórica pública, mesmo que de modo inconsciente.  

As evidências para o desenvolvimento de tal análise foram buscadas na pesquisa das 

amostras textuais contidas nos sites de internet das entidades associativas, em que a ilustração 

e abordagem dessa tensão figura como elemento determinante de um movimento de afirmação 

de identidade.  

Os registros localizados são numerosos, apresentando-se tanto como material textual 

que vocaliza posicionamentos das entidades associativas quanto pela disponibilização de links 

e recomendação de textos que abordam o tema em diferentes graus de articulação. Foram 

identificadas notas, notícias, manifestações em publicações informativas de entidades, remissão 

a artigos de doutrina jurídica em circulação em periódicos do meio acadêmico do direito, todos 

documentos aptos ao exame textual para identificação das chaves e conexões conceituais que 

permeiam o imaginário dos advogados públicos e registram uma peculiar formação discursiva. 

A seguir, são destacados alguns registros textuais representativos desse manejo discursivo. 
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4.1.1 Amostras textuais do site da Associação Nacional dos Advogados da União 

(ANAUNI):  

Nota de repúdio:32 como meio de protesto e resistência institucional, a entidade veicula 

nota de repúdio à substituição de um gestor regional da instituição. Ao final do texto que 

explicita um momento de tensão entre gestão política e administrativa da AGU, verificada no 

final do ano de 2017, oportunidade em que determinado membro da carreira de advogado da 

União foi exonerado, segundo critérios e procedimentos condenados pela entidade, da função 

de gestor regional na abrangência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sediado em 

Brasília.  

A nota registra que “Ainda que cargos em comissão sejam de exoneração, na linguagem 

jurídica, ad nutum, que pode se dar pela vontade do gestor competente para editar o ato, a forma com 

que ele se deu revela como tem sido a gestão da atual Advogada-Geral, Grace Fernandes”. 

 Prossegue a sua retórica de denúncia com a afirmação de que “A AGU infelizmente está 

sob a égide de um odioso arbítrio medieval, onde não há transparência, lealdade e não se premia o 

mérito da boa gestão”.  

A nota defende “como medida republicana” a adoção de um sistema democrático de 

substituição de chefias, de modo a garantir a “independência de atuação da Advocacia-Geral da 

União impedindo que seus órgãos possam ser ocupados por pessoas que não integram a carreira e não 

gozem da isenção na relação entre interesses públicos e privados”, encerrando com o seguinte 

registro: 

 

 

 

 
32 www.anauni.org.br/?p=15778, acessada em 29/09/2020 
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No texto sob exame, a imagem institucional que a entidade associativa busca comunicar 

é fortemente ancorada em uma defesa de virtudes associadas à impessoalidade e à legalidade, 

da qual advocacia federal seria a tradutora autorizada. O texto permite identificar a defesa de 

uma fonte de legitimidade distinta daquela titulada pelos gestores políticos do estado, a 

legitimidade da racionalidade burocrática e da investidura na função pública por meio de um 

processo de mérito de seleção dos integrantes permanentes da administração pública. Essa 

estratégia de comunicação pode ser associada à gramática política do universalismo de 

procedimentos, no sentido que lhe é atribuído por Nunes (2017).  

Ainda que a defesa dos elementos discursivos de tal gramática seja a estratégia de 

comunicação principal que se destaca em tal amostragem textual, no seu curto universo é 

possível identificar a composição de uma estratégia discursiva baseada na articulação de 

diferentes gramáticas políticas. 

A gramática do clientelismo pode ser identificada na defesa do associado substituído 

pela referência e atribuição de mérito em virtude da forma como tal servidor mobiliza sua rede 

de relações pessoais e suas qualidades personalíssimas postas à serviço da instituição, como 

se denota do seguinte destaque do texto:  

“destaca-se a atuação administrativa no âmbito da Regional, que fez com que, pela 
primeira vez na história, não houvesse uma debandada de colegas, por remoção, no 
último concurso aberto para esse fim. Por outro lado, a desenvoltura, a lealdade e a 
franqueza no trato institucional, fez com que o relacionamento entre a chefia da PRU1 
e o TRF1 alcançasse patamar de excelência, com repercussão no êxito de ações em 
favor da União.”  

 

 

Como se nota, em meio à fala que invoca a defesa das formas regulamentares e 

impessoais, brota a exaltação de incremento no êxito de ações judiciais (cujo resultado deveria 

ser o campo absoluto da impessoalidade) como produto do relacionamento “entre a chefia 

da PRU1 e o TRF1”. Esse universo relacional consiste no universo institucional do qual se 

poderia colher arranjos de fluxo logístico de trabalho ou consensos sobre boas práticas 

procedimentais, mas não o êxito em demandas judiciais, que deveriam, idealmente, depender 

da avaliação isonômica dos interesses jurídicos em litígio, e não de relacionamento entre 

autoridades.  

Não se coloca em questão a verdade material de tal registro de informação ou o mérito 

da conduta retratada, mas o fato de que a estratégia discursiva mobiliza a linguagem 

correspondente à exaltação da rede de relações pessoais.  O registro textual permite perceber, 
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também, que é admitido com a mais absoluta naturalidade o fato da boa ou má sorte do 

sentido de decisões judiciais, ou do “êxito de ações em favor da União”, ser uma repercussão 

das relações travadas por determinado gestor, e não produto impessoal da aplicação de uma lei 

universal. 

Da mesma forma, a saudação do fato de ter sido alcançado um bom resultado na 

administração de pessoal, evitando-se que “houvesse uma debandada de colegas” é associado 

à uma atuação da virtude pessoal do servidor defendido, a qual vai apresentada no mesmo 

contexto relacional do êxito judicial, e não a qualquer providência de ajuste ou modelagem 

organizacional, ou providencia racional e modernizante. 

Também chama atenção que uma regra registrada no texto da Constituição Federal e 

que, portanto, deveria estar no centro de uma formação discursiva baseada na gramática do 

universalismo de procedimentos, é explicitamente relativizada para a defesa de um formato 

alternativo de indicação de chefias que não conta com previsão legal, possuindo, do ponto de 

vista formal, um caráter de legitimidade semilegal: é invocada como uma decorrência de uma 

outra previsão legal efetivamente existente, a exigência do provimento de cargos da AGU por 

meio de concurso.  

A defesa da relativização de uma regra constitucional em favor da defesa da prática 

política da consulta a membros da carreira para preenchimento de funções de chefia, sem 

embargo de avaliação positiva ou negativa sobre o mérito de tal medida, evidencia como em 

determinado cenário, a gramática do universalismo dá lugar à explícita defesa da gramática do 

corporativismo, que tem como característica precisamente surgir de um ambiente que busca a 

mitigação de conflitos por meio de mecanismos de concertação entre o Estado e a representação 

de interesses organizados.  

Essa contradição é observada na fala que refere “ainda que cargos em comissão sejam 

de exoneração ad nutum” (vale dizer, de livre indicação do gestor político) a qual se segue a 

exaltação dos atributos do corporação e de seus integrantes por meio da defesa de um sistema 

de indicação de chefias baseado em meios de consulta aos membros da respectiva carreira.  

Tal fala exalta os signos da eficiência, do mérito e da boa gestão que se apresentam 

como uma afirmação republicana, vale dizer, associada à impessoalidade do universalismo de 

procedimentos, pois muito embora a noção de corporativismo possa ser tomada como estratégia 

que busca a eficiência econômica com baixos níveis de conflito (NUNES, 2017, p. 59), a sua 

defesa está associada, no debate público brasileiro, ao signo de privilégios e de castas 
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burocráticas ineficientes, trata-se de um gramática proscrita, razão pela qual ela é vocalizada 

sub-repticiamente, apresentando-se de forma oculta em meio a uma referência que, 

explicitamente, invoca gramática diversa. 

A estratégia da intervenção discursiva expressa na nota conta, ainda, com a atribuição 

de adjetivos pejorativos à então Advogada-Geral da União (que, aliás, fora escolhida entre 

integrantes dos quadros da AGU), a quem são imputadas as desvalias atribuídas à política de 

modo geral, quando se afirma que sua gestão coloca a AGU “sob a égide de um odioso arbítrio 

medieval, onde não há transparência, lealdade e não se premia o mérito da boa gestão”.    

A visão de rejeição e negação da política, construída por meio dessa adjetivação, conduz 

o texto para a linha de conclusão acima reproduzida, que a apresenta este conflito pontual de 

interesses como um conflito entre a “advocacia de estado” virtuosamente representada pela 

entidade em nome de interesses condizentes com a legalidade, e a “advocacia de governo”, 

simbolizada pelos signos negativos atribuídos a gestão política da AGU (arbitrário, odioso, 

medieval, desleal, sem transparência, sem mérito). Contudo, o atributo da “lealdade”, que seria 

ausência na gestão sob crítica, para além de um uma qualidade humana desejável é, de fato, um 

signo comumente associado aos acordos e alianças celebrados no ambiente da política 

institucional, apresentado em meio a condenações morais no texto sob exame.   

Essa clivagem ressalta como gramáticas distintas podem se aproximar, se relacionar e 

se fazer presentes, de modo mais ou menos consciente, numa estratégia de busca do alcance de 

determinado interesse ou local de poder. As diversas gramáticas políticas do Brasil estão 

presentes na formação discursiva dos interesses antagonizados, que desenvolvem cada qual sua 

prática social moldando um discurso que vai moldar um determinado sujeito de fala que vai 

moldar um discurso, como sugere a já referida tese de Foucault com respeito à formação de 

modalidades enunciativas, segundo a qual o sujeito social que produz um enunciado não é uma 

entidade que existe fora e independentemente do discurso, mas é, ao contrário, uma função do 

próprio enunciado. 

Produção científica: o site da mesma entidade também hospeda, em sua sessão 

intitulada “produção científica” diversos artigos cuja temática predominantemente remete a 

uma tensão entre governo e administração, como consta no texto que encaminha a apresentação 

de link de redirecionamento para o artigo: “A AGU versus O AGU – Sobre a Representação 

Judicial de Agentes Públicos e o Combate à Corrupção”33 que apresenta o seguinte teor:  

 
33 http://www.anauni.org.br/?page_id=48 em 29/09/2020. 
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A despeito da afirmação retórica da comunicação em foco, que se propõe a esclarecer 

“o papel da AGU, principalmente para que não haja confusão, como a mídia tem feito, entre atuação 

do Advogado-Geral da União (Ministro de Estado) e da Advocacia-Geral da União (instituição que 

exerce Função Essencial da Justiça)”, é preciso registrar a premissa normativa de que, em termos 

objetivos e formais, o Advogado-Geral da União não se diferencia da Advocacia-Geral da 

União do ponto de vista da sua competência e função institucional. O texto constitucional não 

contém essa distinção entre “o AGU e a AGU”, e ela também não é presente em qualquer 

dispositivo legal para além de suas definições, respectivamente, como gestor e órgão gerido. 

Na verdade, da definição legal de atribuições, colhe-se que “o AGU” tem a competência 

formal não apenas de dirigir, mas de definir, dentro dos parâmetros definidos na Lei 

Complementar 73/93 (a Lei Orgânica da AGU), o papel e atuação da AGU por meio do 

exercício da competência de edição de súmulas administrativas e pareceres de observância 

obrigatória por todos os membros da instituição34.  

 
34 Dispõe a Lei Complementar n º 72, de 10 de fevereiro de 1993: 
   Art. 3º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre 
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
        (...) 
   Art. 4º - São atribuições do Advogado-Geral da União: 
        I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; 
        II - despachar com o Presidente da República; 
        III - representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal; 
        IV - defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação; 
        V - apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República, relativas a medidas impugnadoras de ato ou omissão 
presidencial; 
        VI - desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente;       
        VII - assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas 
e diretrizes; 
        VIII - assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da Administração; 
        IX - sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público; 
        X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e 
entidades da Administração Federal; 
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De outra banda, a mesma Constituição que atribuiu à advocacia pública a condição de 

“função essencial a justiça” (signo invocado para a diferenciação entre “o AGU” e “a AGU”) 

também atribuiu esse papel, ou função, à advocacia privada, sem empreender diferenciações 

expressas, do que se colhe que a exaltação dessa natureza de “função essencial” apresentada 

como signo de um propósito do constituinte de outorgar uma condição diferenciada e específica 

à advocacia pública encobre a circunstância que ela não lhe é exclusiva, mas está associada a 

relevância da função da advocacia em sentido amplo e de seu papel como agente da função 

do direito nas sociedades democráticas, não consistindo, portanto, na atribuição expressa, à 

AGU, de papel de controle externo, embora o discurso associativo pareça reivindicá-lo. 

Independentemente do mérito específico das posições em disputa no momento 

específico da manifestação – que não interessa ao objeto deste trabalho – a diferenciação 

proposta com um dado ou referência normativa consiste, em verdade, na defesa de uma 

posição política, na busca de atribuição de um determinado sentido ao texto constitucional, que 

pode servir de meio ao alcance do protagonismo que se traduz na figura retórica que opõe “o 

AGU x a AGU”. Trata-se de um interesse que se pretende ver reconhecido por meio da 

aprovação de alguma espécie legislativa, ou legitimado pelo sistema de justiça. Esse propósito 

de diferenciação é o resultado da articulação de um discurso veiculado pela construção de teses 

de interpretação da Constituição Federal, praticadas segundo os métodos e cânones 

epistemológicos do direito, mas que não alcançou, pelo menos até o momento, o efeito 

simbólico de seu reconhecimento. 

Além de tais registros, tem relevo destacar que o artigo de doutrina jurídica a que remete 

tal link, “A AGU versus O AGU Sobre a Representação Judicial de Agentes Públicos e o 

Combate à Corrupção” veicula também um outro aspecto de busca de diferenciação de agentes 

da AGU como recurso nas disputas corporativas pela diferenciação e hierarquização dentro da 

AGU, bem como da AGU no campo jurídico contemporâneo. A promoção da adesão da AGU 

à uma pauta política anticorrupção tem se revelado uma estratégia adotada por parte de seus 

 
        XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos 
jurídicos da Administração Federal; 
        XII - editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;                 (Vide Lei 9.469, 
10/07/97) 
        XIII - exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o Capítulo IX do Título II 
desta Lei Complementar; 
        XIV - baixar o Regimento Interno da Advocacia-Geral da União; 
        XV - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral e aplicar 
penalidades, salvo a de demissão; 
        XVI - homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral da União; 
        XVII - promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União; 
        XVIII - editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições; 
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integrantes com vistas à criação e ocupação de um novo espaço simbólico para a organização, 

no qual tais agentes buscam legitimidade para ocupação de posições de poder. 

Esse é o tema analisado por Menuzzi (2019) que aborda a implementação de estratégia 

de internacionalização da Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da adesão à defesa de 

modelos de instituições políticas relacionados ao regime global anticorrupção, bem como à 

promoção de instrumentos de cooperação internacional na modalidade acadêmica e 

estabelecimento de vínculos com universidades estrangeiras, com estímulo a percursos de 

estudo no exterior. O autor destaca que: 

“Além da promoção do conteúdo diretamente importado da rede acadêmica 
internacional e dos percursos de estudos no exterior, uma segunda evidência de 
estratégia internacional está nos investimentos na Revista da AGU e em outras 
publicações da Escola da AGU para difusão na dimensão nacional da produção teórica 
endógena sobre o combate à corrupção, especialmente as abordagens centradas no 
transplante dos acordos de leniência e na legitimação do papel institucional da AGU.” 
(MENUZZI, 2019, p. 75) 

 

 

Entre outros registros, o trabalho de Menuzzi (2019, p. 78) aborda a trajetória pessoal 

de alguns agentes que se destacaram por meio da sustentação de estratégias discursivas de 

diferenciação, como o caso do Ministro da Justiça a partir de abril de 2020 (Advogado-Geral 

da União de janeiro de 2018 até esta data), André Mendonça, que em 2000 ingressou na carreira 

de advogado da União tendo percorrido funções relacionadas a promoção de controle e 

probidade moldadas na perspectiva do movimento global anticorrupção e que teve trajetória 

acadêmica que conta com mestrado (2013 - “Recuperação de ativos procedentes da 

corrupção”), e doutorado em Direito (2010 - “Sistema de princípios para a recuperação de ativos 

procedentes da corrupção”), pela Universidade de Salamanca, com pesquisas em tal campo. 

Tal movimento de diferenciação de agentes por meio da incorporação de elementos 

discursivos da agenda internacional anticorrupção, embora não seja especificamente objeto 

deste trabalho, se oferece no mesmo sentido do exame do discurso da tensão entre “advocacia 

de estado” e “advocacia de governo” como articulação discursiva de uma estratégia de 

diferenciação e busca de posições, pessoais ou corporativas, que também investem na 

mistificação e na condenação da política como um bloco uniforme. 
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4.1.2 Amostras textuais do site do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda 

(SINPROFAZ):  

Advocacia de estado e de governo na consultoria jurídica (2012)35: sob tal título, 

encontra-se no site do SINPROFAZ artigo que defende a exclusividade do exercício da função 

de consultoria jurídica em ministérios por advogados dos quadros permanentes da AGU, 

destacando a virtude de independência colhida do recrutamento profissional de técnicos pela 

via do concurso público em oposição ao recrutamento pela via dos cargos livremente 

demissíveis pelo gestor eleito, situação em que um profissional permaneceria “refém” dos 

governantes. 

Aqui também se faz presente uma relação de oposição que separa o bem e o mal, a 

virtude e sua ausência, por meio da ilustração da tensão entre as noções de advocacia que 

ilustram esse movimento de afirmação de identidade e diferenciação da advocacia pública 

federal.  

Nota do SINPROFAZ: “PFNs exercem advocacia de estado, não de governo”36, 

manifestação do próprio sindicato onde consta: 

 

 

 

 
35 in http://www.sinprofaz.org.br/artigos/advocacia-de-estado-e-de-governo-na-consultoria-juridica/ acessado em 

14/06/2019. 
36 in www.sinprofaz.org.br/noticias/nota-do-sinprofaz-pfns-exercem-advocacia-de-estado-e-nao-de-governo/ 

acessado em 14/06/2019 
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A nota oficial do Sinprofaz, em perspectiva semelhante à adotada nas amostras textuais 

anteriores, invoca signos associados à gramática do universalismo de procedimentos, o que 

faz por meio da invocação de uma missão institucional que pertence a qualquer membro da 

burocracia, mas que é autoatribuída como uma missão da advocacia pública, o que se contêm 

em falas como a seguinte:   

“[...] faz-se fundamental ratificar que a defesa de atos de autoridades pela Advocacia 
Pública Federal não pode ser efetivada de forma acrítica, em todos os casos e em 
qualquer circunstância, porquanto a atuação do Advogado Público não deve, em 
hipótese alguma, legitimar ilegalidades, improbidades e/ou imoralidades 
administrativas.” 

 

 

Embora a afirmação solenemente lançada pareça invocar alguma espécie de 

superioridade moral, ela faz referência a uma exigência normativa formal, além de uma 

premissa político-democrático, imposta a qualquer espécie de agente investido em 

competências da administração pública, seja membro da gestão política ou da gestão 

administrativa do estado.  

A atuação de advogado público que eventualmente “legitimar ilegalidades, 

improbidades e/ou imoralidades administrativas” acaba se agregando a elas, fazendo do 

advogado partícipe de um ilícito, de ato improbo ou imoral. Para além das obviedades 

acacianas, importa assinalar que a afirmação expressa também aquilo que não diz, a posição, 

oculta no discurso, da visão de que o exclusivo papel da advocacia pública deve ser o de 

fiscalizar e auditar atos de terceiros: seja o burocrata, seja o político eleito, integrantes do 

universo da administração pública, com a qual a advocacia não se confundiria.  

Não obstante, a nota revela-se mais um caso de articulação da gramática do 

universalismo de procedimentos invocada de forma nítida em defesa de interesses corporativos, 

veiculados em uma proposta de emenda constitucional que permitiria o alcance dos efeitos 

materiais reivindicados pelo discursos em defesa e exaltação da consolidação institucional da 

AGU, que sugere a busca autonomização do campo político, por meio da defesa de espécie de 

regime de paridade com Ministério Público, como se denota do seguinte trecho da nota: 
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“No atual cenário político que vivenciamos, o SINPROFAZ ratifica seu compromisso 
histórico com a defesa intransigente de uma Advocacia de Estado forte, independente, 
republicana, isenta de interferências partidárias, altiva e vocacionada para a defesa 
do interesse público e da sociedade, por entender ser esta Advocacia a única 
compatível com a ordem jurídica vigente, o que perpassa pela aprovação da PEC 82, 
atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, instrumento normativo 
essencial à afirmação da independência técnica da AGU” 

 

 

O Projeto de Emenda Constitucional 82/2007, referido na nota, de autoria do então 

deputado federal Flávio Dino, previa a introdução de dois dispositivos na constituição federal 

outorgando (i) a atribuição exclusiva da competência de controle interno da licitude dos atos da 

administração pública à advocacia pública em todos os entes federados; finalidade que justifica 

a outorga de (ii) autonomia funcional, administrativa e financeira, bem como o poder de 

iniciativa de suas políticas remuneratórias e das propostas orçamentárias anuais 37.  

Apesar da constante referibilidade com a pauta de valores colhidos da gramática política 

do universalismo de procedimentos e a linguagem que invoca signos universalizantes, a nota se 

coloca à disposição de uma estratégia discursiva particularista, comprometida com uma pauta 

corporativa e com a afirmação de uma posição de poder dentro do estado livre dos controles e 

das idiossincrasias das relações de regulação e inserção entre governo e administração públicas, 

sugerindo a busca de um caminho de diferenciação simbólico antes trilhado pelo Ministério 

Público no momento posterior à promulgação da Constituição Federal. 

 

4.1.3. A uniformidade discursiva: as amostras textuais acima examinadas foram 

selecionadas como representativas de um universo amplo de referências que inclui outros 

documentos, artigos de opinião e manifestações institucionais, localizados nos sites da internet 

das duas entidades associativas referidas, bem como do site da ANAFE, a Associação Nacional 

dos Advogados Públicos Federais. 

Restringimo-nos a tais registros não apenas em benefício da concisão, mas 

principalmente pelo alcance de um efeito de saturação na constatação da uniformidade 

 
37 A iniciativa da PEC em comento propunha a inserção do seguinte dispositivo na Constituição Federal: 

“Art. 132-A. O controle interno da licitude dos atos da administração pública, sem prejuízo da atuação dos demais órgãos competentes, 
será exercido, na administração direta, pela Advocacia-Geral da União, na administração indireta, pela Procuradoria-Geral Federal e 
procuradorias das autarquias, e pelas Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as quais são asseguradas 
autonomias funcional, administrativa e financeira, bem como o poder de iniciativa de suas políticas remuneratórias e das propostas 
orçamentárias anuais, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”(NR) 
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discursiva, que é o ponto em comum entre entidades que frequentemente assumem posturas 

adversariais e se antagonizam em temas que revelam interesses divergentes de seus 

representados, como ocorre em debates em torno de eventuais caracteres de um movimento de 

unificação das AGU.  

A ordem de tal discurso, num exame colhido do contexto associativo das diversas 

carreiras jurídicas da União, sustenta a “advocacia de estado” como referência a exaltação do 

valor da lei e da universalidade de procedimentos, em relação de oposição ao clientelismo e 

patrimonialismo, atribuídos ao governo numa visão pejorativa da política, que manobraria por 

objetivos contrários à lei (situação identificada na noção da “advocacia de governo”). 

Nesse discurso de autoafirmação de tal setor da burocracia como um ente que se coloca 

em uma condição externa à atividade da gestão pública, com a função de garante da probidade 

e da legalidade, identidade baseada numa profunda desconfiança em relação à política, as 

categorias simbólicas assinaladas são manejadas para se alcançar uma posição fora da 

administração pública e numa posição de proeminência em relação a ela e ao governo.  

No entanto, tais manifestações, de forma às vezes explícita, às vezes oculta, revelam a 

presença das mesmas categorias – ou “gramáticas” – do clientelismo, do corporativismo e do 

insulamento burocrático, padrões institucionalizados no domínio público e na política nacional 

como “gramática da política do Brasil” tal como lhes define Nunes (2017).  

As modalidades enunciativas que surge como a declaração da advocacia pública como 

“função essencial a justiça” que se busca associar a instituições como Advocacia-Geral da 

União, delimita um universo de posições do sujeito, de regras ou condições para a formação de 

conceitos e, fundamentalmente, condições para formação de estratégias, que se renovam e 

realimentam constantemente no contexto das disputas por espaço exclusivo de fala e de poder 

no contexto da administração pública federal, uma espécie de eco contemporâneo de discursos 

performativos da esfera pública nacional impulsionados pela elite jurídica em diversos 

momentos do passado. 

Aqui também está presente uma estratégia retórica baseada nos elementos da formação 

discursiva do direito, adotada como meio de explicação da realidade empírica. A 

universalização de suas noções (BOURDIEU, 2005) é empregada para explicar o sentido da 

noção de uma “advocacia de estado” ilustrada como missão de controle de toda esfera pública, 

muito embora tal noção que não seja objeto de previsão legal no Brasil. 
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Obedecendo a uma lógica semelhante a que preside o processo de progressiva 

autonomização das instituições judiciais descritos na literatura nacional, tal exercício retórico 

consiste numa argumentação destinada a fomentar um propósito de diferenciação da advocacia 

pública das demais projeções administrativas e políticas do Estado, outorgando-lhe uma 

condição, papel, competência ou poder diferenciado. 

A busca da definição deste debate político sob as fórmulas reivindicadas como técnicas 

pelo direito pode ser exemplificada pela abordagem contida no trabalho de Paiva (2015, p. 55) 

em dissertação de mestrado ao programa de ciência política da UNB que emprega o estilo 

retórico da linguagem jurídica para abordar a ambiciosa afirmação de que a AGU é uma 

instituição que desempenha atividade do mesmo relevo que os poderes legislativo, executivo e 

judiciário: 

“A conformação da Advocacia-Geral da União ao Estado Democrático de Direito 
exige uma análise à luz da doutrina política-constitucional contemporânea que 
pretende atualizar a clássica teoria da separação dos poderes, por considerar a inclusão 
normativa da Advocacia-Geral da União dentre as funções essenciais à justiça como 
uma consequência do processo de ampliação das funções constitucionais originais, já 
que exerce uma atividade tão indispensável quanto àquelas desempenhadas pelos 
demais poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário.” (Grifo meu). 

 

 

Também em Paiva (2015), trabalho que contém um ótima síntese do 

discurso a respeito do espaço de poder almejado pela advocacia pública federal, outras 

passagens e referências dão uma dimensão da maneira segundo a qual a sustentação de tal ideia 

quer extrair de uma noção empregada na Constituição Federal para destacar a relevância tanto 

da advocacia pública quanto da advocacia privada (“função essencial à administração da 

justiça”)38 o alcance de um papel institucional distinto, para a advocacia pública, do restante 

da burocracia e dos poderes do estado: 

Tão logo promulgada a Constituição de 1988, nessa nova confluência de forças 
político-institucionais enfeixadas no Estado Democrático de Direito, podemos 
destacar como estudo precursor na busca pelo papel político da instituição, bem como 
da Advocacia Pública como um todo, o trabalho de Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(1999).  

Nesse trabalho desbravador, pela primeira vez se produziu uma justificativa política-
jurídica que procurava romper os limites da conformação institucional da nossa 

 
38 Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

    Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, 
nos limites da lei. 
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organização política, nos oferecendo, com autenticidade, uma visão inovadora da 
Advocacia Pública, na qual a instituição exerce uma função constitucional de 
forma paralela às outras funções/poderes clássicos do regime da separação de 
poderes. 

Esse pensamento utiliza como principal embasamento doutrinário o reconhecimento 
constitucional da atribuição dos membros das carreiras dos Advogados Públicos como 
função essencial à Justiça, que, numa concepção moderna de organização de poderes, 
privilegia as funções constitucionais e não somente a repartição de poderes 
(MOREIRA NETO, 1992, p. 85). Os últimos avanços da teoria constitucional 
enfatizaram, finalmente, a importância da chamada função de controle, para o 
exercício do qual concorrem todos os Poderes e a própria sociedade. [...] De um 
lado os três Poderes tradicionais, principalmente o Poder Judiciário, têm a seu cargo 
a correção, e de outro, as funções essenciais à justiça e a sociedade cuidam da 
fiscalização e da provocação. Trata-se de um novo esquema de distribuição de 
poderes, que, embora mantenha nos Poderes orgânicos o seu mais importante centro 
de decisão sobre juridicidade, descentraliza, nas funções essenciais à justiça, nos 
indivíduos, nas empresas, nas associações e nas instituições privadas, em geral, 
inúmeras funções de fiscalização e provocação [...]. 

 

 

Com o perdão da reprodução literal de trecho tão longo, destaca-se nele que a atribuição 

de um papel institucional distinto para a advocacia pública se firma no manejo de um argumento 

político-moral de fiscalização e correção associado a uma cultura de desconfiança do poder 

político que é maximizada pelo discurso jurídico em benefício da própria diferenciação, como 

uma dimensão distinta dos poderes do estado, cuja definição dos titulares é colhida pela política 

representativa. 

Em tal discurso, o direito acaba reduzido a mera atividade de fiscalização policial. O 

direito, que originalmente é a fonte de todas as técnicas de gestão administrativa e que, com a 

evolução dos modernos sistemas democráticos (que sempre estiveram a serviço do poder, 

independentemente de sua fonte de legitimidade), enfim  colocou seus mecanismos e a 

eficiência de sua técnica a serviço de uma noção ampla de cidadania (pelos caminhos e 

evoluções próprias das sociedades políticas e não do direito), não é amesquinhado por simples 

falta de imaginação, mas como resultado de uma estratégia que emprega enunciados e 

elementos presentes da formação discursiva do direito e da sociedade no Brasil, buscando 

alcançar um efeito de diferenciação à semelhança do que ocorre com o Judiciário e o Ministério 

Público. 

Estratégias são mobilizadas com o emprego das ferramentas disponíveis no contexto 

social e histórico em que se desenvolvem, e o propósito de diferenciação do campo jurídico se 

vale de elementos presentes na formação discursiva nacional que associam uma profunda 
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desconfiança da política para propor ocupar o lugar de um consciência moral coletiva: o lugar 

do fiscal.  

Tal posicionamento estratégico, contudo, não brota da evolução de pensamento 

científico, nem resulta do gênio formador de uma obra determinante, sendo fruto da formação 

discursiva que define as regras para formação de conceitos no contexto da qual este discurso 

está autorizado.  

A ordem desse discurso permite observar um processo de mudança em andamento, ou 

uma tentativa de alcançar determinado efeito de mudança, processo que pode ser examinado 

sob a noção foucaultiana de “dispositivo”, que transcende sua fase arqueológica, 

correspondendo à sua descrição genealógica. Como refere Castro (2016), o “dispositivo” 

consistiria numa rede de relações que pode ser estabelecida entre elementos heterogêneos, como 

discurso, instituições regramentos, leis ou enunciados de natureza científica e moral. Sob o 

influxo de um imperativo estratégico, o dispositivo estabelece um nexo entre esses elementos 

heterogêneos.  

 “O dispositivo, uma vez constituído, permanece como tal na medida em que tem lugar 
a um processo de sobredeterminação funcional: cada efeito, positivo ou negativo, 
querido ou não querido, entra em ressonância ou em contradição com os outros e exige 
um reajuste. Por outro lado, encontramos também um processo de perpétuo 
preenchimento (remplissement) estratégico.” (CASTRO, 2016, p. 124) 

 

 

A busca de afirmação de um lugar autônomo e distinto da advocacia pública federal 

pode ser justaposta a esta noção, na medida em que busca, exatamente, articular uma rede de 

elementos heterogêneos em busca da consolidação de um ligar de poder que consolida um 

processo de sobredeterminação funcional para AGU.   

A pretensão de autonomização e conquista de posições e lugares de poder é uma 

realidade fortemente articulada nessa rede heterogênea de enunciados técnico, enunciados 

morais, lei e instituições além de organismos constituídos precisamente para disputas 

políticas, como associações e sindicatos de advogados públicos federais. Contudo, o discurso 

que lhes serve de combustível, afirmativos de uma superioridade moral em relação à política, 

vista com desconfiança e descrédito, é colhida da mentalidade dos integrantes da carreira, como 

revela a análise das entrevistas realizadas. 

Como se verá adiante, embora o propósito de diferenciação não se manifeste ou seja 
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defendido na fala colhida em entrevistas, a emergência dessa função simbólica potencialmente 

moral está presente na fala dos entrevistados que, de modo predominante, associam a noção 

ficcional da “advocacia de estado” a uma função de atuação “conforme a Constituição e as 

leis” em oposição uma noção em sentido contrário atribuída ao construto discursivo “advocacia 

de governo”.   

 

4.2. A dicotomia “advocacia de estado” x “advocacia de governo” no discurso de 

membros da procuradoria-geral da fazenda nacional 

Contrapor o exame acima desenvolvido quanto ao corpus de amostras textuais colhidas 

de sites de entidades associativas da advocacia pública federal com o exame de entrevistas 

longas realizadas com membros da advocacia pública federal tem o intuito de tentar estabelecer 

a existência de correspondências entre os enunciados contidos em ambas fontes de pesquisa, 

verificando se as percepções reveladas desde setores diferentes da administração, com 

ambientes e práticas profissionais distintos, pode repercutir em percepções e práticas socias 

diversas. A seguir, a análise do corpus de entrevistas está agrupada nas seguintes categorias de 

análise: 

 

4.2.1 Advocacia de estado x advocacia de governo  

Os balizamentos das noções de advocacia de estado e de governo atendem uma lógica 

que antagoniza dois modelos materializados no discurso da corporação jurídica com base na 

apropriação da lei como virtude e atributo particular do primeiro modelo e, em linha quase 

lógica de desenvolvimento, o respectivo polo de antagonismo acaba caracterizado como o 

ambiente da ilicitude, geralmente descrito como uma qualidade inerente à política, mas em 

última análise, àquilo que é externo ao campo jurídico. 

A mentalidade que supõe a existência empírica de dois modos distintos de fazer da 

advocacia pública, atribuindo à noção fictícia de “advocacia de governo” a defesa de tudo 

aquilo que for ilegítimo, imoral ou ilícito, não surge como afirmação maniqueísta e 

estereotipada de um projeto de diferenciação das entidades associativas. 

Contrariando as expectativas iniciais do pesquisador, tais noções estão vivamente 

presentes nas amostras textuais das entrevistas, talvez como um reflexo da perplexidade no 

relacionamento com um mundo pleno de complexidades, no qual as dificuldades da tarefa de 

navegar em meio a um regime social em que convivem um sistema de relações pessoais 
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embaraçado a um sistema legal, universalmente estabelecido e altamente racional revelam toda 

a dificuldade da formação discursiva do campo jurídico em incorporar e compreender a 

natureza de uma sociedade sem marcação de linhas precisas entre “dois vetores que se mostram 

muito mais como fatores estruturantes do sistemas do que como sobrevivência do passado que o jogo 

do poder e das forças econômicas logo irá marginalizar.” (DA MATTA, 1997, p. 246). 

As matizes da formação discursiva baseada nas noções tradicionais universalistas do 

Direito e do modelo ideal burocrático, no discurso disposto na entrevistas, parecem amplificar 

um temor da advocacia de ser tragada por uma realidade de vinculação com um ambiente que 

ela não conhece, pela realidade do Brasil que está a meio caminho entre igualdade e 

hierarquia, entre a individualização que governa o mundo igualitário dos mercados e dos 

capitais e o código de moralidades pessoais, sempre repleto de nuanças e gradações, “marcado 

não mais pela padronização e pelas dicotomias secas do preto e do branco, de quem está dentro ou fora, 

do é ou não é, mas permitindo mais uma diferença e uma tonalidade.” (DA MATTA, 1997, p. 246). 

Essa perplexidade, que se soma às perplexidades contemporâneas da modernidade 

líquida (BAUMANN, 2001) e à crise de representatividade das democracias liberais 

(CASTELS, 2018), parece obter uma resposta uniforme dos integrantes do campo jurídico, 

traduzida em um reforço da atitude de tradução da realidade em termos jurídicos, como se extrai 

das noções contidas nas entrevistas quanto ao tema “advocacia de estado e de governo”, em 

que a emergência da função simbólica do fiscal (e, em última análise, de um mundo seguro e 

previsível, o mundo da “segurança jurídica”) está presente na fala dos entrevistados que, de 

modo predominante, associam a noção ficcional da “advocacia de estado” a uma função de 

atuação “conforme a Constituição e as leis” em oposição uma noção em sentido contrário 

atribuída ao construto discursivo “advocacia de governo”, elementos simbólicos que se fizeram 

presentes sob a consideração de performar uma ilustração útil na fala de oito dentre dez 

entrevistados. Tal como nas seguintes passagens: 

E01: (...) a agente tem que aceitar que, por exemplo, o advogado da união, muitas 
vezes ele vai defender coisas que a gente não concorda […] eu não vejo ele como 
podendo ir contra um ato do presidente, […] ele dizer que é ilegal, que nessa […] na 
minha visão ele deveria, então, abrir mão do cargo dele, sabe? Se ele não consegue 
ser advogado do presidente, se ele não concorda com as ideias do presidente. Então, 
essa zona cinzenta é pra mim bem difícil, de precisar(...)  
[falando sobre um episódio relativo a emissão de parecer polêmico] E eu me lembro 
que o colega ao justificar o parecer dele disse que cabia a AGU dar um conforto 
jurídico ao administrador. Nesse caso eu acho que já tá fora da zona cinzenta, já é 
[…] já foi uma advocacia de […] de governo clara, assim, indevida, foi um 
parecer, na minha visão, ilegal. Mas, então, nesse caso tava numa zona branca 
que ele aplicou, ele a […] desempenhou indevidamente uma advocacia de […] de 
governo.” 
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A fala acima principia com uma defesa da atribuição, ao Advogado-Geral da União, da 

ética liberal clássica atribuída à figura do advogado, percepção expressa de forma espontânea e 

natural, no sentido de que a função primeira do advogado, e, na mesma esteira, a função 

primeira do AGU, é o exercício da defesa de quem lhe constitui como advogado, em percepção 

que sugere, no contexto, que tal modelo vale para a atuação dos integrantes da carreira.  

A fala expressa uma dimensão de pertencimento do entrevistado, ao conjunto da 

administração e não uma pretensão de diferenciação como a colhida do discurso associativo. A 

referência à necessidade de auxílio ao posicionamento jurídico em situações em que o limite da 

legalidade se encontra numa “zona cinzenta”, é outra indicação de que, para o entrevistado, a 

ética geral do advogado clássico se aplica ao advogado público.  

Porém, quando o entrevistado exercita a hipótese da constatação de uma ilegalidade, 

censurando a postura de um advogado público que a chancelou em determinado caso, o 

entrevistado, com pausas e ênfases, associa tal situação de ilegalidade à noção de “advocacia 

de governo”: “já é […] já foi uma advocacia de […] de governo clara, assim, indevida, foi um 

parecer, na minha visão, ilegal. Mas, então, nesse caso tava numa zona branca que ele aplicou, ele 

a […] desempenhou indevidamente uma advocacia de […] de governo”.  

Registra-se que o roteiro de entrevistas aborda essa questão sem fazer qualquer referência 

ou atribuição de características, ou descrição conceitual, a respeito do que consistam as noções 

de advocacia de governo ou de advocacia de estado. A pergunta formulada39 não atribui à noção 

de “advocacia de governo” a defesa de ilegalidades. No entanto, no comentário acima, o 

entrevistado fez a associação entre “governo – ilegalidade”. 

Vejamos a fala de outro entrevistado: 

E02: O que eu queria dizer com advogado de governo é que tinha que cumprir 
e ponto final. Eu acho, né. E não é bem assim porque um advoga- por exemplo, 
se tu tá vendo que vai contrariar a lei, não pode cumprir. Eu acho que- mas aí é 
questão de administrativo, né? O servidor não vai cumprir algo que tá contra a lei 
porque tão mandando de cima, é isso. Eu não sei se era isso que ele queria dizer, mas 
foi a única vez na his... se eu não me engano na história que um advogado da união 
mencionou isso, né, de advocacia de governo. Depois nunca mais se mencionou, né? 
É muito pejorativo, né, mas o que eu entendo é isso, é advocacia de estado, a gente 
defende o estado brasileiro (...) 

 

 
39  PERGUNTA FORMULADA FOI: “Você considera útil, válida ou correta a dicotomia ‘advocacia de estado x advocacia 
de governo’? Você acredita que existe uma resposta certa e uma errada de responder? Uma maneira certa e outra errada de 
ser advogado público?”   
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Já o autor deste comentário refere à única vez que ouviu um agente público efetivamente 

fazer a defesa de um modelo de atuação que denominava “advocacia de governo”, referindo-

se à intervenção do ex-ministro da AGU, Luiz Inácio Lucena Adams, que publicamente 

realizava a defesa de um perfil de atuação da advocacia pública ao qual atribuía esta 

denominação, o que, na leitura do entrevistado, significava a afirmação pelo ministro de que a 

função do advogado “de governo” “é que tinha que cumprir e ponto final”.  

Nessa afirmação não consta a defesa de promoção de atos contrários à lei, e 

provavelmente o agente público em foco não fazia defesa pública dessa sugestão, mas um 

regime de observância às determinações de uma estrutura hierarquizada, num perfil de controle 

da atividade dos membros da AGU de um gestor mais autoritário e centralizador.  

Mas, novamente, aqui, a associação automática realizada pelo entrevistado é com a 

noção do ilícito: “E não é bem assim porque um advoga... por exemplo, se tu tá vendo que 

vai contrariar a lei, não pode cumprir”. 

Vejamos os comentários de mais um entrevistado: 

 
E05:  Hã, eu, eu acho assim... Eu enxergo isso da seguinte forma: a gente tem que 
ter presente esses dois conceitos, né? De órgão de estado e órgão de governo. E qual 
dicotomia? Órgão de estado- o órgão de estado faz o que a constituição e o que 
a lei diz e permite.  
(...) como é que eu vejo o mundo da política com o mundo de órgãos de estado? A 
política do momento, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, enfim- 
esses conceitos meio vagos- mas o governo do momento, ele pode influenciar 
órgãos de estado? Pode. Desde que a influência dele seja calcada, seja 
fundamentada dentro da constituição e das leis. Agora o atual governo querer 
fomentar alguma coisa em órgãos de estado que estão fora, que estão agasalhados na 
constituição pelas leis, isso aí começa e enseja o conflito entre o governo do 
momento e os órgãos de estado. 
 
 

 

A fala acima explicita uma correlação associada ao princípio da legalidade em sentido 

estrito, ao afirmar que "Órgão de estado- o órgão de estado faz o que a constituição e o que 

a lei diz e permite.”,  sentido empregado para diferenciar de “órgão de governo”, não obstante 

o mesmo princípio da legalidade penda sobre governo e burocracia, política e administração. 

No entanto, em mais uma fala, a função de governo está simbolicamente associada à 

possibilidade de uma pauta de ilegalidade. Passemos a mais um entrevistado: 

E06: Não, eu acho que ela não é inútil [a dicotomia advocacia de estado x advocacia 
de governo]. Eu acho que ela não é inútil, eu só acho que é muito difícil nos casos 
concretos a gente achar essa separação. Né? er, pensando, assim, estruturalmente, 
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né? Quando a gente pensa qual é uma forma de proteger a instituição, er, dessa 
invasão da advocacia de governo, né. É tu ter um bom concurso público, tu ter uma 
boa remuneração, tu ter, er, um bom método de seleção dos gestores, ter pessoas 
preparadas pra serem gestores  
(...) 
E06: É, é o que eu vejo, por exemplo, essa coisa que o ministro da justiça ter 
entrado com aquele habeas corpus, né? Em favor do Weintraub. Isso pra mim 
é um claro exemplo de advocacia de governo. (...) Não acho que a advocacia seja 
de governo, é uma advocacia de estado que deve levar em conta...os... o porquê que 
esse governo foi eleito, né? Esse governo- vai agir daquela forma e nos cabe 
readequar toda a política e agir de acordo com o que virou a política do estado 
Entrevistador: Aham. 
E06: Mas por isso que- que, assim- para que isso não descambe, né, como isso 
não descambar pra defesa de ilegalidades (...) 
 
 

 

Já a fala deste entrevistado expressa inicialmente, quanto a distinção entre as noções de 

advocacia que “é muito difícil nos casos concretos a gente achar essa separação”, para em 

seguida expressamente apontar que um caso concreto em que se discute a 

legalidade/legitimidade de atuação: essa coisa que o ministro da justiça ter entrado com 

aquele habeas corpus, né? Em favor do Weintraub. Isso pra mim é um claro exemplo de 

advocacia de governo” e conclui afirmando que a utilidade da distinção é evitar que se 

descambe para ilegalidades. 

 
E08: Você não, você não... o advogado público, por mais que ele exerça funções de 
defesa do ato do parlamentar, ele tem que manter uma, uma distância para cumprir 
finalmente o seu papel, né? Então ao elaborar um parecer, ele deve elaborar o parecer 
com base no direito, do regramento jurídico, da doutrina e da sua complexão, né, 
então ao opinar ele não pode estar de forma alguma vinculada ao governante ou, 
mé que se fala, ao ministro que, mé que se fala, tenha subordinação. Então eu 
acredito, assim, que eu não concordo, acho que quanto mais distância houver 
entre, entre a pessoa que exerce atividade jurídica e o ant... ministro, 
governante eu acho que é melhor para o nosso modelo de governança da 
advocacia pública. 
 
 

 

O sentimento de rejeição da política é alinhado na fala acima com uma recomendação 

geral de distanciamento e desvinculação da política e dos políticos como uma medida adequada 

ao que o comunicante denomina “modelo de governança da advocacia pública”.  

O argumento traz oculta a percepção de que a advocacia pública deve ser exercida num 

ambiente de isolamento, no campo da abstração técnica do direito, com um magistrado 

equidistante e desinteressado no resultado prático das suas decisões, que administra a justiça 
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exatamente por ser estranho às partes e àquela situação. 

Vejamos o próximo comentário selecionado: 

E09: Existem políticas públicas que são opináveis e que eu acho que aí tem que, né, 
se a gente tá na administração, tem que defender porque precisa de um 
advogado, mas tem uma barreira, né, dos princípios da moralidade, da ética, 
enfim, que daí ali, né, se acontecer alguma ingerência, né, nesse sentido, a gente tem 
os mecanismos, né, pra se, hã, se articular, né e, e, e se defender disso 

 

Como se pode notar, esta é mais uma fala que traz a apropriação das barreiras impostas 

pelos princípios da moralidade e da ética pela advocacia pública, como um critério que 

distingue seu universo do universo da política.   

De maneira geral, os excertos acima ilustram a utilidade e o sentido da dicotomia 

indicando hipóteses cuja sentido da solução adequada é claro e acima de qualquer dúvida, seja 

em sentido formal, mas, substancialmente, em sentido moral.  

No contexto dessas ilustrações, a dicotomia entre noções de advocacia poderia ser 

facilmente substituída pelas noções de legalidade e ilegalidade. Quando os comunicantes se 

prestam a ilustrar uma situação imaginária em que seria difícil divisar o certo do errado, a “zona 

cinzenta”, revela-se o receio de ter sua atuação manipulada, instrumentalizada por interesses 

ilegítimos ou ilegais.  

Estas amostras textuais sugerem de modo consistente que a dicotomização estimulada 

como manejo estratégico no ambiente das entidades associativas está bastante presente no 

imaginário revelado pelas entrevistas, em sentido substancialmente semelhante ao construído 

no discurso corporativo.  

Contudo, o discurso da “advocacia de estado” é uma construção política, uma 

construção simbólica e ainda uma categoria ficcional não legitimada pelos processos 

institucionais do direito, já que não foi, ainda, objeto de definição normativa para efeitos de 

fixação de regras e atribuição de competências e condutas de atuação no âmbito da 

administração pública, consoante um tal modelo – não alcançou a condição de dispositivo.  

Da mesma forma, a noção de “advocacia de governo” surge apenas como uma categoria 

retórica, que tangencia o campo das noções jurídicas, assumindo um papel de noção moral, à 

qual é atribuída um conteúdo que não é defendido por ninguém (por imoral), mas que parece 

cumprir o papel de um ameaça capaz de mobilizar uma ação de resistência contra um 

adversário, que mais se parece com um moinho de vento – trata-se de uma espécie de 
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“antidispositivo”, noção manipulada precisamente para favorecer a consolidação da noção 

afirmada em sentido diverso.  

A noção de “advocacia de governo”, que apesar de soar falaciosa pela inexistência de 

“adversário” ou agente que sustente a noção de advocacia marcadamente vinculada à prática de 

ilegalidades, parece, contudo, estar ancorada de modo firme no imaginário dos advogados 

públicos federais como um temor constante de mal a ser evitado. Como se pode perceber, as 

falas acima reiteram a existência de uma noção dicotômica cuja fronteira é a reafirmação de um 

argumento em defesa de um posicionamento cuja correção seria intuitiva, e não demanda 

formação jurídica para compreensão: a atuação contrária à lei e à Constituição é indevida.  

A reiteração sugere que se encontra oculta uma presunção de que universo da política 

representativa, tomada como um bloco indistinto, atua nos marcos constitucionais e legais 

apenas por exceção, exigindo uma atuação constante de vigilância e censura por parte dos 

operadores que possuem uma qualidade moral superior: são “do estado”, agentes da 

administração permanente, membros de uma “advocacia de estado”. 

Manifestações dissonantes – embora as falas acima relatadas tenham sido majoritárias 

nas entrevistas, foram registradas falas em sentido diverso que podem ser destacadas. No 

primeiro exemplo, a abordagem refere dúvida sobre a posição a assumir, mas admite que 

“governos podem ser legítimos”:  

E04: Hã... Acho também errado aquela concepção que tem- não sei se isso aí já ouviu 
((risada)), mas aquela concepção que se entende “ah, advog- advocacia pública tem 
que ((ênfase)) defender sempre ((ênfase)) a, a legislação mesmo que esteja patente 
a- esse- a... 
Ambos: inconstitucionalidade. 
E04:Também acho equivocada essa percepção, acho errado porque, né, parece que 
retira da, do, do advogado público, hã, algo que é primordial que é a defesa da 
constituição ((ênfase e risada)). 
Entrevistador: Da ordem jurídica. 
E04: Eu acho que temos- é da ordem jurídica, nós temos que tá pautados pela 
constitucionalidade e usar-se pela legalidade dos atos. E, né, tu te convence, tu te- 
né, fundamentadamente de uma inconstitucionalidade, de uma ilegalidade, não tem 
porquê tu- não teria porquê, né? Mais uma vez, teu cargo, tu tá obrigado a defender? 
Não, acho que não. Olha, Helio...Não, eu acho que- eu acho que diferença, essa 
diferenciação ela é útil, ela é útil. 
Entrevistador Uhum. 
E04: Numa medida em que ela torna presente de forma inafastável que a advocacia 
ela é para o estado, ela é para o país. Ela não é para o governante, né. Muito embora- 
claro, olha o que eu acabei de responder, né. Muitas vezes o advogado público ele 
pode ser um elo na construção de soluções jurídicas e tudo o mais. Então como 
que tu- vamos supor, auxiliando o ministério, alguma coisa assim. Tu deixar, 
né... Tu tá trabalhando pro teu país, mas ao mesmo tempo tu tá tentando fazer uma 
política do governo, né. (Grifos meus). 
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A dúvida expressa nessa fala pelo entrevistado demonstra hesitação entre assumir a 

vocalização de uso corrente com uma distinção baseada na defesa legalidade e do ordenamento 

e reitera que o sentido da distinção entre noções de advocacia pública tem utilidade, porém, 

invocando uma variável das abordagens anteriores, registrando que o mérito da distinção é 

marcar a existência de uma função permanente inafastável, precisamente uma  afirmação que 

remete ao sentido histórico dos caracteres clássicos do modelo burocrático, o corpo profissional 

sine ira et studio, permanente e especializado, correspondente à burocracia que deve atuar em 

relação de regulação e inserção com o governo.  

Por acaso, ou não, tal afirmação se segue a descrição de uma atuação integrada entre 

governo e administração, quando registra que “Muitas vezes o advogado público ele pode ser um 

elo na construção de soluções jurídicas e tudo o mais. Então como que tu- vamos supor, auxiliando o 

ministério, alguma coisa assim”.  

Considerando-se que valem para a vinculação funcional da advocacia pública 

exatamente as mesmas regras que vigem para as demais funções técnicas do executivo e sendo 

tal descrição contida na fala reproduzida uma afirmação absolutamente correspondente ao 

padrão de relacionamento prescrito normativamente na Constituição para a relação entre 

administração e governo, é significativo que abordagens semelhantes não tenham sido 

manifestadas. 

Já o próximo e derradeiro comentário selecionado por representativo para a presente 

categoria alcança uma conciliação entre uma visão técnica compatível com as previsões 

normativas efetivamente existentes, e que contempla uma dimensão de exercício da advocacia 

em favor da pauta de governabilidade como uma homenagem ao regime democrático:   

E10 Hã, eu acho que a- nós temos que fazer aí a seguinte reflexão: quando se traça 
essa dicotomia, eu acho que tu trouxeste uma questão interessantíssima. Qual seja: 
quando se traça essa dicotomia entre advocacia de estado e de governo, não 
raro, não raro está se colocando no polo da advocacia de governo um viés, hã, 
um tanto, assim dizer, negativista. 
Entrevistador: Uhum. 
E10 Né? Como sujeito a práticas não republicanas, a práticas não condizentes com 
a instituição, mas em verdade a própria governabilidade, o governo é algo essencial 
a todo e qualquer estado, a toda e qualquer democracia, né? Hã, então eu não vejo, 
hã, essa como algo dicotômico, como um dualismo entre advocacia de estado e 
de governo. Eu não vejo, eu não vejo dessa forma. 
Entrevistador: Nessa divisão. 
E10: Penso que é negativo, mas reconheço que existe uma zona cinzenta entre 
determinadas pautas [...] determinados temas que tocam à advocacia de estado, temas 
afetos a determinados agentes públicos no caso. Nós, advogados públicos, temos que 
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defender que perpassam essas, os mandatos de governo e outras questões afetas à 
política governamental onde se incursiona muito, se tensiona muito com mérito 
administrativo. Certo? Então com relação ao que cabe, sim, defender sob o 
prisma da própria governabilidade, da própria democracia sem se macular o 
exercício, a defesa dessa governabilidade nesse outro lado da advocacia de 
governo, hã, um viés mais negativista como uma prática antirrepublicana, não, 
não me refiro a isto. 
Entrevistador: Uhum. 
E10: Ach- ou seja, ainda que se esteja a falar de uma advocacia de governo, não 
se está a chancelar de modo algum que se está praticando uma advocacia ao 
arrepio do ordenamento jurídico, ao arrepio da constituição, ao arrepio da 
legalidade, da juricidade. (Grifos meus). 
 
 

 

A circunstância de que profissionais do direito especializados, integrantes de um dos 

quadros mais qualificados da administração pública federal, terem avaliado os modelos de suas 

relações de interação com a atividade de governo por valorações morais e receios, antes de 

qualquer juízo ou avaliação de natureza técnico-jurídica a esse respeito, certamente não é um 

registro de qualquer espécie de deficiência de formação técnica, mas um ato-falho significativo, 

merecedor de análise e consideração. 

Tendo em conta tais achados no corpus das entrevistas, em torno da pergunta central do 

problema de pesquisa, indicando potencial identidade com a análise das amostras textuais das 

entidades associativas, cuida-se de explorar a possibilidade de identidade em torno os elementos 

explicativos e correlações alinhados.    

 

4.2.2. Universalismo de procedimentos.  

O universalismo de procedimentos, que pode ser identificado como a “gramática política” 

que emergiu juntamente com o advento do Estado racional, consolidou-se como linguagem 

oficial da burocracia organizada, compreendida como um grupo social cuja identidade se baseia 

numa atuação profissional baseada no desempenho técnico especializado e na referibilidade a 

uma dimensão mérito. 

Tal identidade também é signo de um modo de reprodução específico baseado em 

conhecimentos adquiridos em processos de formação escolar. O universalismo de 

procedimentos é percebido como uma lógica antagônica à do clientelismo e uma forma 

apropriada de contrabalançá-lo por meio do seu sistema de normas impessoais, noção de 

isonomia, republicanismo e primado da lei que integram a sua linguagem, a sua gramática e a 
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sua formação discursiva.  

Consistindo na linguagem construída em paralelo à emergência histórica  do fenômeno 

burocrático como forma de organização da vida, processo no qual o direito assumiu o 

protagonismo como saber técnico que sintetiza, hierarquiza e sistematiza as noções 

operacionais da atuação material do estado, é natural esperar que o imaginário dos entrevistados 

traduza de forma prevalente em sua fala, em resposta ao questionário formulado de modo a 

abordar os mais diferentes aspectos de sua prática social, marcas linguísticas associadas à sua 

gramática, expectativa que se confirma e define um ponto de partida para o objetivo de 

identificar qual é a gramática política mais marcante no seu imaginário. 

Nesse sentido, verificou-se que todos os entrevistados, sem exceção, expressam com ênfase 

a articulação da sua percepção da realidade, de sua função, de seu lugar de fala, de suas 

percepções em relação à atuação da advocacia pública federal em torno da noção de império da 

lei sob a ótica do direito que remete ao universalismo de procedimentos. É o que se colhe do 

seguinte excerto selecionado, dentre outros semelhantes, por sua representatividade:     

“E01: eu acho que algumas atividades como a nossa precisam ser desempenhadas por 
pessoas que são regidas pelos princípios da administração pública, como a 
impessoalidade […] E, por exemplo, se um advogado privado fosse desempenhar a 
nossa atividade haveria uma […] ahn […] alteração desse viés assim. Por isso, 
inclusive, que eu sou fortemente a favor da nossa atividade ser exclusiva com o 
Procurador da Fazenda, não ter a proximidade com a iniciativa privada. Eu acho que 
talvez o viés desse governo permita essa […] essa mistura, as vezes entre a atividade 
pública e a privada […]” 
 
 

 

A fala expressa em tal posicionamento se remete a um debate travado no ambiento intra-

associativo, no qual existem posicionamentos em defesa da manutenção de um movimento que 

reivindique uma franquia legal que autorize os integrantes da advocacia pública federal a 

advogar de forma privada, paralelamente à função pública.  

O entrevistado expressa sua crítica a tal possibilidade, no mesmo sentido da fala de 

outros entrevistados, embora não houvesse questionamento específico a esse respeito. A 

possibilidade do exercício da advocacia privada em paralelo ao exercício da função pública, 

admitida em algumas das carreiras mais tradicionais de advocacias públicas estaduais e 

municipais, como nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e nos municípios de São Paulo e 

Porto Alegre, sofre severas críticas articuladas no espírito da fala de acima, que articula uma 

defesa que remete à noção de uma administração de tipo ideal weberiano, baseada numa noção 
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reverencial do domínio público.  

No mesmo sentido, a rejeição quase unânime, nas entrevistas, à possibilidade de 

provimento de funções técnico-jurídicas na administração pública federal por meio de 

provimento de cargos via funções comissionadas de livre nomeação e exoneração por parte do 

gestor público é automaticamente associada a um procedimento ilegítimo que coloca sob risco 

de ilegalidade o universo de atuação de um advogado recrutado segundo princípio de 

legitimidade na função pública diverso do restante da burocracia jurídica. 

Nesse cenário, a adesão ao “modelo ideal burocrático” incorpora a defesa de um 

princípio de legitimidade que é burocrático antes de ser weberiano: é burocrático porque 

expressa a defesa de um critério que diferencia a burocracia em seu modo de reprodução 

burocrática, baseada no mérito, por meio do concurso público, do qual colhe uma legitimidade 

que se expressa em poder ante a administração e o governo. Afirma-se que é “burocrático antes 

de ser weberiano” porque o sistema legal-constitucional privilegia o provimento das funções 

públicas de modo permanente, pela via do concurso, mas também prevê a nomeação de 

servidores demissíveis ad nutum para funções de chefia, direção e assessoramento superior, 

regras tão impessoais quanto as que definem a exigência de concurso público, ambas 

provenientes da mesma fonte de legitimidade, o ordenamento jurídico do Estado racional. 

A prática social e a formação discursiva do campo jurídico, no entanto, identificam a 

presença dos cargos em comissão na atividade jurídica da administração pública, como uma 

espécie de usurpação de função, tal como pode se verificar de modo reiterado nas entrevistas, 

com referência à ocupação, pelo servidor temporário, de uma função de consultoria na qual 

seria possível sofrer pressões ou se colocar a serviço de aprovação de pareceres jurídicos 

direcionados à aprovação de contratações ilegais, ou a favor da chancela de autorizações 

ilegítimas.  

O sentido de proteção de espaço e função próprios encobre a possibilidade de 

contratações relacionadas, por exemplo, ao exercício de funções de chefia e direção sem 

potencial de concretização de tais ilicitudes, ou o desempenho de funções de assessoria na 

construção e no desenho de políticas públicas que exijam o apoio de expertise jurídica 

específica não identificada nos quadros da administração permanente, todas essas hipóteses 

agasalhadas como possibilidades normativamente autorizadas, mesmo que previstas no bloco 

de legalidade que vai da Constituição às leis ordinárias como uma ferramenta subsidiária de 

provimento de funções públicas. 
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Nesse sentido, a articulação da gramática política do universalismo de procedimentos 

se apresenta sob o tempero da influência e defesa de posições noções que não derivam 

exclusivamente do universo impessoal das regras dispostas como um programa a ser observado 

por uma corpo funcional desapaixonado e desinteressado, idealmente projetado como máquina 

de atuação sine ira et studio, mas se apresenta fertilizada por gramáticas como as do 

clientelismo, do corporativismo e do insulamento burocrático, que integram e transformam a 

formação discursiva na qual o universalismo de procedimentos figura como o discurso 

autorizado por excelência, inundando seu universo com as perspectivas particularistas ou 

semiuniversais que representam.  

Tais gramáticas e os interesses políticos que elas veiculam se apresentam ocultas na 

vocalização da linguagem do universalismo, que é aquela autorizada como legítima por 

representar a dimensão das soluções técnicas distanciadas da política.  

 

4.2.3. Desconfiar da política 

Hannah Arendt (2008, p. 148), falando de um ponto da história não muito distante, nem 

muito distinto, de nossa contemporaneidade, anota que “qualquer discurso sobre a política em nossa 

época deve começar pelos preconceitos que todos nós, que não somos políticos profissionais, temos 

contra política. Nossos preconceitos comuns são, eles próprios, políticos em sentido amplo”.  

Ao explicitar que, apesar de não se poder ignorá-los, tais preconceitos não são juízos, 

mas apenas indicações de que deparamos com situações nas quais não sabemos conduzir-nos, 

a autora faz um alerta do risco de tomar a política como aquilo que conduziria ao seu próprio 

fim, uma catástrofe inerente a natureza das coisas, portanto inevitável:  

“Por trás de nossos preconceitos atuais contra a política estão a esperança e o medo: 
o medo de que a humanidade se autodestrua por meio da política e dos meios de força 
que tem hoje à sua disposição; e a esperança, ligada a esse medo de que a humanidade 
recobre a razão e livre o mundo não de si própria, mas da política. Um meio de fazê-
lo seria a criação de um governo mundial que transformasse o Estado numa máquina 
administrativa, resolvesse burocraticamente os conflitos políticos e substituísse os 
exércitos por forças políticas.” (ARENDT, 2008, p, 149). 

 

Na sequência de tal observação, Arendt (2008, p. 154) faz uma conexão do evidente 

despotismo dessa alegoria40 com a necessidade de dissipar e esclarecer preconceitos, de 

 
40  Em certo sentido semelhante a argumento contido em “Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal” segundo o qual o 

prisioneiro de guerra Adolf Eichmann, preso e julgado em Israel como um dos principais responsáveis pelo holocausto, seria apenas um 
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compreendê-los com fragmentos ancorados no passado que não só antecipam e bloqueiam o 

futuro, mas também tornam impossíveis tanto o próprio juízo como a experiência do presente, 

reflexão que completa com afirmação que bem poderia figurar numa abordagem foucaultiana: 

“para dissipar os preconceitos devemos primeiramente descobrir dentro dele os juízos passados, ou seja, 

desvelar a verdade que possam conter”. 

Não buscando propriamente uma “verdade” a ser desvelada, mas uma origem 

correlacionada à sua prática social específica, o exame das constantes referências à 

desconfiança da política se vincula a uma dimensão de preservação de um espaço simbólico 

próprio, associado com a reprodução de um condenação da política em conexão com o sentido 

comum, presente na sociedade, dos preconceitos de que fala Hannah Arendt, amplificados  

numa certa perplexidade na busca da tradução do contemporâneo, em que a lógica do 

universalismo de procedimentos forjada na realidade da revoluções burguesas e do processo 

político europeu, transplantada para o ambiente de construção social e política do Brasil, se 

depara com o complexo cenário das “ruínas do neoliberalismo”, referido por Brown (2019), e 

da “virada iliberal” referida por Sá e Silva (2020), onde as noções relacionadas ao Império da 

lei vão sendo postas em xeque como categorias universais, ao mesmo tempo em que a política 

como alternativa para construção cotidiana da administração pública se torna um objeto cada 

vez mais opaco.  

Representativa nesse sentido é a fala do E03: 

E03: Bá, quando deu aquele segundo turno eu “bá, eu não acredito que isso tá 
acontecendo, né”. E no WhatsApp, aquelas coisas de família eu “não, não entendo, 
eu não consigo acreditar que tá acontecendo isso com o nosso país, né”. Pessoas que 
me- que- e retomou um pouco hoje essa história do Moro, aí e pessoas próximas com 
nível de instrução formal- isso agora eu sempre uso, né? Não são pessoas 
inteligentes, são pessoas com nível de instrução... 
E assim, nessa, nessa ambiência aí um pouco maluca, digamos assim, da política, 
né? A nossa instituição comum, a das instituições de estado, hã, olha tudo isso e 
tenta tenta não se contaminar com essas polarizações políticas, né? Tentando se 
manter como uma instituição de estado, né? E que em tese a gente também 
verifica pela pela imprensa né tentativas de ingerência de órgãos de estado. 
Por mais que sejam órgãos de estado e cada ano que passa, se fortalece esse conceito 
principalmente pelos seus membros, né, da instituição, mas a, a tentativa de 
ingerência- eu não vou dizer influência, mas ingerência política, ela- tá no nosso 
cotidiano, né, independente do governo atual. E aí como é- como se faz esse 
equilíbrio entre a vontade de gerir e a ingerência política em órgãos de estado, 
né? 
 

 
burocrata mediano, extremamente eficiente na execução da tarefa que lhe era atribuída, do que extrai a perturbadora constatação que a 
mente criminosa de Hitler não teria alcançado a barbárie que alcançou sem a contribuição de uma aparato burocrático extremamente 
organizado e eficiente em cumprir determinações derivadas de seu centro hierarquia, banalizando no cotidiano o mal nela contido.   
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E hoje em dia a gente- a própria- acho que vem um pouco daquele movimento, né e 
dessa mudança de identidade e “não, a gente não vai aceitar o cara de fora da 
instituição porque a gente reconhece que ela tá melhorando muito, né”. E, 
efetivamente- claro, o movimento dos ((falha de áudio de menos de 1s)) pessoal de 
((falha de áudio de menos de 1s)), tal. E tanto que o próprio governo, embora 
minhas divergências políticas, tal, mas tu vê um reconhecimento dele com os 
profissionais da PFN, né, com a quantidade de gente que foi chamada não por 
alinhamento político, mas pela qualidade de trabalho, né? Claro, agora com a 
saída do Moro agora da justiça acho que o pessoal saiu, mas... mas teve muita gente 
na justiça, muita gente na economia e eram quadros bons da PFN, né. Então é um, é 
uma instituição que tem, tem gente de excelência, né. Então eu acho que é mais ou 
menos isso. Eu vejo uma perspectiva, hã, hã, boa pra instituição. (Grifos meus). 

 

 

O comentário acima transita do temor quanto a interferências de um cenário polarizado 

associado sob ameaça de que algo que é simbolicamente qualificado como “ingerência” do 

governo eleito para logo a seguir empreender uma ponderação de que o eventual mérito do 

governo – embora as divergências do entrevistado para com a atual gestão – residiu no 

reconhecimento e no empoderamento de membros da administração permanente, formada 

segundo os modos de mérito de reprodução da burocracia.  

O eventual elogio da política reside em assumir o modo de reprodução baseado no 

mérito como estratégia de sua legitimidade e intervenção política. Trata-se de um investimento 

do poder político num critério de legitimação diverso do que lhe constituiu (a via eleitoral), o 

qual, num cenário de descrédito da política, reproduz aqui em alguma medida os motivos que 

levaram o Estado dinástico a alimentar o modo de reprodução diversos do seu próprio, o mérito 

acadêmico e profissional, tal como consta da abordagem de Bourdieu (2005).  

A incorporação da tensão da falsa dicotomia entre “técnicos e políticos” oculta nesta 

fala acolhe a noção da existência de escolhas excludentes para condução da gestão pública, 

espelhando a tensão entre noções de advocacia. É possível associar a força da presença de 

considerações semelhantes nas demais falas do entrevistados ao produto de pré-compreensões 

derivadas da fertilização recíproca das gramáticas políticas do Brasil que exalta o universalismo 

e a pretensão de igualdade das noções do universalismos de procedimento – e o valor dos 

quadros “técnicos” sobre os quadros “políticos” – como discurso que pode ser proferido, em 

substituição aos que não podem, as noções de corporativismo e clientelismo que contudo 

permanecem presentes e atuantes, fertilizando a gramática do universalismo de procedimentos. 

O elogio ao recurso dos meios de legitimidade da formação escolar que caracterizam a 

burocracia são também percebidos na fala, na entonação e no olhar de outros entrevistados 
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como um recurso de defesa em relação às ameaças de um universo em que as relações entre 

estado e sociedade se apresentam em graus de opacidade crescente, de cada vez maior 

dificuldade de tradução e compreensão, além de sujeitas à ameaça de retrocessos 

autoritários.  

Esse foi um tema presente em quase todas as entrevistas, realizadas entre maio e junho 

de 2020, tema referido as vezes espontaneamente, algumas vezes como desdobramento natural 

de outras respostas, e em alguns casos como assunto presente por obra de um silêncio eloquente, 

um tema a ser deliberadamente evitado. 

A perplexidade e os temores em torno da avaliação da conjuntura política circundante 

da administração pública se expressam em referências específicas à necessidade de 

investimento em educação básica como antídoto a um quadro adverso de representação política, 

que teria sido constituída como produto das escolhas de um eleitorado educado de forma 

insuficiente.  

Apesar da evidente contribuição para a construção de todos os aspectos da cidadania 

que se colhe da universalização de um ensino básico de qualidade, em tais comentários parece 

ser eximida ou não ser considerada a responsabilidade de setores sociais com formação cultural 

semelhante à dos entrevistados. Dois entrevistados, contudo, mencionam terem observado no 

mais recente processo eleitoral que a educação formal não significava nenhuma garantia do 

alcance de um melhor padrão de escolhas no universo da política representativa.  

Aqui identifica-se uma conexão com ecos de um pensamento do pequeno grupo de 

bacharéis que atuou no processo de independência e constituição das primeiras estruturas do 

Estado brasileiro que, conforme Ilmar Hollof De Mattos (1999), compreendia a gestão das 

coisas de casa e do Estado da mesma forma, como um universo de atores hipossuficientes que 

demanda a tutela de um senhor, um homem branco, formado em direito, detentor de posses. De 

igual maneira, aqui se constatam elementos de uma formação discursiva identificada por 

Arantes (1999, 2007) na convicção quanto à hipossuficiência da sociedade civil como um 

dos elementos que embala a ativismos de agentes do Ministério Público. 

Nesse cenário, escolhas e avaliações quanto ao cenário da política figuram 

predominantemente como um juízo de julgamentos morais relacionados ao cometimento, ou 

não, de ilicitudes, com poucas referências à vinculação de um processo de escolhas em função 

do sentido ideológico e da orientação política propriamente dita dos representantes eleitos da 

sociedade. Nesse sentido, figuraram com frequência apenas comentários em defesa do regime 
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democrático de forma geral, virtualmente ameaçada, consoante a fala dos entrevistados, pelo 

atual mandatário da Presidência da República, afirmações colhidas no cenário do noticiário dos 

meses de maio e junho de 2020, em que este o debate estava presente de forma intensa na mídia.      

 

4.2.4. As gramáticas do corporativismo e do clientelismo  

Formalizando por leis, assim como o universalismo de procedimentos, e refletindo 

também um padrão de busca de racionalidade, a gramática do corporativismo tem nessas 

características uma adaptabilidade ao imaginário de uma burocracia jurídica que legitima uma 

percepção do que seja tal gramática e seu manejo sob o signo da necessidade da sustentação de 

um “espírito de corpo” como estratégia para alcançar um estatuto de proteção contra interesses 

antagônicos. 

O discurso “corporativo” da burocracia jurídica vai resultar da associação de estratégias 

dos discursos do universalismo e do corporativismo amalgamados em processos 

reivindicatórios destinados a alcançar a integração da burocracia jurídica num âmbito restrito 

de carreiras públicas que contam com regimes jurídicos específicos, com definição de padrões 

remuneratórios que serão legitimados em função da diferenciação alcançada pelas carreiras do 

campo jurídico. 

Embora tenham lógicas e finalidades distintas (a legislação corporativa busca inibir a 

emergência de uma ordem de conflitos de classe, enquanto o universalismo de procedimentos 

tenderia a emergir como opção ao conflito ou ao impasse), ambas as gramáticas são mobilizadas 

simultaneamente, com o emprego retórico da lógica republicana do universalismo de 

procedimentos para defesa de interesses semiuniversais da advocacia pública. 

Em que pese a introdução do corporativismo no cenário das relações entre estado e 

sociedade tenha sido realizada com propósito modernizador, sua adaptação ao ambiente 

relacional das gramáticas políticas do Brasil parece ter produzido a seu respeito uma percepção 

tão negativa quanto à associada ao clientelismo, signo de privilégios e patrimonialismo.  

Como já anotado acima, a partir de Nunes (2017), corporativismo e clientelismo 

coexistem harmonicamente no Brasil por desenvolverem uma relação de complementariedade, 

dado que ambos podem ser entendidos como mecanismo cruciais (um formal e outro informal) 

para o esvaziamento de conflitos sociais. Esses matizes, bem como a coexistência e integração 

das lógicas destas três gramáticas, pontuam todo o percurso de perguntas do roteiro de 
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entrevistas semiestruturadas, onde se encontram articulados no discurso dos comunicantes, às 

vezes de forma consciente, às vezes, inconsciente. 

Na passagem a seguir transcrita, em que o E01 associa sua avaliação quanto a evolução 

institucional da organização ao seu fechamento em torno do espírito de corpo adquirido com a 

ocupação de cargos de gestão superior apenas por membros da própria carreira, para logo em 

seguida condenar o corporativismo como signo de privilégios, temos o exemplo de mobilização 

simultânea de lógicas contraditórias no mesmo discurso: 

E01: Eu acho que melhorou assim, com relação ao momento em que eu entrei. A 
instituição, eu acho que […] já a algum tempo, não 2013, mas talvez em 2015 por ai, 
tenha começado  a haver uma abertura maior de ouvir as pessoas, talvez as pessoas 
que passaram para cargos de [inaudível] são pessoas que já tenham passado por outras 
atividades na ponta e que ai [inaudível] então ficou a [omnisciência] do trabalho, não 
só pra cumprir o, a […] o que digamos assim: “o mínimo exigido pela nossa 
atividade”. E eu acho que isso passa também pelos cargos de direção terem sido 
ocupados por pessoas da carreira, que conhecem a instituição e não pessoas que 
vem de fora assim, que [inaudível] cargo de procurador geral, né? E de […] próprio 
advogado da união. Então melhorou nesse sentido. 
Ah, o corporativismo é o […] é, digamos assim, é muito do que […] ahn […] a 
gente também deve combater, principalmente a gente que tá num […] das pessoas 
que tão, digamos, em alguns cargos, né? Digamos, do […] do executivo, do judiciário, 
do legislativo, a gente tem que se dar conta às vezes da […] ahn […] como a gente 
às vezes é privilegiado, né? E não exacerbar as nossas garantias, por exemplo, 
dos honorários […] ahn, de […] às vezes aceitar uma limitação ao teto “ah, pode não 
ser conce […] aconce […] adequada a ideia de que é uma remuneração privada”, mas 
a gente tem que nos limitar, autolimitar, sabe? E eu acho que falta isso, bastante, nos 
poderes, no judiciário, no Ministério Público também. (Grifos meus). 

 

Em sentido semelhante, vários entrevistados mencionaram a articulação de estratégias 

que sintetizam as lógicas do universalismo de procedimentos, do corporativismo e do 

clientelismo articulados simultaneamente no curso de movimento reivindicatório que 

congregou as diversas carreiras da AGU em defesa da aprovação de projeto de emenda 

constitucional que outorgaria autonomia financeira, técnica e administrativa à organização e 

que acabou alcançando resultado positivo na pauta remuneratória, com aprovação de 

instrumento legal atribuindo à advocacia pública o resultado da apuração dos honorários 

advocatícios da União Federal.  

 
4.2.5. Clientelismo: na fronteira da tensão entre formalismo de procedimentos e 

o “jeitinho” 

O formalismo burocrático e o “jeitinho” abordados por Da Matta (seja como prática 

social ou recurso de poder), são fenômenos multicausais que não podem ser reduzidos a 
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descrições típicas nem caracterizações definitivas com pretensão de totalidade. No entanto, 

podem ser não apenas constatados no cotidiano da burocracia nos mais diversos quadrantes da 

administração pública nacional como “sentimentos” em permanente tensão como podem ter sua 

presença constatada na formação discursiva dos burocratas.  

Tratam-se de manifestações que remetem a padrões de conduta correspondentes aos das 

gramáticas do universalismo de procedimentos, quando revela rigorismo desnecessário, 

irracional e disfuncional, e do clientelismo, em versão atenuada, mas que, em certa medida, 

confirmam que todas as gramáticas políticas do Brasil circulam e se relacionam no imaginário 

mobilizado para a sustentação das relações entre estado e sociedade no Brasil.  

A lógica do clientelismo, consagrada no seu uso social como meio direto de acesso de 

largos setores da população às prestações do estado, à cidadania e ao atendimento de 

necessidades existenciais, é rejeitada no discurso consciente da burocracia com signo da falta 

de virtude da política e de um Brasil arcaico, mas se encontra oculta no discurso sobre temas 

cotidianos da prática social e profissional em falas que remetem a um compromisso com o 

público, com “o privado” ou com o contribuinte, atingidos injustamente por exigências formal 

sem sentido. A ética do serviço público e um espírito disposto a funcionar como tradutor das 

formalidades burocrática que se coloca a serviço do público é uma constatação colhida de 

diversas falas dos entrevistados que responderam a um item de indagação específica, sobre “o 

procurador no atendimento ao público” com a afirmação unânime de que tal atividade faz parte 

de sua função.  

Tal constatação que reflete indubitavelmente um espírito de ampliação da cidadania por 

parte dos entrevistados se reveste de características da gramática do clientelismo, rejeitada de 

modo unânime pelos entrevistados como signo de malfeitos e ilegalidades. Contudo, como visto 

anteriormente, se o clientelismo representou historicamente uma prática deletéria de controle e 

dominação política praticado no contexto de relações marcados por abuso de poder exercido 

pelo patron, ele também representou o único meio de acesso ao estado de largos estratos da 

população, parte de um sistema social que continua tendo no conjunto de relações pessoais um 

fator estruturante do sistema. 

Se não pode ser exatamente caracterizada como “clientelista” a relação do servidor 

público que emprega o mecanismo do “jeitinho”, que aqui se expressa em atitudes que para 

auxiliar o público sob atendimento, entrega-se a leituras alternativas do regramento formal ou 

à identificação de exceções a regras sem sentido, também não se pode dizer que ela corresponda 

exatamente ao espírito impessoal de um universalismo de procedimentos ínsito à ética jurídica. 
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Revela-se aqui a mútua influência de gramáticas antagônicas que se encontram, ambas, 

presentes no imaginário coletivo e também no imaginário dos entrevistados, expressando-se 

numa formação discursiva em que, ao se fertilizarem mutuamente, oferecem o resultado de seu 

encontro sincrético de diferentes formas, tal como a constatada de modo oculto nas entrevistas. 

 

4.2.6. Lava-jato, combate à corrupção, o respeito aos limites do estado de direito, 
rejeição de projeto de autonomia da AGU  

Consistiu num achado que não correspondeu às perspectivas iniciais contidas na 

elaboração do instrumento de entrevista a identificação de uma condenação unânime quanto a 

excessos e violações procedimentais atribuídos aos agentes da “Operação Lava-jato” no curso 

do mais longo processo acusatório já instalado no Brasil em face da atos de corrupção atribuídos 

a agentes do campo da política e do cenário empresarial. 

Não se pode descartar a existência de algum viés de confirmação que possa ter 

conduzido o sentido de algumas respostas à modulação em relação aquilo que o entrevistado 

inconscientemente considerasse ser a expectativa do entrevistador, ou mesmo que a formulação 

de algumas questões que tratavam de modo indireto da Operação Lava-jato tivesse o mesmo 

potencial de produção de um determinado viés de resposta. 

Porém, de forma consistente, apresentou-se a afirmação da importância ao respeito às 

franquias legais de acusados em meio aos escândalos políticos cuja cobertura foi potencializada 

pela cobertura midiática. Diversas vezes foram postas em dúvida as intenções dos agentes 

judiciais envolvidos, bem o resultado prático de apurações criminais baseadas em atuação 

também contrária ao direito. 

Em boa medida, a percepção dos entrevistados coincide com o registro do argumento 

central do artigo de Sá e Silva (2020) que identifica uma virada na percepção sobre a Operação 

Lava-jato. Destaca o autor que, embora a iniciativa anticorrupção tenha ganhado impulso 

tornando juízes e promotores brasileiros célebres, local e globalmente, como campeões da 

transparência, responsabilidade e defensores do “Rule of Law”, com o passar do tempo e um 

olhar mais atento, essa idealização foi sendo posta em questão, à medida em que era produzida 

uma “gramática política” autoritária, mais próxima do iliberalismo do que da defesa do padrão 

racional clássico do liberalismo jurídico.  

Essa reversão de expectativa é reproduzida de modo semelhante por entrevistados, que 

a condenam como uma abordagem antijurídica do tema da corrupção. Embora o tema do 
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combate à corrupção, ou o tema da sua percepção, não consista no objeto deste trabalho, ele se 

relaciona de forma indireta com universo da tensão entre “advocacia de estado” e “advocacia 

de governo”, na medida em que toca às relações entre administração e política e envolve o tema 

da abordagem moral dos agentes jurídicos quanto à política, e toca aos efeitos de uma 

autonomia que retira, ou não, os agentes do campo jurídico do contexto da relação dialética de 

regulação e inserção entre governo e administração.  

Por este motivo, referências incidentais foram introduzidas no instrumento de entrevista 

e dela se pode colher a constatação da tensão entre a formação discursiva dos entrevistados e a 

relatada no trabalho de Sá e Silva (2020), focalizando agentes que atuam em instituições 

judiciais qualificadas por autonomia técnica e independência funcional, além de financeira e 

orçamentária, como ocorre com agentes do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

Certamente, tal tensão não é fruto apenas da atribuição de autonomia a determinados 

agentes do campo jurídico e da não atribuição de autonomia a outros.  

Como destacam Engelmann (2020) e Menuzzi (2019), a adesão à retórica da “gramática 

política” da Lava-jato referida por Sá e Silva (2020) é o resultado multicausal da circulação 

internacional de doutrinas, do investimento de determinados agentes na constituição de espaços 

e posições de poder, do paulatino acúmulo de instituições, regramentos leis e discursos 

tendentes a formação de um dispositivo que consiste em determinada formação discursiva, 

produto de determinada episteme posta em ação, além do fato da existência efetiva da 

corrupção, seja como ente de percepção endêmica e disseminada no imaginário geral da 

sociedade ou como ato concreto de violação da legalidade constatado no seio da administração 

pública. 

Mas tal constatação oferece pistas no sentido de que, além de fatores acima alinhados, 

a prática social dos entrevistados em relação de proximidade com o cotidiano material da 

administração pública inseridos em processos de trabalho que fazem dos agentes do campo 

jurídico partícipes na defesa ou na produção de políticas públicas e não em meros censores de 

uma atividade alheia, tem o potencial de direcionar uma formação discursiva que é comum a 

advogados, promotores e juízes no sentido de uma atuação adversarial com o universo da gestão 

pública ou para uma dimensão de integração em sua vida prática.   

Nesse sentido, destaca-se que os mesmos entrevistados que condenaram violações à 

legalidade e excessos e desvios de agentes da “Operação Lava-jato” afirmam de modo também 

uniforme a rejeição da adoção de um modelo de organização para a AGU dotado de autonomia 
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funcional, orçamentária e financeira. 

Diversos registros afirmam que a autonomia de atuação técnica no campo específico do 

direito já conta com garantias suficientes colhidas da especialização de funções que caracteriza 

cada projeção da AGU, e que o alcance da aprovação do Projeto de Emenda Constitucional que 

propunha a concessão de autonomia semelhante à do Ministério Público tenderia a produzir um 

distanciamento das circunstâncias atuais de exercício profissional em que se defende, ao 

contrário, uma aproximação maior com a atividade de gestão política e administrativa do Estado 

em temas como a construção de decisões sobre regramentos e modelos técnico jurídicos ou 

dispositivos legais cujo teor impacta no trabalho cotidiano destes agentes.  

É preciso fazer a ressalva de que a natureza de tal reprovação de conquista de autonomia, 

tal como defendida por entidades associativas, é colhida no contexto da carreira dos 

procuradores da Fazenda Nacional, a mais antiga das quatro que compõem a AGU, e que se 

caracteriza por um intensa especialização técnica de atuação nos assuntos relacionados à gestão 

fiscal do Estado, e uma atuação que, muito antes do surgimento da AGU, apresentava-se 

intensamente integrada com a estrutura e atividade do Ministério da Fazenda, hoje Ministério 

da Economia. 

Nesse sentido, a confirmação ou rejeição da possibilidade de generalização da mesma 

postura quanto à autonomia para membros das demais carreiras da AGU, com padrões distintos 

de relação e inserção com a administração pública, demanda a extrapolação da aplicação do 

questionário para agentes de outras carreiras em situação de prática social semelhante. 

Entretanto, as entrevistas indicam que a pretensão autonomista das entidades 

associativas não é acolhida pelo universo dos entrevistados, sugerindo que seu significado e 

relevância é afetado pela posição ocupada pelo indivíduo e não por uma concepção técnica que 

lhe recomende ou reivindique. Assim, a necessidade de tal autonomia estaria mais vinculada a 

objetivos e interesses específicos, orientada em função do alcance de um objetivo politicamente 

estratégico para tais entidades do que por uma percepção ontológica sobre o papel da advocacia 

pública federal. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho esteve estruturado em torno do exame dos pressupostos de atuação dos 

advogados públicos federais, intento no qual buscou se colocar fora do ambiente monológico 

da produção do saber jurídico. Procurando a abertura plural de outros olhares, buscados no 

campo da administração pública, da ciência política, da história, da filosofia e da sociologia, 

colocou em foco o advogado público como burocrata em sua específica relação com governo e 

o restante da burocracia, bem como com a questão do exercício do poder na administração 

pública. 

Nesta perspectiva, o desenho da presente pesquisa foi desenvolvido no intuito de 

compreender o significado simbólico e o alcance de um discurso específico ao universo das 

carreiras integrantes dos quadros da Advocacia-Geral da União (AGU), o qual tem sustentado 

a ilustração da definição de sua atividade como sendo a de “advocacia de estado”, noção que 

integra processo de construção de uma identidade própria da advocacia pública federal que se 

opera por meio de uma dicotomia (ou relação de oposição) com a noção de “advocacia de 

governo”. 

Buscando compreender se os elementos do discurso associado à sustentação dessa 

dicotomização consistiam numa chave explicativa para compreensão de um padrão particular 

de busca de diferenciação desse setor da burocracia, no contexto de sua relação de integração 

com a atividade política do governo, bem como com a atividade burocrática do restante da 

administração pública, foi desenvolvida uma pesquisa com o emprego da metodologia de 

análise do discurso que se debruçou sobre um corpus de amostras textuais extraídas de 

manifestações, artigos de doutrina jurídica e notícias alusivas à dicotomia, bem como sobre o 

resultado de entrevistas longas semiestruturadas, realizadas com membros de uma das carreiras 

da AGU. 

Como resultado, identificou-se a existência de uma específica formação discursiva da 

burocracia jurídica da administração pública federal que, apesar de deter caracteres específicos, 

é informada e influenciada por elementos das “gramáticas políticas do Brasil” (NUNES, 2017) 

presentes de forma explícita ou oculta nas amostras textuais que integram o corpus da pesquisa. 

A especificidade da formação discursiva identificada está relacionada com uma leitura ou 

percepção moral de seu papel e de sua função, fortemente ligada à defesa da gramática 

política do universalismo de procedimentos, da impessoalidade de condutas, e da defesa certo 

nível de insulamento destinado à blindagem da política. Nesse contexto, a sustentação de um 
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discurso que exalta a defesa de um modelo de atuação em defesa da lei e da probidade é 

associada à noção de “advocacia de estado”, ao qual se atribui todo o valor da virtude moral 

percebida como uma qualidade dos profissionais do direito, em contraface a outro modelo 

indesejável, desprovido de virtudes morais, o da “advocacia de governo”, que seria signo do 

patrimonialismo ou clientelismo atribuídos à política numa visão pejorativa do governo. 

A dificuldade de identificação precisa de um polo de defesa do modelo proscrito da 

“advocacia de governo”, associada à constatação uniforme, em ambas as fontes de amostragem 

textuais analisadas, de uma profunda relação de desconfiança e condenação da atividade 

política de governo, que é caracterizada, tanto no discurso associativo quanto nos registros de 

entrevistas como um campo destituído de virtudes morais (que estariam presentes numa atuação 

conforme o modelo da “advocacia de governo”) sugere que a relação de antagonismo entre 

modelos consiste no produto de um processo de mistificação e que o predomínio de um 

elemento de valoração moral está fortemente presente no imaginário da advocacia pública 

federal, de forma antecedente ao emprego da própria técnica do direito, como um elemento 

mediador da relação deste grupo burocrático com o restante da administração pública. 

Esse processo sugere também que no imaginário do advogados está presente o 

acirramento de um antagonismo entre duas formas diferentes de reprodução e legitimidade no 

seio da administração pública: a da burocracia, baseada no mérito da formação técnica, 

experiência profissional e investidura pela via do concurso público, em contraface ao modo de 

reprodução do poder político, colhida da legitimidade do voto popular. A prescrição uniforme 

de um distanciamento com política, revelada no discurso presente nas amostras textuais, a 

relação de desconfiança e condenação da política e dos governos como um bloco indistinto, é 

o combustível que impulsiona as entidades associativas das advocacia pública federal em um 

movimento de busca de diferenciação baseada na avocação de qualidades morais para o 

meio jurídico, no seio da administração pública.  

Tal ação tem expressão concreta na articulação institucional de iniciativas legislativas 

que reivindicam o alcance de autonomia técnica, administrativa e orçamentária, com atribuição 

de poder de iniciativa de política remuneratória e proposta orçamentária anual, o que levaria a 

advocacia pública a trilhar caminho de diferenciação simbólica e institucional semelhante ao 

alcançado pelo Ministério Público.  

O discurso associativo, de forma consciente ou inconsciente, se presta, também, ao 

alcance de uma diferenciação com o restante da administração pública, já que a defesa de um 

papel de espécie de agência com a função exclusiva de fiscal e garante da legalidade e da 
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probidade de toda administração, acaso alcançada, tenderia a situar a AGU como um organismo 

externo ao restante da administração burocrática. 

A sustentação da pretensão de diferenciação contida no discurso associativo não está 

presente da mesma forma no imaginário do grupo de entrevistados, que se distingue 

precisamente por uma prática social de cotidiana resposta às necessidades de aporte técnico do 

saber jurídico para as atividades materiais e as finalidades da administração. Apesar da 

convergência no sentido de rejeição e distanciamento da política, verificou-se distinta 

composição na percepção dos advogados conforme a distinta prática social desenvolvida, 

estabelecendo-se uma tensão entre uma visão que dispensa a pretensão de autonomia e outra 

mentalidade que pretende situar a advocacia pública federal fora dos limites objetivos da 

administração pública, o que sugere que a prática social em determinada posição funcional ou 

relação institucional mobiliza de modos diferentes a formação discursiva da advocacia pública 

e a pretensão de autonomia do campo jurídico.  

Assim, configura-se a hipótese de que a presença dos quadros da burocracia jurídica no 

front das disputas judiciais, na qual se medeia a defesa das políticas públicas, da atividade de 

arrecadação do Estado, da defesa dos serviços e dos servidores públicos, da atividade de 

regulação estatal, em permanente situação de inserção na atividade material da execução das 

funções da administração pública, submete a formação jurídico-discursiva da advocacia à 

relação com a formações discursivas diversas: outras lentes, outros óculos, outras formas de ver 

a atividade da administração pública.  

As entrevistas com advogados que atuam em contato com a burocracia pública para lhes 

defender as práticas tem uma orientação diversa quanto à necessidade da busca por 

autonomização, além de revelar um posicionamento que não reduz seu papel e sua atividade à 

mera dimensão de censor ou fiscal da atividade administrativa, apesar de também veicular uma 

abordagem moral que favorece a patologização da política, mas sob temperamentos diversos. 

O olhar sobre a política e a percepção por vezes antiautonomista são uma frequente fonte de 

ambiguidade, que conduz algumas afirmações de defesa de uma postura de sinergia com o 

governo e admissão de legitimidade da política como um bem a ser preservado. 

A prática social e profissional em ambientes em que a burocracia jurídica se encontra 

inserida numa temática e numa realidade político-administrativa específica, como ocorre com 

os entrevistados, na exercício de função de defesa das posições técnico-jurídicas da atividade 

material do Ministério da Economia, revelou o desenvolvimento de uma ética do serviço 

público tendente à aproximação com outros campos profissionais da burocracia estatal, 
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sugerindo que um regime mais intenso de imersão da advocacia pública no atividade material 

da Administração tem potencial de despertar uma maior integração e mitigar a pretensão de 

diferenciação de outros profissionais do direito.  

Neste contexto, como referência para estudos futuros, é possível ampliar a âmbito da 

pesquisa buscando examinar a formação discursiva de membros da advocacia pública em 

contextos não examinados em virtude das limitações materiais desta pesquisa, que desenvolvem 

atuação material em situação prática social não examinada aqui: membros da advocacia pública 

em atuação em funções de consultoria nos ministérios, no exercício de cargos de primeiro 

escalação da AGU, e em atuação em funções de governo fora das atribuições funcionais 

regulares da AGU. Como possibilidade de estudos futuros também se sugere a realização de 

análise de entrevistas e aplicação de questionários a quadros políticos e administrativos da 

administração pública federal examinando a integração da atuação da advocacia pública federal 

pela perspectiva de quem demanda o auxílio do saber jurídico.  
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