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No dia 29 de maio de 2012, organizada pela Faculdade de 
Direito da FAAP, ocorreu a palestra Democracia, Estado 
e Governo, proferida pelo titular da Advocacia-Geral da 
União (AGU), Luís Inácio Lucena Adams, que ingressou 
na AGU em 1993. Ele começou sua escalada profissio-
nal ainda no governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso e ascendeu ao posto máximo da carreira por 
iniciativa do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O evento foi aberto pelo diretor da Faculdade de Direito 
da FAAP, prof. Álvaro Villaça Azevedo, que, após declinar 
o nome de várias autoridades presentes, entre elas a 
do advogado, professor e diretor do Centro de Estudos 
das Sociedades de Advogados (CESA), Marcos Joaquim 
Gonçalves, convidou o diretor-presidente da FAAP, An-
tonio Bias Bueno Guillon, para fazer uma saudação ao 
palestrante.

DEMOCRACIA, 
ESTADO e GOVERNO

O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon (à esquerda), caminhando com o ministro Luís Inácio Lucena Adams até o auditório, seguidos pelo diretor 
da Faculdade de Direito da FAAP, prof. Álvaro Villaça Azevedo (atrás, à esquerda), e pelo vice-diretor e conselheiro do CNJ, prof. José Roberto Neves Amorim.



No seu pronunciamento, Antonio Bias Bueno Guillon 
afirmou: “Excelentíssimo advogado-geral da União, mi-
nistro Luís Inácio Lucena Adams, temos muito prazer em 
recebê-lo pela primeira vez aqui na Fundação Armando 
Alvares Penteado (FAAP). A FAAP é uma entidade sem 
fins lucrativos, instituída há 65 anos pelo conde Armando 
Alvares Penteado, com o objetivo de difundir a educação, 
a cultura e as artes no País.
No nosso campus em São Paulo funcionam as faculdades 
de Administração, Artes Plásticas, Comunicação e Mar-
keting, Direito, Engenharia e Computação e Informática, 
o Colégio FAAP e o setor dos cursos de especialização 
e pós-graduação. Além disso, temos em São Paulo o 
Museu de Arte Brasileira (MAB-FAAP), com um acervo 
de cerca de quatro mil obras de pintores brasileiros, e o 
Teatro FAAP. E contamos ainda com outros dois campi, 
um em Ribeirão Preto, onde temos um colégio e cursos 
de pós-graduação e especialização, e outro em São José 
dos Campos, por enquanto apenas com cursos de pós-
-graduação e especialização.
Ao promovermos esta palestra, visamos mais uma vez 
proporcionar aos nossos alunos e professores a oportu-
nidade para refletirem sobre a importância de se entrosar 
ativamente em assuntos de interesse do nosso País e 
poderem identificar os desafios que se deve enfrentar na 
Justiça para salvaguardar os interesses do Brasil.
Nesse sentido, deve-se destacar a firmeza com que o 
ministro Luís Adams tem conduzido o órgão que coman-
da, tendo como um dos destaques os milhões de reais 
que retornaram ao erário graças ao trabalho eficiente da 
AGU, bem como evitando perdas que poderiam alcançar 
R$ 72 bilhões.
Em nome de toda a comunidade faapiana, agradeço ao 
ministro Luís Adams a deferência para falar para todos 
nós sobre Democracia, Estado e Governo.”

Na sua rápida participação, o advoga-
do Marcos Joaquim Gonçalves Alves 
destacou: “Inicialmente, quero parabe-
nizar a FAAP por promover este debate 
sobre o processo de refundação da 
relação Estado/sociedade e entender 
melhor qual é o papel do Estado na sua 
relação com a sociedade e vice-versa. 
Como diretor do CESA, procuro não 
falar tanto em Estado mínimo ou Esta-
do grande, mas no Estado eficiente.
Hoje, na palestra do ministro Luís 
Adams, vamos ter a oportunidade de 
pensar um pouco nisso, de meditar 
sobre essa relação do poder público 
com a sociedade e refletir mais deta-
lhadamente sobre como essa relação 
influencia o nosso dia a dia. É impor-
tante que, após essa reflexão, se bus-
que fazer algo diferente, para que se 
inicie uma mudança cultural na forma 
de se enxergar e compreender o Esta-

do. Essa é a minha grande preocupação como advogado 
privado, e nós vamos escutar o advogado público, que 
seguramente vai mostrar que essa relação é tipicamente 
de atração, de união, e que todos devemos buscar o que 

O representante do DA da Faculdade de Direito da FAAP, Francisco Figueiredo e o ministro Luís Inácio 
Lucena Adams.

O advogado-geral da União Luís Inácio Lucena Adams e o professor da Fa-
culdade de Direito da FAAP, Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo, procurador do 
Estado de São Paulo.
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é óbvio e natural em todas as relações: o bem comum”.
Na sua explanação, o ministro Luís Inácio Lucena Adams 
ressaltou: “É um prazer muito grande de estar aqui na 
FAAP não só pelo prestígio da Instituição, mas também 
porque o meio acadêmico é um ambiente propício à 
reflexão, um espaço em que nós podemos nos despo-
jar um pouco das nossas condições eventuais na vida 
profissional e expressar com sinceridade e lealdade os 
nossos pensamentos.
Quando cumprimos as nossas funções como advogados, 
temos que ser leais aos nossos clientes. Já numa palestra, 
podemos ser leais às nossas ideias, as quais podem flu-
tuar, convergir, divergir, mas sempre nos fazem avançar. 
Infelizmente, no nosso meio judicial, temos um sistema 
muito esterilizado para o debate, no qual frequentemente 
se fixa quanto tempo cada um tem para falar, bem como 
há pouco confronto de ideias. Nós deveríamos ter um 
ambiente semelhante ao que se vê nos tribunais norte-
-americanos, onde os juízes interagem diretamente com 
os advogados, questionando inclusive as suas posições, 
o que cria um outro perfil  de advocacia.
O tema que me traz aqui – Democracia, Estado e Gover-
no – é bastante amplo, porém posso afirmar que tenho 
muita experiência em administração pública, pois ocupei 
cargos e funções do segundo ao primeiro escalões em 
três governos diferentes: Fernando Henrique Cardoso, 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, atuando in-

clusive em três ministérios diferentes: Planejamento, 
Fazenda e Advocacia-Geral da União. Assim, participei 
intensamente desse núcleo central do governo, muito 
significativo, técnico e burocratizado.
Nós temos assumido ideologicamente uma distinção 
inapropriada entre Estado e governo. O Estado é uma 
instituição que tem o domínio da força, de fazer as leis, de 
julgar, e esse Estado tem sido extirpado da sua expres-
são de legitimidade democrática, que é o governo.
Quando falo de governo, não estou falando especifica-
mente do Poder Executivo, mas, sim, das expressões 
de governo que o Estado tem, seja ela presente no 
Legislativo, na sua representação parlamentar, seja na 
sua expressão judicial, cuja corte superior é o Supremo 
Tribunal Federal (STF).
è E por que digo que ela tem sido extirpada?
Porque há um esforço de distanciamento que essa 
expressão de burocracia estatal tem no sentido de 
subordinar-se à expressão governamental eleita, e isso 
se faz em várias formas. Para começar, dessa suposta 
esterilização entre técnica e política, como se a técnica 
não fosse uma expressão em que o agente que a realiza 
faz escolhas não só do objeto que ele quer tratar, mas 
também da metodologia que deseja adotar em relação 
àquele objeto de trabalho.
O Direito possui uma mutabilidade inerente às situações 
objetivas que a vida vai estabelecendo. Essa mutabilidade 

Da esquerda para a direita, o representante do DA da Faculdade de Direito da FAAP, Francisco Figueiredo, o prof. Mario Sarrubbo, o vice-diretor da Faculdade de 
Direito da FAAP, José Roberto Neves Amorim, o diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr., o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, Raquel 
da Silva Dias, esposa do ministro Luís Inácio Lucena Adams, ele próprio, o diretor da Faculdade de Direito da FAAP, Álvaro Villaça Azevedo, os professores da 
Faculdade de Direito, Alexandre Nishioka, Marcos Fábio Nusdeo, Bernardo Bissoto Queiroz de Moraes e Naila Nucci e o advogado Marcos Joaquim Gonçalves Alves.



está presente no próprio exercí-
cio interpretativo cotidiano que 
nós fazemos às leis e quando as 
exercemos. E ao fazer isso dentro 
do Estado, nós, nesta divisão en-
tre técnica e política, esquecemos 
desse exercício interpretativo que 
também é uma escolha política 
que fazemos nas opções que a 
legislação nos permite. E sendo 
um exercício baseado em opções 
políticas, essa atividade da nossa 
expressão, da burocracia, tem 
que estar minimamente intera-
gindo com a expressão governo, 
porque a separação entre Estado 
e governo é, em última análise, 
a mesma coisa que a separação 
entre Estado e autoridade, entre 
governo e legitimidade.
O governo é a expressão política 
de uma democracia que guarda 
a referência de legitimidade da própria situação estatal. 
Sem governo, nós não temos espaço de atuação legítima 
do Estado, mas só uma atuação autoritária. 
É comum para todos aqueles que entram na adminis-
tração pública ouvir que você, como servidor público, é 
quase permanente e o agente político é temporário. 
Assim, o servidor público vai estar vinculado ao seu 
trabalho por 30 anos, enquanto o agente político, nas 
condições normais, ficará quatro anos...
Essa distinção, essa sistemática de neutralização, de 
eliminação dessa expressão política da ação estatal, faz 
com que nós constituamos uma burocracia que é funda-
mentalmente tuteladora de relações, sendo também a 
que determina as condutas.

No Brasil, nós temos o Poder Legislativo, o Poder Judiciá-
rio e o Poder Executivo, e como poderes eles se separam, 
distinguem-se com muito mais intensidade, com muito 
mais descompromisso do que quando um deles faz parte 
integrante do governo.
Normalmente, nos órgãos do Judiciário, costuma-se ouvir: 
‘Isso aqui é problema do governo ou do legislativo’, como 
se eles também não tivessem parte da responsabilidade 
no processo de governança do País. É por isso que é 
importante compreender o papel da burocracia estatal 
na sua formatação dentro do governo, visto que ela é 
tuteladora, procura impor comandos, faz só o que a lei 
autoriza e determina; portanto, é fortemente vinculada 
à legislação. Deveria, porém, ser mais calibrada com 

o espaço de comando político que 
existe no processo democrático.
Se nós quisermos ser e sobreviver 
como uma nação democrática, 
precisamos fazer uma mudança 
substancial e radical na nossa bu-
rocracia e também, evidentemente, 
no comportamento dos cidadãos, 
ou seja, dos contribuintes. E essa 
mudança radical tem que enfatizar 
fundamentalmente que uma ativi-
dade estatal é sempre visando a 
boa prestação de um serviço ao 
cidadão, mas não uma tutela. As-
sim, o Estado presta serviço através 
do seu Judiciário, o qual vive sobre-
carregado com o volume infernal, 
absurdo, de litígios que, no Brasil, 
se evidenciam pelos cerca de 84 
milhões de processos judiciais em 
tramitação.

A saudação ao palestrante do diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, estando à mesa o 
prof. José Roberto Neves Amorim, o prof. Álvaro Villaça Azevedo, o ministro Luis Adams e o advogado Marcos 
Joaquim Gonçalves Alves.

O advogado Marcos Joaquim Gonçalves Alves (à direita) destacando que tanto o advogado privado como o 
público buscam o bem de todos, dando como exemplo o trabalho do ministro Luís Adams.
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Não poderíamos ter chegado a tal nível de litigiosidade.
E por que isso aconteceu?
Talvez porque existe nessa relação de tutela uma descon-
fiança em relação ao tutelado. De fato, na nossa postura 
como agentes públicos, é muito forte a lógica tuteladora 
nesse processo de relacionamento que o Estado tem com 
a sociedade. Temos que mudar os nossos processos bu-

rocráticos em praticamente todos os setores do governo 
para termos um Estado mais eficiente. E é importante 
entender que isso não é uma tarefa fácil, pois a burocracia 
não muda por si mesma; ela busca preservar o seu status 
quo, pois o seu objetivo principal é a permanência.
É grande a tensão que se estabelece entre o Estado e a 
chamada burocracia de administração pública e gover-

O advogado-geral da 
União, ministro Luís Inácio 
Lucena Adams durante 
a sua palestra que teve 
como tema Democracia, 
Estado e Governo.

Alunos, professores e convidados atentos às colocações feitas pelo ministro Luís Adams.



nante. E aí repito: enquanto o governan-
te tem quatro anos para eventualmente 
promover uma mudança, a burocracia 
tem trinta anos para dar um parecer.
Não é por acaso que eu, como advoga-
do-geral, recebo pareceres que chegam 
até mim com cinco ou mais anos de 
atraso! Então, no momento, o grande 
papel do governo é promover mudan-
ças na burocracia.
Não existiu nenhum governo no Brasil, 
mesmo no chamado período ditatorial, 
que não pretendeu alguma mudança 
significativa. Vide que a nossa lei de 
execução fiscal é da década de 1980, a 
qual, naquela época, já era considerada 
absolutamente autoritária.
O presidente Fernando Henrique Cardo-
so aprovou a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que mexeu profundamente 
com a nossa relação federativa e a re-
lação dos poderes. O presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva tratou a fundo a 
questão do combate à miséria, as questões ambientais, 
como o Código Florestal, os limites impostos pelos es-
paços ocupados pelos indígenas etc.
O governo, e quando falo de governo não estou me limi-
tando apenas aos gestores principais nos vários níveis 
do Poder Executivo, mas, sim, incluindo todos os que 
são responsáveis no processo de governança, como, 
por exemplo, o caso do STF, que faz papel de governo 
quando toma a decisão de apoiar o funcionamento do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que mexe profun-

damente com as práticas instaladas dentro do Judiciário.
Assim, essas tensões que estão presentes no processo 
de governança do País são essenciais para a evolução das 
mudanças com as quais devemos conviver constantemen-
te, o que, aliás, nos coloca uma responsabilidade maior 
como indivíduos, como cidadãos. Por isso é importante 
também compreender qual é o papel que a advocacia, 
que os operadores de Direito têm nesse processo. Nós, 
como operadores de Direito, sendo advogados públicos, 
privados, juízes, promotores, procuradores, agentes do 
direito, estudiosos, professores etc., trabalhamos com 

um objeto fundamental que não 
é a lei, mas, sim, o conflito.
É no conflito que se estabelece 
na sociedade, seja ele efetivo, 
seja ele potencial, é que nós 
temos uma forte atuação. E 
na busca da solução desse 
conflito é que nós construímos 
e estabelecemos parâmetros 
através dos quais a legislação, 
que é aprovada pelo Congresso, 
adquire consistência no dia a 
dia de uma sociedade. E nós 
fazemos isso todos os dias, 
podemos até não perceber, mas 
resolvemos conflitos todos os 
dias. Seja um conflito interpesso-
al, de trabalho, seja um conflito 
num acidente de trânsito, seja 
uma discussão com um aluno 
numa faculdade etc., e por isso 
estamos sempre envolvidos com 
um objeto de trabalho que tem 
na lei o seu instrumento, o que 

A partir da esquerda, o vice-diretor da Faculdade de Direito da FAAP e integrante do CNJ, José Rober-
to Neves Amorim, o ministro Luís Inácio Lucena Adams e o prof. Álvaro Villaça Azevedo, diretor da 
Faculdade de Direito da FAAP.

Raquel da Silva dias, o seu marido, ministro Luís Inácio Lucena Adams e a presidente do Conselho de Cura-
dores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho.
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nos faz responsáveis pela diminuição do elevado nível de 
litigiosidade vigente no País.
Nós, como advogados, devemos defender o espaço de 
conciliação como sendo o ponto central do processo 
de mudança dessa realidade comportamental estatal e 
da sociedade civil, que exige que nós, individualmente, 
atuemos forte e constantemente na formatação de ins-
trumentos de redução de litigiosidade.
Não podemos ser produtores de problemas nem de em-
pecilhos, ao contrário, devemos, isso sim, exercer um 
processo interpretativo da legislação que nos possibilite 
produzir soluções.
É verdade que vivemos numa democracia, e nela é preciso 
conquistar o consenso entre os diferentes, algo que 
é difícil de construir e, invariavelmente, leva a soluções 
intermediárias que não satisfazem as várias partes. É o 
caso quando se faz a pergunta sobre um acordo: ‘Você 

está feliz?’ E a resposta de ambas as partes é: ‘Não!’, o 
que, no fundo, pode até significar que o acordo foi bom! 
Isso porque, na verdade, o desejo que está contido na 
pretensão só pode ser realizado geralmente na medida 
do que é possível.
É por isso que eu defendo, por exemplo, que a Advocacia-
-Geral é uma advocacia de governo, porque ela é uma 
advocacia de uma parte, e somente quando nós reco-
nhecemos que o Estado brasileiro é uma parte, é que nós 
vamos nivelar a relação sociedade e Estado. Devemos 
pensar no Estado não só como um espaço de poder, mas 
como um ente que tem um nivelamento com a sociedade, 
com a qual tem responsabilidade operacional como 
prestador de serviço.
Quero que chegue o dia em que qualquer pessoa que 
for a um posto de polícia, digamos para tirar um passa-
porte, saia de lá elogiando a forma como foi atendida e 
feliz com a presteza com a qual recebeu o documento 
requerido. Mais do que isso, espero que mude o com-
portamento estatal quando se receberem reclamações 
pelos diversos serviços públicos prestados, ou seja, 
ocorrer imediatamente um redirecionamento orientado 
pela ouvidoria para que essas falhas no atendimento 
sejam corrigidas. É esse tipo de redirecionamento que 
tornará nossa sociedade definitivamente democrática, e 
os brasileiros deixarão de ser administrados pelo Estado 
para se tornarem cidadãos participativos.”

Victor Mirshawka, Álvaro Villaça Azevedo, Celita Procopio de Carvalho, Luís Inácio Lucena Adams, Raquel da Silva Dias, Mayara Fraciele Perin, Marcos Joaquim 
Gonçalves Alves, Antonio Bias Bueno Guillon e Américo Fialdini Jr.


