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Resumo 

 

 

 

 

A moralidade administrativa, tema central do presente trabalho, suscita a 
abordagem de diversos aspectos dotados de grande importância para a sua 
adequada compreensão. Para cumprir esse mister, a moralidade administrativa é, 
aqui, submetida a uma análise que permeia tanto o aspecto filosófico, para um 
entendimento axiológico de sua essência, quanto o aspecto prático, encarado como 
o conjunto de elementos sociais e legais que viabilizam uma operacionalização útil e 
eficiente da moralidade no âmbito da administração pública. Faz-se, inicialmente, 
uma definição de termos, no que concerne a uma distinção necessária entre ética, 
moral e moralidade, evidenciando-se o caráter de princípio constitucional a que foi 
elevada pela Carta Constitucional de 1988. Sob o ponto de vista histórico, levanta-
se a origem e a importância dada a tal princípio, desde a civilização grega até os 
dias de hoje, destacando-se seu conceito, alcance no âmbito administrativo, 
principalmente no que diz respeito aos agentes públicos, no combate aos atos de 
corrupção e improbidade administrativa, fazendo-se um breve apanhado conceitual 
e histórico de tais comportamentos ilegais e imorais ao longo dos nossos pouco 
mais de quinhentos anos. É oferecido, ainda, especial enfoque às normas legais 
disciplinadoras e sancionadoras empregadas na luta contra a impunidade pelo 
cometimento de atos de corrupção e improbidade. Ressalta-se por fim, o controle da 
moralidade administrativa, sob a perspectiva da mobilização popular, no exercício 
de ato de cidadania, invocando o remédio constitucional da Ação popular como 
forma democrática e difusa de tal controle, propiciando a criação de uma 
consciência cidadã. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Administrative morality is approached in this work under a practical point of 
view. For this purpose, it is necessary to make a definition of terms related to a 
necessary distinction among ethics, moral and morality, making evident the character of 
the constitutional principle in which it was brought forward by the Brazilian Constitution 
of 1988. Under a historical point of view, it is raised the origin and importance given to 
such principle, from the Greek civilization to the current days, stressing its concept, 
range in the administrative area, especially concerning to the public agents and the 
combat to corruptive acts and administrative improbity, making a brief conceptual and 
historical survey of such illegal and immoral behaviors along the last  five hundred years, 
with special focus on the disciplinary and sanctioning legal patterns used in the battle 
against the impunity for corruption and improbity of administrative acts. Finally, the 
control of administrative morality is pointed out under a popular mobilization perspective, 
in the exercise of citizenship, resorting to the constitutional remedy, namely Popular 
Action, as a democratic and diffusive way of such control, making way for the 
consolidation of a citizen awareness.       
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 Introdução 

 

 

 

 

 

 

O princípio da moralidade administrativa previsto pelo art. 37, “caput” da 

Constituição Federal de 1988, não recebe por parte da doutrina especializada o 

verdadeiro destaque que merece. Por conta disto, os gestores públicos, 

excessivamente apegados a um legalismo exacerbado, furtam-se a apreciar ou 

valorar os atos administrativos fora da letra fria da lei, o que contribui para a 

instituição de atos que, muito embora sejam legais do ponto de vista jurídico, se 

apresentam imorais do ponto de vista ético. 

A disciplina legal impõe respeito ao princípio da moralidade administrativa 

ao condicionar a pratica dos atos administrativos do gestor público “lato senso” ao 

cumprimento da Lei de Improbidade Administrativa (Lei  8.429/92), ressalte-se, 

ainda muito pouco explorada e utilizada quando da responsabilização do gestor 

público por atos de improbidade ou corrupção. Entretanto, quase onze anos após a 

sua publicação, ainda é muito difícil enquadrar no tipo penal, ato abusivo à 

moralidade administrativa ou até mesmo coibir a prática de tais atos mediante 

atuação incisiva do Judiciário. 

Neste estudo sobre a moralidade na administração pública e seu controle 

popular, o tema é abordado de forma clara e prática, dando maior ênfase à 

abrangência e grandeza deste, que, ao lado dos princípios da legalidade, 
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impessoalidade, publicidade e eficiência, forma a base de sustentação da 

administração pública em todos os seu níveis. 

Destaca-se a importância do controle da administração pública por 

instrumentos legais previstos no ordenamento pátrio através de uma explanação 

geral dos tipos de controle da moralidade, bem como por meio de uma abordagem 

mais enfática ao seu controle difuso, encarado, este, como um verdadeiro exercício 

de cidadania, mediante a utilização da Ação popular, Constitucionalmente prevista 

como instrumento hábil ao controle da moralidade administrativa.  

Através do controle popular exercido junto à administração pública, o 

cidadão pode avaliar e fiscalizar a gestão administrativa com o escopo de impedir 

que gestores da coisa pública abusem ou desviem o poder quando se encontrem 

protegidos sob o escudo da discricionariedade e pela não obrigação de motivar atos 

de administração. Destarte, configura-se em uma verdadeira arma popular no 

sentido de fiscalizar os atos praticados pelos administradores e agentes políticos, 

quando incumbidos do “munus” administrativo. 

Necessário se faz que o capítulo inicial apresente uma definição de termos, 

no sentido de proporcionar um entendimento mais contextualizado da moralidade 

administrativa, ao abordar, de forma separada, a definição e função dos princípios 

no âmbito jurídico e, em seguida, de forma segmentada, uma distinção entre ética, 

moral e moralidade com o delineamento de seus pontos marcantes e 

característicos.  

O tema é introduzido com o seu direcionamento para a importância do 

princípio da moralidade administrativa e sua finalidade precípua, qual seja: combate 

aos atos de corrupção e improbidade dentro da administrativa pública, como forma 

de imposição de limites à conduta humana na gestão da coisa pública.  

No segundo capítulo a abordagem assume, inicialmente, um tom histórico, 

com o levantamento do interesse doutrinário pelo estudo da moralidade desde a 

civilização grega até os dias atuais, em busca de um conceito de moralidade 
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administrativa que possa traduzir a sua essência dentro da doutrina nacional e 

estrangeira. 

No mesmo enfoque, prossegue a tentativa de mensurar o alcance do 

princípio da moralidade dentro do seio da nossa sociedade, bem como a necessária 

identificação de sua fundamentação legal face aos principais dispositivos 

integrantes do nosso ordenamento jurídico que tratam, de uma forma ou de outra, 

da positivação da moralidade administrativa.  

No campo normativo, destaca-se a nossa Constituição Federal e a Lei de 

Improbidade Administrativa, sem deixar de comentar os demais dispositivos legais 

que integram o rol de normas atinentes à matéria, inclusive quanto à repercussão do 

referido princípio junto aos agentes públicos, delimitando o campo de sua atuação.   

O terceiro capítulo apresenta uma abordagem bem mais prática ao tratar 

da corrupção e da improbidade administrativa no cenário nacional, com a 

apresentação de algumas breves noções de corrupção e improbidade administrativa 

no contexto doutrinário e normativo, bem como com uma abordagem histórica do 

tema e um apanhado da corrupção no Brasil, destacando fatos pitorescos que 

merecem citação desde a época colonial, passando pelo Império e findando com a 

República, que, muito embora sozinha apresente material suficiente para uma 

dissertação à parte, não representa o objetivo desta pesquisa. 

Dentre estes fatos que merecem destaque, cita-se o julgamento do ex-

Presidente da República Fernando Collor de Mello, envolvido em atos de corrupção 

e improbidade administrativa, que já é, por si mesmo, um fato de importância 

histórica, representando um marco na transformação da postura política nacional.  

O quarto capítulo é direcionado a uma apresentação cronológica das 

normas criadas com a finalidade de combater a corrupção e a improbidade 

administrativa no Brasil até os tempos atuais, com especial ênfase à Lei de 

Improbidade Administrativa, principalmente no que concerne à conceituação de 

improbidade e quanto às formas com que a mesma se apresenta no âmbito 
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administrativo.  

Destaca-se, portanto, não só os atos que lesam o erário público como 

também aqueles que se revestem de outras características ímprobas inseridos nas 

esferas de punibilidade sob o enfoque dado pela Lei  8.429/92, com o delinear da 

sujeição passiva e ativa objetivamente, e com uma alusão final ao combate à 

impunidade nos crimes contra a moral pública, ao questionar a sua responsabilidade 

e os principais fatores que contribuem para esta triste realidade que tem como 

conseqüência inevitável o descrédito nas instituições nacionais.  

O alcance e os efeitos, até aqui constatados, da Lei  nº 8.429/92 (Lei  de 

combate aos atos de improbidade administrativa) na sociedade, são altamente 

salutares e podem proporcionar soluções adequadas ao problema da fiscalização e 

punição dos atos de improbidade administrativa.  

Os que atuam diretamente no meio jurídico devem estar conscientes de 

que suas tarefas estão ligadas ao contexto social e que a sociedade começa a 

perceber as medidas enérgicas adotadas em detrimento da impunidade 

historicamente vivenciada por nós administrados. O momento é de transparência e 

rigor no controle das administrações em todas as esferas estatais. 

Como forma de abordar o controle popular dos atos administrativos, o 

quinto capítulo traz as noções gerais de controle da administração, com um 

panorama das suas várias formas. Como destaque neste capítulo, está a 

apresentação da Ação Popular como forma democrática de controle popular da 

moralidade dos atos administrativos a partir de seu conceito, seus requisitos, fins e 

objeto.  

Por fim, o sexto capítulo aborda a formação de uma consciência cidadã, 

através da utilização de meios populares no controle da moralidade administrativa, 

como forma de democratizar o referido controle. A participação popular nesta 

atividade de controle dos atos de moralidade verifica-se não só com a 

conscientização pedagógica do cidadão, a exemplo do que faziam os gregos, mas 
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também com uma efetiva mobilização popular no sentido de fiscalizar, exigir, cobrar, 

assim como também acionar juridicamente aqueles que, nos seus atos, lesam o 

patrimônio público pelo desrespeito aos princípios constitucionais.  

 



 

 17 
 

Capítulo 1 

Princípio da moralidade 

 

 
Sumário: 1.1. Introdução; 1.2. Princípio: um imperativo 
Constitucional; 1.3. Uma distinção necessária entre ética, 
moral e moralidade: 1.3.1 A administração de conflitos 
subjetivos e objetivos pelo uso da ética; 1.3.2. As regras 
morais valorativas como limites da conduta humana; 1.3.3. A 
moralidade e a instrumentalização das regras morais. 

 

1.1. Introdução 

 

Este capítulo realiza uma abordagem de cunho filosófico no intuito de 

identificar o campo de abrangência do termo moralidade, estatuída no art. 37, 

“caput”, da nossa Carta Constitucional vigente, abrangendo, de início, a definição de 

princípio, em uma singela tentativa de traçar a extensão do alcance da moralidade, 

identificando as possíveis distinções entre a ética, a moral e a moralidade, sob o 

ponto de vista meramente acadêmico no sentido de melhor situar o leitor. 

Para tanto, algumas opiniões doutrinarias e filosóficas foram colhidas em 

autores clássicos como Aristoteles1, e em outros mais contemporâneos como quais 

Radbruch2, H. Hart3, sem esquecer os autores nacionais como Olinto Pegoraro4 e 

João Mauricio Adeodato5, na tentativa de sintetizar de forma breve, entretanto, 

                                                 
1 ARISTOTELES. Ética a Nicômaco. Ed. Martins Claret. São Paulo. 2001. 
 
2 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Armênio Amado Editor, Coimbra. 1999. 
 
3 HART, Herbert L. A. Direito, Liberdade,  Moralidade. Ed. Fabris, Porto Alegre. 2001 
 
4 PEGORARO, Olinto A. Ética é justiça. Editora Vozes. São Paulo, 1999. 
 
5 ADEODATO, João Mauricio. Ética e retórica. Ed. Saraiva. São Paulo. 2002 
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objetiva e consciente, as definições e distinções essenciais para uma identificação 

de termos indispensável para o entendimento do raciocínio desenvolvido no 

decorrer da presente dissertação.  

A temática é instigante e já conseguiu atrair a atenção e a curiosidade do 

mundo jurídico para um tema – princípio da moralidade – que possui significado de 

vasta extensão, sendo pouco explorado e por vezes até mesmo ignorado na “práxis” 

jurídica diária, por não conseguir delimitar com clareza o seu campo de atuação e 

utilização em virtude da complexidade técnica e prática no que concerne à 

moralidade administrativa e os efeitos da sua inobservância por parte da 

administração pública. 

Em decorrência da complexidade do tema, tendo-se em vista que a sua 

abordagem concentra-se em um caráter predominantemente filosófico, faz-se 

necessário, de início, a identificação do conceito de princípio bem como a sua 

importância para o direito e, em seguida, traça-se uma linha de distinção entre 

concepções correlatas à moralidade, como por exemplo, ética e moral, que com ela 

não se confundem, consignando aqui nossas escusas à doutrina e à filosofia pela 

brevidade deste intróito. 

 

1.2. Princípio: um imperativo Constitucional 
 

Os princípios nem sempre são encarados como autênticos comandos 

jurídicos. Em parte, deve-se à sua natureza transcendente ou em razão de seu 

conteúdo e vagueza ou até mesmo pela sua formulação destituída de sanção 

imediata. Entretanto, hoje, após um efetivo movimento de reconhecimento de sua 

juridicidade, os princípios passam a ser admitidos pelo direito como verdadeiros 

impositivos jurídicos. 

 



 

 19 
 

A identificação do sentido jurídico que se dá ao termo princípio é de 

fundamental importância para o entendimento deste trabalho, razão pela qual esta 

busca pelo significado da palavra princípio se inicia no dicionário Aurélio de língua 

portuguesa6, onde a terminologia apresenta-se utilizada, dentre outras formas, como 

"proposições diretoras de uma ciência, às quais todo o desenvolvimento posterior 

dessa ciência deve estar subordinado". Retira-se desta definição a idéia de começo, 

onde tudo se inicia. 

Celso Antônio Bandeira de Melo apresenta excelente definição de 

princípio: 

mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito 
e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.7 

No campo Constitucional, a palavra princípio, quando esculpida dentro do 

contexto dos princípios fundamentais, diz respeito ao início de todo nosso sistema 

jurídico, o que lhe dá base e sustentação. São verdades objetivas, nem sempre 

pertencentes ao mundo do ser, senão do dever ser. São ordenações que se 

irradiam e imantam os sistemas de normas ao constituir preceitos básicos da 

organização Constitucional.  

Os princípios constitucionais integram o direito Constitucional positivo ao 

se mostrarem sob a forma de normas fundamentais que ordenam as valorações 

políticas do legislador, ou seja, como um conjunto de normas oriundas de decisões 

políticas que o constituinte globalizou sob a forma de nossa Magna Carta.  

Elevados ao ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, sendo 

normas, se tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento, como critérios 

para a avaliação de todos os conteúdos normativos. Os princípios, desde sua 

                                                 
6 FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa – Básico. Ed. Nova Fronteira, 
2002. p. 529 
 
7 MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo.  Malheiros. São Paulo. 1994. p. 410 
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Constitucionalização, recebem como instância valorativa máxima categoria 

Constitucional, rodeada do prestígio e da hegemonia que se confere às normas 

inseridas na Lei  maior.  

Função importante dos princípios é também o de limitar os poderes 

conferidos ao Estado pela Constituição que, ao lado das normas prescritivas ou 

normas de mandato, compõem o conjunto básico das normas constitucionais. 

Assim, a Constituição não apenas confere poderes ao Estado para regular 

determinadas matérias como também lhe prescreve proibições e obrigações ao 

impor limites tanto nos campos onde esses poderes são exercíveis, quanto nos 

modos pelos quais eles podem ser exercidos.  

Contudo, a expressão "princípios" não é privilégio do direito Constitucional, 

uma vez que permeia o estudo da própria teoria do direito e de vários ramos do 

direito positivo. Desta feita, não é por acaso que todos os autores que debatem o 

tema o iniciam com um esforço de clarificação terminológica que, no mínimo, 

delimita seu uso em um determinado trabalho. 

 

 

1.3. Uma distinção necessária entre ética, moral e 
moralidade. 

 

À primeira vista, os três conceitos parecem ter forte ponto de interseção e 

de harmonia, contudo, no que diz respeito a uma observação um tanto mais 

subjetiva, entretanto, a literatura jurídica traça distinções de cunho doutrinário, 

aceitas e exaltadas dentro do estudo da ciência jurídica e, em especial, no que lhe 

diz respeito, da filosofia jurídica. 
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Muito embora seja de caráter elementar, com utilização direcionada a 

uma forma de melhor definir os termos apresentados, a tentativa de expor uma 

distinção entre ética, moral e moralidade, aqui apresentada, não pretende exaurir o 

tema, nem tampouco polemizar o seu sentido filosófico já firmado, mas, tão somente 

determinar suas variações terminológicas. 

Malgrado exista uma multiplicidade de sistemas éticos, que podem oscilar 

de uma corrente filosófica para outra, a exemplo das reflexões hedonistas, 

utilitaristas, metafísicas e demais sistemas éticos apresentados pela filosofia, as 

definições adiante expostas apresentam caráter genérico, o que lhe facilita a 

absorção por qualquer uma destas linhas de pensamento, sem desrespeito à 

pluralidade de sistemas morais.  

Essa posição conceitual pode ser exemplificada pela forma com que Hart 

se pronuncia sobre a moralidade das condutas, que de forma extensiva se aplica às 

condutas conceituais: 

Qualquer moralidade social abrange, necessariamente, o que se pode 
chamar de valores formais e que se distinguem dos valores materiais por 
regras e conteúdos específicos. Nas relações morais com outros, o indivíduo 
enfrenta problemas de conduta, de um ponto de vista imparcial, e aplica 
imparcialmente regras gerais, a si próprio e aos demais; fica ciente dos 
desejos, das expectativas e reações dos outros; exercita a autodisciplina e 
busca adaptar sua conduta a um sistema de recíprocas pretensões. Essas 
são virtudes universais e, no entanto, constituem, essencialmente, atitudes 
morais de conduta8. 

 

Desta feita, a existência de vários sistemas éticos em nada vai prejudicar 

a conceituação genérica apresentada, razão pela qual, concentram-se as noções de 

ética, moral e moralidade em torno da idéia de não arbitrariedade entre o objetivo e 

o subjetivo, ou seja, de não tornar sua subjetividade arbitrária e constrangedora em 

relação à coletividade e, da mesma forma, a coletividade não fazer de sua 

objetividade algo arbitrário relativamente ao individuo. 

                                                 
8 HART. Herbert L. A.  op cit. p. 89.   
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1.3.1. A administração de conflitos subjetivos e objetivos pelo uso da 
ética 

 

Somente o ser humano é ético ou a-ético, uma vez que o homem tem em 

suas mãos o seu próprio destino, dependendo do rumo que imprime às suas 

decisões e ações ao longo de sua existência. Sendo assim, a ética é a bússola que 

norteia o direcionamento de nossos caminhos em busca constante do bem humano.  

Para Pegoraro9, a ética tem duas finalidades básicas, quais sejam; 

a) superar os conflitos inerentes ao homem e a sociedade;  

b) dimensionar os comportamentos pessoais e coletivos no sentido da 

construção de uma vida feliz numa sociedade justa, com vistas à 

realização de si, juntamente com os outros no âmbito da história de 

uma comunidade.  

Do ponto de vista filosófico-terminológico, identificamos a ética como 

parte da filosofia que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas 

fundamentais de limitação entre o universo subjetivo, do individuo, e a esfera 

objetiva, da coletividade, na convivência humana e de como não serem arbitrarias 

entre si.  

A identificação da origem etimológica das expressões jurídicas é 

invariavelmente um bom início para o entendimento de seu verdadeiro significado. 

Sendo assim, ética vem do grego “éthos” e sua derivação “ethiké” dá origem à 

mesma palavra, tendo como objeto à administração dos conflitos da liberdade, 

conforme entende Pegoraro: “a ética administra exatamente as encruzilhadas da 

vida e os conflitos da liberdade: por outro lado, aponta os caminhos da construção 

                                                 
9 PEGORARO. Op cit. p. 12 
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pessoal e coletiva e, por outro, adverte contra as ameaças da autodestruição”.10 

Para os gregos a ética significava a dimensão da vida humana sobre a 

qual incidem normas destinadas a determinar parâmetros de atuação do cidadão 

dentro da coletividade.  

Aristoteles11 descreve ética como a possibilidade de superar conflitos pela 

prática das virtudes morais que, aos poucos, subordinam a paixão e a razão. Define 

a ética como sendo o estudo da ação humana finalizada no bem: toda a arte 

(tekne), toda investigação (methodos) e igualmente toda a ação (práxis) e escolha 

(proaireris) tendem a algum bem, segundo a opinião geral, por isso foi dito 

acertadamente que o bem é aquilo em direção ao qual todas as coisas tendem. 

Nos tempos modernos, E. Kant, citado por Pegoraro12 entende que o ser 

humano está sujeito à variedade e a mutabilidade das inclinações e paixões de sua 

própria natureza, razão pela qual, o homem não é espontaneamente ético, 

necessitando assim de imperativos morais para cercar as resistências de sua 

sensibilidade. 

Para Adeodato13, o significado do termo ética vem sofrendo inúmeras 

modificações com o adiantar dos anos, muito embora sua aplicabilidade prática 

permaneça fiel ao sentido original de hábito, uso, costume e direito. Na mesma obra, 

Adeodato sintetiza assim o seu entendimento sobre ética: “ética constitui, além da 

doutrina do bom e do correto, da ”melhor” doutrina, a teoria do conhecimento e 

realização deste desiderato”14. 

Na linguagem moderna, o adjetivo “ética” designa a qualidade de ser 

                                                 
10 PEGORARO. Op cit. p. 13 
 
11 ARISTOTELES. Op cit. p. 35 
 
12 PEGORARO. Op cit. p. 12 
 
13 ADEODATO. Op  cit  p. 139 
 
14 ADEODATO. Op cit. p. 185 
 



 

 24 
 

concernente às atividades próprias do ser humano, ou seja, a seus atos deliberados 

e voluntários e que somente estes atos podem ser objeto de imposição ética, 

conforme adverte Telles Júnior15. Mais adiante, o autor afirma que as leis éticas são 

elaboradas pelo ser humano para ordenar o seu comportamento (actus humanos) 

revelando o que as coisas devem ser. 

A ética se apresenta como um conjunto de regras costumeiras definidoras 

de como este constrangimento é evitado em determinado meio. Em outras palavras, 

é a ciência da conduta por considerar os meios de alcance dos fins da ação 

humana, bem como por projetar-se na exterioridade e oferecer o risco de atingir 

outrem na busca de disciplinar os atos humanos.  

Como objeto desta ciência, a noção de limitação das condutas é, desta 

forma, um fator de eliminação de eventuais violações arbitrárias que o 

comportamento coletivo cause sobre o indivíduo e vice-versa. Nesta mesma linha, a 

ética aparece como o estudo de como a subjetividade individual e a objetividade 

coletiva não sejam arbitrárias uma em relação à outra e de fazê-las conviverem com 

autenticidade. 

Evidentemente, em cada sociedade os conceitos de objetividade e 

subjetividade oscilam de acordo com o contexto, necessitando da elaboração de um 

sistema ético próprio, determinando-se, portanto, que a subjetividade reside no 

universo comportamental definido pela comunidade como zona de suficiência do 

arbítrio do indivíduo e que objetividade é a esfera de comportamento socialmente 

estabelecida como de insuficiência arbitral do indivíduo subordinada aos critérios da 

coletividade, muito embora variem de conteúdo conforme a sociedade observada, o 

subjetivo e o objetivo mantêm seus respectivos conceitos.  

Carnelutti16 defende que o progresso do direito se entende também no 

sentido em que diminui progressivamente a diferença quantitativa entre ética e 

                                                 
15 TELLES JÚNIOR, Godofredo. Iniciação na ciência do Direito. Ed. Saraiva. São Paulo. 2002. p. 103 
 
16 CARNELUTTI. Francesco. Teoria Geral do Direito. Ed. Lejus. São Paulo. 2001. p. 106 
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direito, caso seja aumentado ocorre o que ele chama de receptividade ética do 

direito positivo. Segundo o autor, a norma jurídica deve ter, em suma, um minimum 

de rigidez, enquanto a regra ética, pelo contrário, deve ter um maximum de 

elasticidade recorrendo à metáfora Aristotélica da régua de chumbo que se adapta 

às sinuosidades da forma para ilustrar seu pensamento.  

Conclui-se, portanto, que a ética visa duas metas principais que são a 

superação dos conflitos inerentes ao ser humano e à sociedade e o 

dimensionamento dos comportamentos pessoais e coletivos no sentido da 

construção da vida feliz numa sociedade justa e harmônica. 

 

 

 

1.3.2. As regras morais valorativas como limites da conduta humana 

 

Ao estudar os meios pelos quais a subjetividade e a objetividade não 

atuem de forma arbitrária e constrangedora, uma com a outra, a ética encontra na 

moral o conjunto de regras costumeiras exteriorizadas pelas condutas 

convencionadas para tal fim. Desta maneira, afirma-se que a moral representa 

regras estudadas pela ética e que tem por escopo a limitação da objetividade, a fim 

de evitar que esta seja arbitrária em relação ao cidadão. São regras construídas 

pelo costume e representam a vida em coletividade. 

A moral tem por finalidade consolidar, dentro de um determinado conceito, 

o que é subjetividade e o que é objetividade, ao oferecer regras costumeiras que 

repercutem como imoral qualquer ato de desobediência a tais regras 

consuetudinárias.  
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Sobre moral, Biagioni, citado por Rangel Júnior17, a define como o 

conjunto de normas suportadas por idéias e valores referentes ao comportamento 

social. A moral difere da ética, pois esta analisa os fundamentos filosóficos do 

complexo comportamental de cada sociedade representado por aquela. 

A moral consiste num sistema de regras valorativas que regulam os 

limites da conduta social no intuito de evitar arbitrariedades entre a esfera individual 

e a esfera coletiva, adequando tudo aquilo que a ética estuda. Sendo assim, moral é 

o regramento a serviço das finalidades éticas, ao comportamento do individuo, ou 

seja, uma imposição de limites para que a sobrevivência não seja arbitrária e para 

que não gere abusos entre as esferas comportamentais do indivíduo e do coletivo.  

As regras morais são oscilantes conforme a cultura e o grau de evolução 

social, com verdadeiras disparidades de critérios, dentro até mesmo de uma mesma 

sociedade, sendo exemplo destas regras costumeiras, em nosso meio, a 

identificação da família como célula mater de nossa sociedade e o dever da 

honestidade como valor coletivo dentre outros. A norma moral pressupõe a 

consciência de um dever e de uma conduta que deve ser observada e sua infração 

implica uma reprovação moral.   

Para Ascenção18, a moral se assenta no lado interior da conduta humana, 

sendo a norma moral uma ordem de consciências que pretende aperfeiçoar os 

indivíduos, orientando-os para o bem comum que só poderá existir em uma 

sociedade se nela se instaurar a justiça e a segurança.  

A moral, segundo Radbruch, exige que cumpramos os nossos deveres 

pelo sentimento puro do dever.  Só a moral é capaz de servir de fundamento à força 

                                                 
17 RANGEL JUNIOR, Hamilton. Princípio da moralidade institucional. Ed. Juarez de Oliveira, 2002. p. 10 
 
18 ASCENÇÃO, José de Oliveira. O direito, introdução e teoria geral, uma perspectiva lusa brasileira. Ed. Renovar, 
2002. p. 165 
 
 
 
 
 



 

 27 
 

obrigatória do direito. Só se pode falar de norma jurídica, de um dever-ser jurídico, 

de uma validade jurídica, e, portanto de deveres jurídicos, quando o imperativo 

jurídico for dotado, pela própria consciência dos indivíduos, da força obrigatória ou 

vinculante do dever moral.  

Por fim, sustenta o autor que o direito é apenas a possibilidade da moral, 

tornando-a possível sem forçosamente impor-lhe uma conduta obrigatória, porque o 

ato moral, por natureza do seu próprio conceito, não pode ser, senão, um ato de 

liberdade. Entre direito e moral, assim se manifesta: “o direito admite outros móbeis 

no cumprimento dos nossos deveres jurídicos. A moral não se satisfaz sem a 

consciência harmônica com a norma. O direito é menos exigente e requer apenas a 

conduta conforme ao preceito”.19 

Parafraseando Telles20, a moral é dirigida ao homem e lhe impõe a prática 

do bem como forma de atingir a perfeição, prescrevendo a cada um o que deve 

fazer para atingir este desiderato. A moral é a norma dos deveres, sendo interior por 

se impor às consciências mediante adesão espontânea como fruto da própria 

personalidade moral. 

Bobbio21 ensina que o mais difícil na moral é valorar o seu conteúdo, 

entendendo que o conceito de moral é problemático, pois ainda que se tivesse a 

mesma opinião sobre o que é moral, não seria possível valorar ou medir o conteúdo 

moral ou mesmo o progresso moral da civilização, dado o seu caráter de 

subjetividade. 

 

 

                                                 
19 RADBRUCH, op cit. p.103 
 
20 TELLES, Inocêncio Galvão. Introdução ao estudo do direito. Vol  II. Editora Coimbra. Portugal. 2000. p. 109 
 
21 BOBBIO. Norberto. A era dos direitos. Ed. Campus. Rio de Janeiro, 1992, p.53.  
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1.3.3. A moralidade e a instrumentalização das regras morais 

 

Remonta ao Digesto Romano as primeiras tentativas de se registrar a 

moralidade no direito, seja mediante provérbios que mencionavam a jurisprudência 

romana, seja pela coletânea de informações de cunho prático a respeito da 

dogmática medieval, compilada por volta do século XI.  

Muito embora existam diferenças marcantes que separam a moral do 

direito, há efetivamente entre ambos finalidades comuns, o que já se apresenta 

como suficiente para justificar a moralidade no direito. 

A ética, a moral e a moralidade estão a serviço de conseguir que a 

subjetividade do comportamento humano seja limitado no âmbito da individualidade, 

assim como a objetividade dessa mesma conduta seja adstrita à esfera da 

coletividade, visando ao bem-estar na convivência social. Enquanto a ética 

conceitua e a moral regula, a moralidade instrumentaliza a convivência não 

arbitrária entre o âmbito das subjetividades e o das objetividades em sociedade. 

A moralidade é entendida, de uma forma mais sintética, como tudo aquilo 

que se conforma com as normas morais. Entretanto, em uma visão mais analítica, a 

moralidade é entendida como o grau de conformação às regras morais que se 

impõe à subjetividade e à objetividade para que não haja arbitrariedade entre as 

mesmas. O comportamento do homem é baseado na livre decisão perante a lei 

moral. 

No direito, a moralidade é o resultado de um sistema de determinações 

práticas e técnico-factuais que levam às finalidades de qualquer das morais que em 

um Estado convivam, seja a moralidade subjetiva ou individual ou mesmo a 

moralidade objetiva ou coletiva, sem com esta se confundir. No que diz respeito à 

moralidade objetiva, ponto central deste estudo, Hegel, citado por Rangel Júnior, 

assim se posiciona: 



 

 29 
 

 

Como a moralidade objetiva é o sistema destas determinações da idéia, dotada 
de um caráter racional, é, deste modo que a liberdade, ou a vontade que existe 
em si e para si, aparece como realidade objetiva, círculo de necessidade, cujos 
momentos são os poderes morais que regem a vida dos indivíduos e que 
nestes indivíduos e nos seus acidentes tem sua manifestação, sua forma e sua 
realidade fenomênicas.22 

Em síntese, a moralidade é o grau de conformação às regras morais que 

se impõe à subjetividade e à objetividade. Tal procedimento de conformação 

depende de mecanismos e instrumentos para que, de alguma maneira, ocorra essa 

quantidade de eficácia das regras morais.  

Conceitualmente, moral é o conjunto de instrumentos viabilizadores da 

eliminação das arbitrariedades entre as subjetividades e a objetividade, que visa dar 

eficácia às regras morais, representando o quão moral a regra pode ser ou até 

mesmo a quantidade moral que há em algo.  

Isso equivale dizer que a moralidade é o comportamento do homem na 

livre decisão perante a lei moral. Entre a ética, a moral e a moralidade, a distinção é 

representada, respectivamente, pelo estudo (cognição), pelas regras (regulação 

consuetudinária) e pelos instrumentos (instrumentalização) ao cuidar do ideal de 

bem estar. 

Quanto à moralidade, os capítulos posteriores irão transcorrer sobre o 

tema no que diz respeito à moralidade objetiva ou coletiva, onde será tratada a sua 

conceituação enquanto princípio Constitucional, assim como o seu alcance dentro 

das relações advindas do poder público.  

 

 

                                                 
22 RANGEL JUNIOR, Hamilton. Op cit p. 30 
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Capítulo 2 

O princípio da moralidade administrativa 

 

 

Sumário: 2.1. Notas introdutórias; 2.2. O interesse pela moral 
da civilização grega até os nossos dias; 2.3. O conceito de 
moralidade administrativa; 2.4. O alcance do princípio da 
moralidade administrativa; 2.5. O princípio da moralidade no 
direito Constitucional positivo; 2.6. A moralidade e os 
agentes públicos. 

 

2.1. Notas introdutórias 

 

O estudo da moralidade passou a ser ainda mais relevante com o advento 

da Constituição Federal de 1988, que a elevou ao patamar de princípio 

Constitucional norteador dos destinos da administração pública, ao lado da 

legalidade, impessoalidade, publicidade e, mais recentemente, através da Emenda  

Constitucional nº. 19, do princípio da eficiência23.  

Contudo, a mesma Carta Constitucional de 1988, que atrelou a 

administração direita e indireta de qualquer dos poderes a nível municipal, estadual 

ou Federal ao princípio da moralidade deixou de explicitar o seu real conteúdo, 

gerando, a princípio, uma certa imprecisão e descrédito na aplicabilidade e 

efetividade do citado imperativo Constitucional. 

                                                 
23 Art. 37 da CF/88 – A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso) 
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Por outro lado, a “positivação da moral” ou, como queiram, a sua 

institucionalização pela Constituição atual, surpreendeu muitos juristas 

desprevenidos, uma vez que a idéia de moralidade é dotada de forte teor filosófico, 

preconizado por Aristóteles e mais adiante desenvolvido por Santo Tomaz de 

Aquino, e, infelizmente, pouco assimilada pela predominância de uma mentalidade 

jurídica em que ainda prevalece o apego aos ditames positivistas.   

 

 

2.2. O interesse pela moral da civilização grega até os nossos dias 

 

A moralidade causou fascinação e interesse de filósofos, juristas, 

doutrinadores e antigos estudiosos do direito, dentre os quais destaca-se o 

interesse pela ética em Sócrates, Platão, Aristóteles, e Ihering, que, com sua 

notável contribuição para a ciência do direito, denominou a moralidade de Cabo 

Horn da ciência jurídica, realçando a sua inestimável importância para o direito e 

para a sociedade. 

Infelizmente, nem todos os autores contemporâneos atribuem importância a 

tal princípio por entenderem que o conceito de moralidade é vago e impreciso ou 

que, de uma forma mais clara, termina por ser absorvido pelo próprio conceito de 

legalidade. Na realidade, a este princípio tem-se dado pouca atenção por parte da 

doutrina especializada, sendo mais demoradamente estudado pelos amantes da 

filosofia do direito. 

Sem querer menosprezar a contribuição dos eminentes jurisconsultos 

nacionais, é na escola francesa que encontramos a maior contribuição no que tange 

ao estudo do princípio da moralidade, nas lições de Houriou, insistentemente citado 

nos compêndios de direito administrativo por suas anotações elucidativas a respeito 

deste tema tão empolgante e pouco explorado. 



 

 32 
 

 

Em sua obra, Houriou24 escreveu com grande proficiência que “o poder 

público constitui a armadura moral da administração pública. E, aliás, deve-se notar 

que todo controle organizado em nome da moralidade administrativa sobre os atos 

administrativos deve partir da noção de poder”. A moralidade tem uma abrangência 

que transcende a legalidade e legitima, sob a égide da moral pública, o controle dos 

atos públicos. 

Tem-se, portanto, na escola administrativa francesa a base da construção 

da moralidade administrativa como princípio. Sua composição determina que os 

atos administrativos devem ser fiscalizados em conformidade com os pilares 

erguidos pela moralidade administrativa, fundado no desvio de poder, cuja zona de 

policiamento é a zona da moralidade administrativa. 

Sem dúvida, a maior contribuição de Houriou reside no reconhecimento da 

administração pública como uma instituição finalisticamente orientada, exigindo de 

seus agentes, além da submissão formal à lei, como qualquer agente público, uma 

específica honestidade profissional, honestidade esta já preconizada nas lições de 

Ulpiano25 (iuris praecepta sunthaec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 

cuique tribuere). 

Houriou procurou relacionar a moralidade à noção de abuso de poder. 

Nesta concepção o autor se apóia no fato de que, mesmo no exercício de sua 

discrição, o administrador público deve respeito à moralidade e sua desobediência 

traduz um abuso de poder e uma arbitrariedade excessiva no trato da coisa pública 

em um efetivo exagero da autonomia individual contra o próprio Estado. 

A inserção do princípio da moralidade na Constituição Federal de 1988 

                                                 
24 HOURIOU, Maurice. Príncipes de Droit Public. Paris: Librairie de la Societé du Recueil, 1910. p. 65 
 
25 Os princípios de Ulpiano são: viver honestamente, não lesar outrem, dar a cada um o que lhe é próprio. 
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decorreu do posicionamento assumido pelas classes sociais constitutivas da nação, 

que exigiram tal procedimento do constituinte em virtude da triste realidade das 

práticas administrativas existentes no momento, caracterizadas, em sua grande 

maioria, pela malversação de recursos, bens e interesses públicos, sem a devida 

repressão legal, o que gera a inevitável sensação de impunidade. 

O princípio da moralidade, relegado a segundo plano pela práxis jurídica e 

relembrado pela Constituição nacional, vem, paulatinamente, despertando mais 

interesse de estudiosos do direito Constitucional e administrativo, não só pela sua 

amplitude, como também pela enxurrada de escândalos administrativos por que 

vem passando o país. 

O Estado, hoje, não se satisfaz com a mera ordem legal. Exige, portanto, 

que a administração obedeça a determinados princípios que se afinem com a 

valoração da dignidade humana, com o respeito à cidadania e à construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. O cumprimento da moralidade além de se 

constituir um dever que se deve cumprir, apresenta-se como direito subjetivo de 

cada cidadão. 

O sistema de fiscalização do comportamento dos administradores públicos 

tem sido, gradativamente, alterado pelo legislador, com a produção de novas 

normas, na intenção de coibir a desonestidade para com o trato da coisa pública.  

Assim, é que, a começar pela Carta da República de 1988, variados 

dispositivos legais foram estabelecidos com a mesma finalidade de buscar uma 

aplicação mais precisa do princípio contido no art. 37, “caput”, no que diz respeito à 

administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes das entidades 

federadas. Não se trata, efetivamente, de nenhuma novidade como norma, uma vez 

que a Constituição de 1967, já lhe exigia o cumprimento.  
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2.3. O conceito de moralidade administrativa 

 

Ao comentar o princípio da moralidade administrativa, dois aspectos 

iniciais merecem ficar bem claros. Primeiro, que o seu ingresso na Carta Federal de 

1988 (art. 37, “caput”) não significa que, anteriormente, o princípio inexistia na 

administração pública brasileira. Inobstante não inscrito em texto de lei, alguns 

trabalhos doutrinários já o enfocavam e a jurisprudência dele já tratava. Como 

exemplo, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho publicou em 1974 uma monografia 

intitulada “Controle da moralidade administrativa”. O que a atual Carta fez foi 

localizar expressamente o princípio em nosso direito positivo.  

Em segundo lugar, a moral administrativa nada tem a ver com moral comum. 

Na França, mais recentemente, a expressão moralidade administrativa tem cedido lugar 

ao termo “desvio de poder”. É preciso consignar-se que a redução da moralidade 

administrativa ao desvio de poder na França tem uma conseqüência prática muito 

grande: torna possível o exame da questão ao controle judicial.  

Houve aí um alargamento da noção de direito para colher um campo que 

antes ficava adstrito à moral. Na compreensão até agora examinada, a moralidade 

administrativa significa a conformação do ato a seus motivos e finalidades, 

consoante interesse da administração pública. 

O administrador age imoralmente quando administra mal, isto é, quando usa 

de seus poderes administrativos para atingir resultados apartados do interesse 

público a que deveria atender. Por isso, além do desvio de finalidade, considera-se 

como imoralidade administrativa, a ausência de finalidade e a ineficiência grosseira 

da ação do administrador público.  

Ressalte-se, ainda, a exigência da moralidade administrativa na prática do 

ato discricionário. No ato vinculado, o administrador não tem liberdade de ação, 
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porque, para determinada situação, já há o ato legalmente tipificado a ser realizado 

e o administrador não tem qualquer liberdade para adotar outra solução.  

No ato discricionário, por outro lado, o administrador depara-se com certa 

margem de liberdade para decidir, usando de critérios próprios, mas sempre tendo 

por norte o interesse público da administração. A liberdade do administrador não é 

ilimitada, pois relativiza-se pelo interesse público. Discricionariedade, por fim, não se 

traduz em um exercício arbitrário de atos públicos. 

A moralidade administrativa no ato discricionário serve-se de uma medida: a 

da lógica razoável. Os motivos do administrador para o exercício do poder 

discricionário devem ser o exercício de acordo com as condições que tem à frente, 

sem qualquer excesso que signifique individualismo e simplesmente uma 

representação autoritária do administrador.  

A expressividade do art. 37 da Carta Constitucional de 1988 incentiva a se 

extrair do campo da ciência jurídica os postulados fixados para a consecução de um 

conceito de moralidade. Inicialmente, portando, faz-se imperioso registrar a 

acentuada diferenciação entre a legalidade e a moralidade. 

Como bem observou Di Pietro, 

antiga é a distinção entre moral e direito, ambos representados por círculos 
concêntricos, sendo que o maior corresponderia à moral e o menor ao direito. 
Licitude e honestidade seriam os traços distintivos entre o direito e a moral, 
numa aceitação ampla do brocardo segundo o qual non omne quod licet 
honestum est (nem tudo o que é legal é moral)26 

Sobre o mesmo tema, Meirelles, assim assevera: 

O Princípio da Legalidade exige ação administrativa de acordo com a lei, o da 
Moralidade prega um comportamento do administrador que demonstre haver 
como móbil da sua ação a própria idéia de exercer uma boa administração. No 
cumprimento do Princípio da Legalidade, o administrador não tem necessidade 
de dedicar a sua atenção com o motivo da própria ação, pois suficiente que se 
encontre autorizado por lei. O contrário, porém, acontece com o Princípio da 
Moralidade, que exige do administrador uma postura que faça com que os seus 
atos exteriorizem a própria idéia do dever de haver atuado com base e regras 

                                                 
26 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Curso de Direito Administrativo. Ed. Atlas, 1999. pág. 66. 
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finais e disciplinadas suscitadas, não só pela distinção entre o bem e o mal, 
mas também pela idéia geral de administração e pela idéia de função 
administrativa27.  

 

O que ocorre é que, quando se desenvolve o fenômeno da aplicação da lei 

pelo administrador, uma realidade diversa se apresenta. De um lado, atos são 

praticados com integral obediência ao princípio da legalidade e da moralidade; de 

outro, aparecem atos que, não obstante se apresentarem revestidos de legalidade, 

encobrem um desvio, uma vontade particular do administrador, caracterizador de 

uma violação ao dever de exercício de uma boa administração e de um atentado ao 

bem comum. 

A moralidade tem a função de limitar a atividade da administração. Exige, 

com base no seu postulado, que a forma de atuar dos agentes públicos atenda a 

uma dupla necessidade: a de justiça para o cidadão e de eficiência para a própria 

administração, a fim de que se consagre os efeitos-fins do ato administrativo no 

alcance da imposição do bem comum. 

Segundo Meirelles, a moralidade constitui, atualmente, pressuposto de 

validade de todo ato da administração pública. Em sua obra, reporta-se a Hauriou 

transcrevendo o seguinte trecho: “a moral administrativa é imposta ao agente 

público para a sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que 

serve, e a finalidade de ação: o bem comum”.28 Hauriou sintetiza o conceito de 

moralidade como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da 

administração. A importância deste conceito reside no reconhecimento da 

administração pública como uma instituição que exige de seus agentes uma 

especifica honestidade profissional. 

 

                                                 
27 MEIRELLES,  Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. Malheiros, 1998. pag 75 
 
28 MEIRELLES, Op. Cit. pág 73 
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2.4. O alcance do princípio da moralidade administrativa 

 

O princípio da moralidade se revela o mais importante e relevante dos 

cinco princípios enunciados no “caput” do art. 37 da nossa Carta Constitucional de 

1988. Sem qualquer demérito aos demais princípios, evidencia-se em breve análise 

que os princípios remanescentes acabam por desaguar na seara da moralidade 

pública.  

Martins, assim se manifesta a respeito do alcance do princípio da 

moralidade: “O princípio da moralidade administrativa, portanto, é princípio 

essencial. O mais relevante, aquele que se destaca de forma absoluta. Que torna a 

administração confiável perante a sociedade e que faz do administrador um ser 

diferenciado”.29 

Por esta razão, o legislador constituinte, ao incluir o princípio da 

moralidade no rol dos princípios informadores da administração pública, atribui-lhe 

inquestionável importância prática não havendo setor público, direto ou indireto, que 

não lhe deva respeito.   

A moralidade é aquela que se vincula não só à obediência estrita da lei 

que deve ser aplicada, mas também à preocupação de não gerar problemas de 

nenhuma espécie ao administrado, podendo, inclusive, ser responsabilizado o 

servidor ou agente político, nos termos do art. 37, parágrafo primeiro da Lei  

Fundamental, caso não atue eticamente. 

Desta feita, o preceptivo Constitucional do art. 37, “caput”, tem a intenção 

de alargar a abrangência do princípio da moralidade administrativa, permitindo que 

seja juridicamente possível exigir-se da administração direta e indireta da União, dos 

                                                 
29 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O Princípio da Moralidade no direito tributário/coordenador Ives Gandra da 
Silva Martins; 2 ed.  atualizada. São Paulo.  Revista dos Tribunais, 1998. p.38 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não só a sua atuação com 

observância da lei e de conformidade com a finalidade pública, mas, sobretudo, a 

sua consonância com a lei aferida quanto à sua moralidade.  

A moralidade institucional aplicada à administração pública inclui os atos 

decorrentes da eficácia arbitrária da subsidiariedade estatal contra as autonomias 

privada e individual, a probidade administrativa somente cuida das situações nas 

quais a arbitrariedade vitimiza o Estado.  

Assim sendo, o gestor público que se locupleta do patrimônio coletivo, 

está tornando sua autonomia arbitrária em relação a subsidiariedade estatal, pelo 

fato de que tal patrimônio esta afeto à esfera de atuação do Estado, dada a 

insuficiência da coletividade privada e do indivíduo para geri-lo. 

Constitui, ainda, elemento prático na configuração do alcance do princípio 

da moralidade algumas hipóteses destacadas por Franco Sobrinho30 em que aponta 

atos que frontalmente atingem o princípio da moralidade, dentre eles:  

a) o fato de não se justificar o ato, viciando-o na origem;  

b) não corresponder ao fato desviando-se da causa;  

c) não exteriorizar motivos determinantes, categóricos e  

d) não formalizar regras jurídicas estabelecidas. 

 

2.5. O princípio da moralidade no direito Constitucional positivo 

 

Este tópico destina-se a lançar os olhos às constituições anteriores para 

                                                 
30 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O Controle da Moralidade Administrativa, Saraiva. São Paulo, 2000. 
p. 45 
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termos uma idéia de como, ao longo do tempo, foi tratado o tema da moralidade. 

A Constituição do Império datada de 1824 ao se referir ao Conselho de 

Estado, responsabiliza seus membros pelos conselhos manifestamente dolosos que 

manifestassem opostos à lei e aos interesses do Estado e, muito embora não 

expresso, nota-se, por lógica dedução, que não admitiam também os conselhos 

imorais. Mais à frente, em relação aos funcionários públicos, tornava-os 

estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticadas no exercício de suas 

funções. 

A Constituição da República de 1891 em seu artigo 82 atribuía aos 

funcionários públicos a estrita responsabilidade pelos abusos e omissões em que 

incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou 

negligência em não responsabilizarem efetivamente seus subalternos.  

A Carta de 1934 foi a que primeiro dedicou um capítulo aos funcionários 

públicos, mas ao exemplo das Cartas anteriores não explicitava o princípio da 

moralidade. A Constituição de 1937 reproduziu a de 1934 no que diz respeito aos 

funcionários públicos. O texto Constitucional de 1946 em seu art. 194 anunciou que 

as pessoas jurídicas de direito público interno são responsáveis pelos danos que os 

seus funcionários, nesta qualidade, causem a terceiros. Tal dispositivo foi repetido 

na Carta magna de 1967. 

Destarte, muito embora se entenda que de forma implícita houvesse 

menção ao princípio da moralidade, somente a Carta de 1988 empregou pela 

primeira vez a expressão moralidade indicando que a administração deve conviver 

com ela para se realizar com proveito para a sociedade.  

No direito Constitucional comparado, não encontramos nas constituições 

do mundo ocidental contemporâneo qualquer alusão ao princípio da moralidade da 

forma como a explicitou a nossa Carta magna. O controle da moralidade pública e o 

combate à corrupção geralmente são destinados a apreciação de norma 

infraconstitucional.  
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu item 

XV, dispõe de forma clara que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo 

agente público pela sua administração e a Constituição Americana na seção 4 

determina que o presidente, o vice-presidente e todos os funcionários civis dos 

Estados Unidos serão afastados de suas funções quando indiciados e condenados 

por traição, suborno, ou outros delitos ou crimes graves.  

Mais adiante, na seção 9, item 8, a mesma Carta Constitucional veda aos 

agentes públicos, sem licença do Congresso, aceitar dádivas, emolumentos, 

emprego ou titulo de qualquer espécie. 

Resulta que o conceito de moralidade administrativa coincide com a idéia 

de zelo pelo patrimônio moral e material do Estado e dos demais entes públicos; 

não só os próprios administradores são os institucionais guardiões desse valor, 

como também os demais órgãos estatais e também o povo.  

A Constituição Federal manifesta essa intenção, em um primeiro plano, ao 

dar aos integrantes do povo, que são os cidadãos, legitimidade para buscar na 

justiça a observância dos padrões exigíveis de moralidade administrativa (art. 5º, 

inc. LXXIII) e, correspondentemente, ao outorgar aos juízes o poder de fazer o 

controle da moralidade e da improbidade.  

Também ao Congresso Nacional é conferido o poder-dever de controlar as 

contas do chefe do poder executivo (art. 49, inc. IX) e, de um modo geral, "a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta" (art. 70), para o que contará com o 

auxílio técnico do Tribunal de Contas da União – TCU (art. 71). Confirma-se, 

portanto, que o encargo de zelar pela moralidade administrativa é difuso entre os 

organismos estatais e membros do congregado político de determinado povo. 
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2.6. A moralidade e os agentes públicos 

 

Em decorrência do conceito de moralidade institucional, o conceito de 

moralidade administrativa abrange a não-arbitrariedade dos universos individual e 

privado contra o estatal, e deste contra aqueles no âmbito da administração pública.  

É a Constituição Federal31 que, ao cuidar da administração pública, impõe 

moralidade, porém, especifica sanções para os casos de improbidade, conforme o 

pensar de Rangel Júnior: “nulidade dos atos desobedientes àquela não exclui a 

reparabilidade dos bens e a prejudicialidade dos agentes ligados às lesões 

decorrentes desta.”32 

Como são termos semanticamente afins – o sentido de probidade está 

contido na noção de moralidade, o que nos leva a dizer que moralidade 

administrativa já é, em si, a moralidade institucional aplicada à administração 

pública, enquanto probidade é o instituto de moralidade institucional público-

administrativa, reparável política, funcional, civil e criminalmente.  

Atualmente, a sociedade vem se tornando cada vez mais exigente quanto 

à conduta do administrador público na gerência dos interesses coletivos na 

expectativa de uma administração pública orientada por valores éticos onde não lhe 

baste tão somente a aprovação da lei, mas também o seu enquadramento nos 

valores morais da coletividade e que seja passível de punição específica por desvio 

da conduta ética, afastando a sensação de impunidade que permeia no seio 

coletivo.  

                                                 
31 Constituição Federal de 1988 - Art. 15. - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 
dará nos casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil 
absoluta; III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir 
obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, VIII; V - improbidade administrativa, 
nos termos do artigo 37, § 4º (Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.) 
 
32 RANGEL JÚNIOR, Hamilton. Princípio da Moralidade Institucional.  Juarez de Oliveira. 2001. p. 39 
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Desta maneira, o aperfeiçoamento da conduta ética do servidor público 

depende da clareza das regras de comportamento e do desenvolvimento de uma 

estratégia específica para sua implementação e punição formando uma base ética 

do funcionalismo de carreira com uma estrutura sólida calcada nos valores 

tradicionais da classe média, onde ele é recrutado. 

Para tanto, o governo elaborou um código de conduta da alta 

Administração Federal33 que vale como compromisso moral das autoridades 

integrantes da alta Administração Federal com o chefe de governo, proporcionando 

elevado padrão de comportamento ético capaz de assegurar, em todos os casos, a 

lisura e a transparência dos atos praticados na condução da coisa pública.  

A conduta dessas autoridades ocupantes dos mais elevados postos da 

estrutura do Estado servirá como exemplo a ser seguido pelos demais servidores 

públicos, que, não obstante sujeitos às diversas normas fixadoras de condutas 

exigíveis, tais como o Estatuto do Servidor Público Civil, a Lei  de Improbidade e o 

próprio Código Penal Brasileiro, além de outras de menor hierarquia, ainda assim, 

sempre se sentirão estimulados por demonstrações e exemplos de seus superiores. 

Como ponto de partida, a tentativa de prevenir condutas incompatíveis 

com o padrão de moralidade desejado no serviço público passa pela identificação 

das áreas da administração pública em que tais condutas podem ocorrer com maior 

freqüência, dando-lhes especial tratamento.  

Constitui-se tarefa de elevado grau de dificuldade, mas que deve ter início 

pelo nível mais alto da administração, não somente por conter o poder decisório, 

                                                 
33 Código de Conduta da Alta Administração Federal - Art. 1º Fica instituído o Código de Conduta da Alta 
Administração Federal, com as seguintes finalidades: I - tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da 
alta Administração Pública Federal, para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório 
governamental; II - contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração Pública Federal, a partir 
do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior;III - preservar a imagem e a reputação do 
administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código; IV - 
estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais 
posteriores ao exercício de cargo público; V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o 
dever funcional das autoridades públicas da Administração Pública Federal; VI - criar mecanismo de consulta, 
destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador.  
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mas também por se constituir o paradigma ideal para a conduta dos demais 

servidores públicos.  

Além disso, é de se notar que a insatisfação social com a conduta ética do 

governo - Executivo, Legislativo e Judiciário - não é um fenômeno exclusivamente 

brasileiro e circunstancial. De modo geral, todos os países democráticos 

desenvolvidos enfrentam o crescente ceticismo da opinião pública a respeito do 

comportamento dos administradores públicos e da classe política.  

Essa tendência está ligada principalmente a mudanças estruturais do 

papel do Estado como regulador da atividade econômica e como poder concedente 

da exploração, por particulares, de serviços públicos antes sob regime de monopólio 

estatal. 

Como forma de impedir a proliferação da corrupção no setor público a Lei  

8.73034 de 10 de novembro de 1993 estabelece a obrigatoriedade da declaração de 

bens e rendas, bem como a indicação de suas fontes, no momento da posse, para o 

exercício de cargos, empregos e funções nos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, bem como no final de cada exercício financeiro e também no término do 

mandato.  

Por conseguinte, a legislação nacional também prevê a possibilidade de 

demissão motivada por atos de improbidade administrativa, conforme determina de 

forma expressa o Regime Jurídico Único, Lei  8.112/90, em seu art. 132: 

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a administração pública; 

                                                 
34 Lei 8.730 de novembro de 1993 - Art. 1º. É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das 
fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, 
bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, 
renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: I - Presidente 
da República; II - Vice-Presidente da República; III - Ministros de Estado; IV - membros do Congresso Nacional; V 
- membros da Magistratura Federal; VI - membros do Ministério Público da União; VII - todos quantos exerçam 
cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança, na administração direta, indireta e fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União. 
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II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; (grifo nosso) 
 

Mais recentemente, o advento da Lei de Improbidade Administrativa35 

trouxe a regulamentação dos atos praticados por qualquer agente público, servidor 

ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 

erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinqüenta por cento) do 

patrimônio ou da receita anual, com previsão de sanções aplicáveis aos infratores 

no exercício ilícito ou imoral de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional conforme disposição expressa 

do referido texto legal.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Lei 8.429 de 1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. 
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Capítulo 3 

Corrupção e improbidade administrativa: 

noções gerais e breve síntese histórica 

da corrupção no Brasil 

 

 

Sumário: 3.1. Notas introdutórias; 3.2. Noções basilares 
sobre corrupção e improbidade administrativa; 3.3. Brasil: 
um histórico de corrupção e improbidade administrativa: 
3.3.1. A corrupção no Brasil Colônia; 3.3.2. A corrupção no 
Brasil Império; 3.3.3. A corrupção no período Republicano.   

 

3.1. Notas introdutórias 

 

O Brasil vive um momento histórico, delicado e preocupante. As 

instituições públicas fundamentais à sociedade e seus gestores sofrem com o 

descrédito total oriundo de um histórico de atos covardes de incompetência, 

corrupção e desmandos administrativos.  

O desmantelamento do setor público como um todo atinge a sociedade e 

mina a esperança do povo brasileiro por melhores dias. Vivenciamos a consolidação 

de uma cultura de desrespeito às leis e às exigências de honestidade, lealdade, 

probidade e moralidade no trato da coisa pública. As fraudes, em todos os setores 

públicos, têm a conivência e participação de funcionários públicos, agentes políticos 

e também de empresários. 

A defesa do patrimônio público é exigência crescente das organizações 

sociais no mundo contemporâneo. O combate a estas práticas nocivas ao 

patrimônio público deve ser encarado com maior denodo por parte das autoridades 
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nacionais, por se configurar em fator de estabilização das economias globalizadas, 

e a deterioração do setor público acarreta, invariavelmente, incerteza, 

imprevisibilidade e instabilidade nas políticas governamentais e na administração 

pública.  

Exige-se para tanto, transparência e fiscalização rigorosa da ação dos 

agentes e gestores públicos, pautados pela idéia de que não podem dispor de 

dinheiro, valores e bens coletivos, muito menos se esquivar da observação da 

moralidade administrativa no exercício de atos administrativos.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 busca, por 

certo, atender aos legítimos anseios populares, com enormes avanços em relação 

aos sistemas anteriores, seja ao conferir maiores garantias e prerrogativas aos 

membros do ministério público e do Poder Judiciário, outorgando-lhes inequívoca 

independência no agir, seja ao prever normas materiais e instrumentais de combate 

rigoroso à improbidade administrativa, inclusive com a possibilidade de participação 

popular nos atos de controle e fiscalização da má-gestão, assim como a 

possibilidade de acionar juridicamente os responsáveis por tal desmando.  

Nessa linha, o art. 37, § 4º, da nossa Lei  maior estabelece que os atos de 

improbidade administrativa importam:  

a) a suspensão dos direitos políticos,  

b) a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e  

c) o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível36 .  

                                                 
36 Art. 37, § 4º da Constituição Federal de 1988: § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
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Com efeito, o art. 15, inciso V, da vigente Magna Carta37 estabelece que a 

perda ou suspensão dos direitos políticos somente pode ocorrer, dentre outros 

casos ali previstos, na hipótese de improbidade administrativa, nos termos do art. 

37, § 4º, do mesmo diploma normativo. 

Torna-se imperioso, portanto, a análise de alguns aspectos jurídicos da 

chamada improbidade administrativa, especialmente no que diz respeito ao 

descumprimento do Princípio da moralidade administrativa enquanto fato gerador de 

atos de corrupção e de má-gestão administrativas, deixando a cargo do próximo 

capítulo uma visão difusa do controle da moralidade administrativa mediante a 

participação popular direta por meio de Ação Popular38.  

A idéia de improbidade administrativa passa pelo descumprimento, por 

atos dos agentes públicos, dos preceitos constitucionais básicos que regem o setor 

público, resumindo-se em duas exigências fundamentais. Daí, portanto, a 

necessidade de algumas reflexões críticas a respeito da corrupção e dos atos de 

improbidade administrativa nos atos dos agentes públicos, salientando-se que a 

abordagem aqui apresentada não tem a pretensão de buscar um exame exaustivo 

do tema.  

 

3.2. Noções basilares sobre corrupção e improbidade administrativa 

 

Etimologicamente, probidade advém de “probo”, do latim probus. Ser 

probo significa ser honesto, honrado, virtuoso. A probidade é a retidão, a integridade 

                                                 
37 Art. 15 da Carta Constitucional: . É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta; III - 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos 
imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos do artigo 
37, § 4º. (grifo nosso) 
 
38 A Lei 4.717 que regulamenta a Ação popular é datada de 29 de junho de 1965, foi publicada no Diário Oficial da 
União em 05 de julho de 1965. 
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do caráter. No regime jurídico Constitucional a probidade assume especial e 

particular significado.  

Entre as formas abarcadas pela moralidade administrativa está a 

probidade administrativa, que consiste na obrigação de agir com honestidade na 

administração pública. Contudo, a moralidade administrativa abrange uma 

orientação comportamental que não se restringe exclusivamente ao campo da 

honestidade.  

Esta é a grande dificuldade na abordagem do tema, que não tem sido 

enfrentado pela doutrina como assunto de preferência. Nem por isso, porém, se 

desiste da tarefa de buscar sua compreensão. 

No contexto do sistema jurídico pátrio, improbidade administrativa é a 

conseqüência jurídica da violação do dever Constitucional de probidade do gestor 

público, que se relaciona intimamente com o Princípio da moralidade administrativa, 

embora com este não se confunda. A improbidade é conceito jurídico indeterminado 

que exige, portanto, esforço redobrado por parte do intérprete.  

A sociedade brasileira vive atormentada por escândalos de desonestidade 

e incompetência administrativa no trato da coisa pública, motivada pela falta de 

senso público em grande parte dos agentes políticos nacionais, razão pela qual a 

Lei de Improbidade Administrativa vem buscando colaborar no sentido de impedir o 

crescimento de atos de improbidade pública, atuando efetivamente na 

responsabilização e punição dos verdadeiros culpados pela prática de atos imorais, 

impondo como pena a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade patrimonial e o ressarcimento ao erário, independentemente da 

ação penal cabível, na forma e gradação previstas em lei.39  

                                                 
39 Art. 37, § 4º da Constituição Federal de 1988, ver nota 36. 
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A Lei  8.429/9240 anunciou três grandes categorias de atos de improbidade 

administrativa, quais sejam:  

a) aqueles que importam enriquecimento ilícito;  

b) aqueles que causam lesão ao erário;  

c) aqueles que atentam contra os princípios da administração pública.  

No que diz respeito às punições foi ampliado o rol de sanções, incluindo a 

multa civil, a perda dos bens havidos ilicitamente e a interdição temporária de 

direitos.  

São sujeitos ativos dos atos de improbidade qualquer agente público, 

servidor ou não, que agir contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade cuja criação ou 

custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, estando também sujeitos às penalidades desta lei os 

atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba 

subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como 

daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 

menos de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, limitando-

se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 

aos cofres públicos. 

Podem, ainda, ser sujeitos ativos qualquer dos poderes da República que 

possua estrutura administrativa onde seus membros atuem como administradores 

públicos, praticando atos administrativos. Desta forma, não há dúvidas que, no 

                                                 
40 Lei de Improbidade Administrativa - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências. 
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Judiciário, o magistrado que exerça a função de diretor de foro e autorize despesas, 

realizando contratações, administrando, enfim, o material do Poder Judiciário, age 

também como administrador, podendo, em tese, agir desonestamente ou 

desidiosamente no trato da coisa pública.  

Tal situação também ocorre no âmbito do Poder Legislativo quando os 

parlamentares eventualmente praticam atos administrativos em sentido estrito e, 

nessa medida, se encontram sob o efetivo império da legislação repressora da 

improbidade administrativa. Vale salientar que os desvios comportamentais dos 

agentes políticos independem dos prejuízos materiais aos cofres públicos, podendo 

ocorrer atos ou comportamentos extremamente reprováveis sem que, 

automaticamente, haja lesão material ao erário. 

Interessante analisar as diversas acepções de agente público que se 

destinam a ser tuteladas pelo art. 2º da Lei  8.429/92. Segundo o citado diploma 

legal, agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou 

transitoriamente, do exercício de alguma função estatal.  

Em tese, a doutrina comunga da mesma opinião quanto à classificação 

dos agentes públicos em espécies ou categorias bem diferenciadas, podendo ser 

identificados como agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos e 

agentes delegados. 

Evidencia-se, outrossim, a amplitude do conceito de agente público para 

efeitos de controle da probidade administrativa, levando-se em conta, 

fundamentalmente, o art. 1º, “caput” e parágrafo único, da Lei  No.  8.429/9241, 

diferenciando-se, de certa forma, das concepções doutrinárias que caracterizam os 

                                                 
41 Lei 8.429/92 - Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, 
serão punidos na forma desta Lei.Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com menos de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 
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agentes delegados como espécies de agentes públicos.  

Por agentes delegados, entende-se aqueles que são particulares e 

recebem incumbência de execução de determinada atividade, obra ou serviço 

público, realizando-o em nome próprio, como verdadeiros colaboradores com o 

poder público.  

Inclui-se nessa categoria os concessionários e permissionários de obras e 

serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os 

leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem 

delegação para alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo que 

realizam serviços públicos pela descentralização administrativa. 

O que caracteriza os serviços concedidos é seu encampamento por 

aquele particular que o realiza ou executa, em seu nome, por sua conta e risco, 

remunerados por tarifa, na forma regulamentar, mediante delegação contratual ou 

legal do poder público concedente, evidenciando-se atividade do poder público 

realizada por particular em razão da concessão.  

Meirelles42 entende que os agentes delegados, quando lesam direitos no 

desempenho das funções delegadas, devem responder civil e criminalmente sob o 

império das normas que regem a administração pública de que são delegados, 

inclusive por crime funcional, pois a transferência da execução não descaracteriza o 

caráter público da atividade, tanto que a lei de mandado de segurança considera 

"autoridade", para fins de impetração, as pessoas naturais ou jurídicas com funções 

delegadas do poder público. 

Depreende-se do que já foi exposto que a Lei de Improbidade 

Administrativa não se dirige apenas aos agentes do Poder Executivo, mas também 

aos demais poderes e funções estatais que de forma análoga, estão obrigados a 

zelar pelo respeito à coisa pública, devendo exercer suas atribuições no âmbito do 

                                                 
42 MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. Ed. Malheiros, São Paulo. 2001. p. 58 
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sistema jurídico.  

Os atos ilegais e inconstitucionais, ilícitos, praticados com culpa grave, 

ensejam responsabilização do agente público, desde que exercido com manifesto 

abuso de poder, injustificada negligência e irresponsabilidade funcional43. 

Ao tratar da responsabilidade civil do Estado, nossa Carta Constitucional 

não exclui a responsabilidade oriunda dos atos jurisdicionais ou legislativos, 

visualizando o Estado sob um ponto de visto mais amplo e abrangente, incluindo-se 

atos jurisdicionais e legislativos como passiveis de análise sob o pálio da Lei de 

Improbidade Administrativa, na medida em que tais atos podem atentar contra 

exigências fundamentais de probidade no exercício de atribuições públicas. 

Hodiernamente não se admite a idéia do poder soberano ilimitado e 

irresponsável que possa causar injustificáveis prejuízos à comunidade, uma vez que 

dos políticos e funcionários públicos se exige um mínimo preparo funcional. Idêntica 

exigência se endereça aos parlamentares, magistrados e membros do Ministério 

Público, ou seja, a todos os agentes políticos do Estado, assim entendidos em 

consonância com a legislação vigente. 

Idêntica posição deve ser tomada em relação às entidades que recebem 

subvenções, benefícios ou incentivos fiscais, haja vista a crescente parceria entre 

os órgãos públicos e a iniciativa privada, incluindo-se aqui todos os desdobramentos 

do desenvolvimento social e tecnológico que, não raro, são previstos pelos 

administradores públicos para justificar as chamadas guerras fiscais, parecendo não 

haver limites, fora das autorizações legislativas, para a concessão de semelhantes 

privilégios públicos - isenções fiscais, benefícios creditício e de qualquer natureza - 

a particulares, pois os Municípios, os Estados e a própria União necessitam da 

iniciativa privada para impulsionar sua economia, gerar empregos, e aumentar o 

                                                 
43 Lei 8.429/92 - Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes 
são afetos. Art. 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.  
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padrão de vida das pessoas. 

O Estado parece estar cada vez mais dominado pelo capital privado, cada 

vez mais submetido aos caprichos e ambições do mundo empresarial que busca o 

lucro de forma implacável e incessante. Neste âmbito, verifica-se aparente choque 

entre princípios fundamentais da ordem Constitucional vigente, quando, de um lado, 

observa-se o princípio da autonomia privada e, de outro, os princípios que regem a 

administração pública no manejo do dinheiro público, em especial o Princípio da 

moralidade administrativa. 

Portanto, podem os contratos realizados entre entes públicos e iniciativa 

privada, pelo menos em tese, gerar efeitos não previstos e nem pretendidos 

expressamente pelas partes, dada a incidência inarredável da Lei  nº 8.429/92, que 

regula o manejo do dinheiro público juntamente com o que está expressamente 

determinado no art. 37, parágrafo 4º, da Carta de 1988.  

No que diz respeito ao contrato é possível, desde logo, analisar a 

legalidade, a moralidade, a impessoalidade e publicidade administrativas, 

juntamente com os tipos previstos na lei de improbidade, vedando eventualmente 

algumas espécies de negócios que se mostrem lesivos ao erário e à sociedade.  

Por sua vez, os agentes políticos não poderiam alegar suposto interesse 

público, por exemplo, na concessão desmedida de benefícios fiscais a setores da 

iniciativa privada sem garantias de que essas empresas cumpriram a missão de 

trazer retornos à comunidade. Não deve permitir, portanto, o arbítrio e a completa 

falta de critérios lógicos e racionais na realização das despesas públicas. 

As isenções fiscais carentes de qualquer fundamentação lógica, assim 

como sem qualquer comprovação de retorno ou desproporcionais aos interesses 

públicos, devem ser observadas sob atenção do princípio da moralidade 

administrativa no sentido de limitar a ação dos administradores públicos, sem 

prejuízo de método de controle Constitucionalmente posto e vinculante em relação 

aos operadores jurídicos.  
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A Lei  8.429/92 possui, em seu bojo, vários dispositivos que permitem 

eficaz controle da destinação do dinheiro público injetado na iniciativa privada, uma 

vez que também estão sujeitos ao império da lei e da moral os atos de improbidade 

praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 

incentivo fiscal ou creditício, de órgão público em qualquer montante44. 

A sujeição passiva recai sobre a entidade lesada pelo ato de improbidade, 

sendo o patrimônio lesado que qualifica a entidade como possível sujeito passivo da 

improbidade. Com isso, a verdadeira entidade lesada, nesse terreno, não é a 

empresa privada, como uma leitura literal da lei poderia, em um primeiro momento, 

dar a entender.  

É o patrimônio público que foi colocado na empresa privada que está 

sendo protegido pela lei e pelo Princípio da moralidade administrativa, razão pela 

qual determina o legislador a possibilidade de proteção desse patrimônio, mesmo 

quando já transferido para a iniciativa privada, situando, em decorrência, os agentes 

privados como possíveis sujeitos ativos do ato ímprobo, na medida em que 

estiverem conectados ao desperdício do dinheiro público aplicado no setor privado. 

Desta feita, o contrato firmado entre empresa privada e o poder público, 

sem que se dê qualquer garantia de sua efetividade, é inválido, afastando eventual 

improbidade mesmo que seja através de assinatura de termo de compromisso em 

inquérito civil público, ou pela via judicial, com a responsabilização dos agentes 

públicos contratantes e agentes privados, desde que presente a culpa grave.  

De qualquer modo, não sendo inseridas garantias e nem ajuizada 

qualquer demanda, haverá perspectiva de extrair do contrato a responsabilidade 

dos empresários e agentes públicos, mesmo na ausência de acordo em torno de 

garantias e prestação de contas, pois tais deveres decorrem de legislação 

                                                 
44 Lei 8.429/92 - Art. 1º, parágrafo único - Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com menos de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 
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cogentemente aplicável à matéria e, por isso, produtora de efeitos independentes da 

vontade das partes.  

Nesse último caso, pode não haver a improbidade, mas subsistirá a 

possibilidade de controle judicial do contrato e dos compromissos da empresa, na 

medida em que tais deveres são decorrência da legislação incidente à espécie. 

Quanto à submissão dos agentes delegados ao império direto da Lei  

8.429/92, é interessante observar que a lei busca tutelar o patrimônio público 

material, tanto que a definição dos sujeitos passivos alcança “aqueles que atuam 

comumente ao abrigo das normas de direito privado, mas, por circunstâncias 

especiais, se encontram tocados pelo setor público”.  

Ocorre, neste caso, o que se costuma denominar de convergência entre 

os direitos público e privado, pois as entidades privadas são atingidas pela 

legislação, na medida em que estiverem em contato com o dinheiro público, pouco 

importando que suas atividades fiquem enquadradas nas normas privadas. As 

concessionárias, autorizatárias e permissionárias de serviços públicos atuam, na 

verdade, como empresas privadas, ao lume de regras do direito privado, salvo se 

houver nelas injeção de dinheiro público.  

Vale salientar que a Lei de Improbidade Administrativa busca definir o 

sujeito ativo em razão do sujeito passivo. Se o agente público não atua em alguma 

das entidades definidas como sujeito passivo, então também ele não será um 

sujeito ativo do ato de improbidade. 

Os sujeitos ativos do ato de improbidade são definidos, 

fundamentalmente, em razão do reconhecimento dos sujeitos passivos, porque é 

“agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, ou função” nas 

entidades mencionadas no art. 1º e parágrafo único da Lei  nº 8.429/92.  
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Portanto, pode ser sujeito ativo do ato de improbidade aquele que se 

ajustar aos ditames do art. 1º e seu parágrafo único da Lei  8.429/92, o qual vincula 

o art. 2º45 da mesma lei, sem prejuízo, por evidente, da incidência do art. 3º, que é o 

mais amplo de todos contemplando a perspectiva de responsabilizar aquele que, 

mesmo não sendo agente público, "induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta" 46. 

Carece de especial atenção o fato de que o terceiro que concorre ao ato 

de improbidade também deverá estar atuando dolosamente, em se tratando de atos 

que importam enriquecimento ilícito47 ou atentam contra os princípios da 

                                                 
45 Lei 8.429/92  - Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.  
 
46 Lei  8.429/92 – art. 3o. - As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo 
agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta.  
 
47 Lei 8.429/92 – art. 9o. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, e notadamente: I - receber, para si ou para outrem, 
dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; II - perceber vantagem econômica, 
direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de 
serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado; III - perceber vantagem 
econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de 
serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades;V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar 
a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer 
outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro 
serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer 
das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei;VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público;VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;IX - perceber vantagem econômica para 
intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;X - receber vantagem econômica de 
qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja 
obrigado;XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei;XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. 
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administração pública48, sob pena de ser enquadrado em comportamento lesivo ao 

erário, então sob a modalidade de conduta culposa, aceitando-se, pois, que haja 

desvios subjetivos do agente. Os beneficiários dos efeitos da improbidade também 

devem ter o elemento subjetivo de suas condutas devidamente investigado. 

 

3.3. Brasil: um histórico de corrupção e improbidade administrativa 

 

A história registra que a corrupção no Brasil tem raízes históricas que 

remontam ao nosso descobrimento, uma vez que não fora desinteressada a 

primeira Carta escrita por Caminha, datada de 1o de maio de 1500, onde ao final 

solicita favores para o seu genro, Jorge Osório, ao rei D. Manuel de Portugal.49 

Neste sentido, multiplicavam-se os casos de corrupção neste período pré-

colonização, tal era a avidez com que as pessoas aqui chegavam para enriquecer, 

atraídas pela fama de abundância da nova Colônia, sendo a forma pela qual se dera 

a ocupação da terra, sem dúvidas, um dos fatores essenciais para o estímulo à 

corrupção no Brasil.  

Pode-se, desta feita, determinar que os primeiros casos de corrupção 

surgiram da relação estabelecida entre a Coroa portuguesa e o Governo Colonial. 

                                                 
48 Lei 8.429/92 – Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública 
- Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta  contra os princípios da Administração Pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, 
e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 
competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou circunstância de 
que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos 
oficiais;V - frustrar a licitude de concurso público; VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; VII 
- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
49 Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha: (...) “E, pois que, senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como 
em outra qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser em mim muito bem servida, a ele peço que 
por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Ozório, meu genro – o que d’ela receberei 
em muita mercê ”(...) 
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3.3.1. A corrupção no Brasil Colônia 

 

Na época colonial, não havia qualquer código moral, assim como 

dignidades preestabelecidas, nem valores de princípio. Implantava-se, desde esta 

época, a lei da vantagem, que passou a fazer parte da cultura brasileira e que, em 

vários momentos da nossa história, teve aplicação condenável. 

No Brasil Colônia, aportavam todos aqueles que não dispunham de 

maiores perspectivas em sua terra natal, fossem degredados, incorrigíveis e falidos 

de qualquer sorte. Inexistia, desta forma, um compromisso moral ou ideológico em 

construir uma nação, em formar um povo, muito pelo contrário, tudo o que se 

desejava era extrair toda a riqueza aqui existente, antes de se pensar na 

consolidação de uma nova civilização, a ponto de D. João VI dizer que o Brasil era a 

vaca leiteira de Portugal.  

Nesta fase, era bastante costumeira a troca de favores, o trafico de 

influência, os conchavos, os acordos, as composições, o apadrinhamento, assim 

como os desvios de verbas de que o não recolhimento de impostos era espécie. 

Habib50 cita alguns exemplos de corrupção por ocasião da colonização 

brasileira, dentre os quais a Conjuração Mineira, onde seus ideais foram traídos e 

delatados por Joaquim Silvério dos Reis em troca do perdão de seu débito junto à 

Fazenda Real, assim como o caso do governador de Goiás, D. Álvaro Xavier 

Botelho de Távora, conde de S. Miguel, afastados por corrupção.  

Idêntico fim levou João Tavares Roldão, governador do Rio de Janeiro 

(século XVII), uma vez que recebia mimos e prendas dos capitães dos navios que 

chegavam e daqueles que pretendiam levar, do Brasil, mais açúcar do que o 

                                                 
50 HABIB, Sergio. Brasil: Quinhentos anos de corrupção. Ed. Fabris. Porto Alegre, 2002. p. 56 
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permitido. 

Este quadro de corrupção foi pintado na literatura nacional pelo padre 

Antonio Vieira em seus “Sermões” e por Gregório de Matos Guerra51, o “boca do 

inferno” que nos dá um panorama real da sociedade daquela segunda metade do 

século XVII, não só na Bahia mas também na Colônia inteira. 

 

3.3.2. A corrupção no Brasil Império 

 

A exemplo do que ocorrera no período colonial, o Brasil Império também 

foi recheado de casos de corrupção. Analisando tal período, admitindo-se como 

marco a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, e com a transferência de toda 

a corte portuguesa, impulsionada pelas investidas de Napoleão Bonaparte na 

europa, a então Colônia empobrecida pela política desalentadora das Capitanias 

Hereditárias deflagrou um processo, há muito ansiado por vários governantes 

portugueses, que idealizavam a construção no Brasil de um Portugal maior do outro 

lado do mar, fundando aqui um novo Império. 

Apesar de todos os avanços e benefícios trazidos pela vinda da Família 

Real, como a fundação das Escolas de Medicina, de Marinha, de Guerra, a criação 

da Imprensa Régia, a criação do Banco do Brasil, tem-se noticia de que nos últimos 

anos da administração joanina a corrupção proliferou-se, fato este que lançou as 

bases para a emancipação política da Colônia que se deu com a independência em 

1822. 

O que caracteriza o período imperial não é o contrabando, praticado até 

mesmo pelos padres da Companhia de Jesus que remetiam ouro pelo interior de 

                                                 
51 Trecho citado por HABIB, op cit. p 62:  “a cada canto um grande Conselheiro/ que nos quer governar cabana e 
vinha/ não sabem governar sua cozinha/e querem governar o mundo inteiro/ estupendas usuras nos mercados/ todos 
os que não furtam, muito pobres/ eis aqui a cidade da Bahia.” 
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santos de pau oco, mas sim os investimentos culturais e as melhorias nas áreas de 

saúde, habitação economia etc., com progresso a olhos vistos. Entretanto, a 

corrupção não era minimizada, muito pelo contrário, agora era realizada por nobres, 

ministros e demais integrantes do governo imperial. 

Era comum nesta época, a concessão de títulos honoríficos em troca de 

favores, o que muitas vezes servia para corromper as pessoas a tal ponto que 

motivou a criação de um projeto de lei encaminhado à Comissão de Justiça Civil 

propondo a proibição de membros do Poder Judiciário receberem concessão, graça, 

título, distinção ou condecoração do Poder Executivo, sob pena de perda do 

emprego e sem direito a aposentadoria52. 

Mandado ao exílio por Dom Pedro, José Bonifácio53 escrevera inúmeras 

notas, poesias e Cartas, onde manifestava sua indignação a essa indiscriminada 

concessão de títulos de nobreza, não poupando críticas às chamadas elites 

corruptas e venais. As Cartas de Bonifácio estão repletas de críticas mordazes à 

sociedade da época, que bem denotam o estilo de vida que se levava e as muitas 

trapaças e tramas surgidas no seio da corte no período da independência.54  

Muito embora haja noticias de que o Imperador D. Pedro II não tenha 

levado fortuna do Brasil para o exílio, nem por isso seu exemplo serviu para 

desestimular as trapaças e os negócios escusos celebrados por membros da 

realeza e por comerciantes gananciosos que só visavam o lucro fácil.  

Na segunda metade do século XIX não faltavam os estelionatários, os 

                                                 
52 Projeto de Joaquim Saldanha Marinho, Felício dos Santos, Galdino das Neves, J. C. Azevedo e Rui Barbosa.  Art. 
8o. – Além dos títulos, condecorações ou distinções, que positiva e diretamente ensejam estabelecidas por lei, e para 
as condições na mesma prevista e de modo que não parta de deliberação arbitraria do governo, nenhum membro do 
poder Judiciário pode aceitar concessão, graça, titulo, distinção ou condecoração do poder executivo, sob pena de 
perda de emprego e sem direito a aposentadoria. 
 
53 HABIB. Op cit, p. 47:  Trecho de uma das cartas de Bonifácio – O pobre corrupto vende-se por dinheiro, o 
advogados por contratos administrativos, o cortesão por títulos, o negociante por subvenções e privilégios, o 
ambicioso por empregos e posições. 
 
54 HABIB. Op cit, p 57. 
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trapaceadores e uns tantos infiltrados entre novos ricos freqüentando a corte, 

utilizado-se de suas posições elevadas e das vantagens do cargo para se 

beneficiarem de negócios escusos e imorais.  

Ecoava por todo o país os artigos de Rui Barbosa, que condenava de 

forma implacável os abutres do tesouro que ele denominava predadores do erário 

público. Num destes casos memoráveis que escrevera, advertiu para a necessidade 

de retomar-se a moralidade administrativa, já que eram freqüentes os casos de 

improbidade e desvios de verbas públicas.  

Verdadeiramente indignado com o crescente aumento de casos de 

corrupção no governo, Rui Barbosa cumpria o seu papel de utilizar a imprensa para 

conscientizar a sociedade dos graves escândalos que feriam os princípios éticos e 

morais. 

Somado à corrupção geral, outro fator que contribuiu para o crescimento 

da animosidade e o descontentamento com a Coroa foi a fraude eleitoral, que firmou 

o princípio de que o governo nunca perde as eleições e que sem dinheiro nada pode 

a política. Não seria de estranhar que num ambiente desacreditado e sem governo 

como era a monarquia nos seus últimos tempos, a corrupção se tornasse uma 

constante, não só pela quebra dos princípios morais, mas também pela desenfreada 

impunidade.   

 
 

3.3.3. A corrupção no período Republicano 

 

Engana-se quem pensa que a corrupção, que se apresentou como um dos 

grandes fatores de contribuição para a queda da Monarquia no Brasil55, tenha 

sofrido alguma diminuição com o advento da República. Ao contrário, encontrou 

                                                 
55 HABIB, op cit. p. 86:  Montesquieu aponta a corrupção como um dos fatores que levou a queda o Império 
Romano 
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nela um perfeito habitat para o seu recrescimento.  

O abandono dos princípios comuns de moralidade na aplicação das 

rendas públicas, pela intervenção de um governo autoritário isento de qualquer 

fiscalização, somado a uma inapetência política e um despreparo para o exercício 

de atividades administrativas marcaram o tumultuado início do governo provisório 

que se instalou com a República.  

Da mesma forma, engana-se quem pensa que a corrupção é 

exclusividade de um povo ou peculiar a uma determinada época56, mas sim fruto 

natural do afrouxamento moral, da desordem e da degradação dos costumes, do 

sentimento de impunidade e da desenfreada cobiça por bens materiais, da 

preterição da ética em face de práticas consumistas e imediatistas tão caras ao 

hedonismo.  

Implantada a República, aos poucos ela foi se afastando dos seus ideais e 

de seu verdadeiro programa. A política vigente era a do “Coronelismo”, que melhor 

caracterizou a primeira fase da República Velha, onde imperou a troca de favores, o 

apadrinhamento e o protecionismo, numa emaranhada rede de influência para a 

garantia de votos na eleição.  

As nomeações de funcionários só ocorriam após a consulta aos “coronéis” 

que encarnavam a figura do senhor feudal, donatários de privilégios econômicos, 

sociais, políticos e religiosos. A política foi aos poucos se transformando em 

politicagem. A moral republicana cede lugar ao interesse de grupos econômicos que 

visavam sua perpetuação no poder e a obtenção de lucros cada vez maiores. 

Por meio dos “coronéis”57, todo tipo de corrupção era praticada de acordo 

com o interesse político, pois tinham total controle da sociedade, nas pequenas 

                                                 
56 HABIB, op cit. p 57.  Citando Silva Ferrão: “houve tempo em que, na desmoralização de costumes entre os 
romanos, um cidadão rico estava certo de que, por maior que fosse o seu crime, não era possível sofrer uma 
condenação”. 
 
57 HABIB, op cit. p. 78 :  nome originário da antiga guarda nacional. 
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cidades, vilas ou povoados. Instituía-se o “apadrinhamento”58, a indicação política 

para o preenchimento de cargos públicos, estimulando-se a fraude, preterindo-se 

direitos, cometendo-se abusos e praticando-se injustiças.  

A forma como se conduzia a política a desviava inteiramente da ética e as 

oportunidades no serviço público somente apareciam para aqueles que fossem 

recomendados ou que dispusessem de padrinhos. 

A República ia assim, cada vez mais se distanciando dos seus ideais. As 

cidades cresciam de forma desordenada e com elas crescia a categoria de 

funcionário público que servia tanto como opção para o aproveitamento da grande 

massa desempregada quanto para atender às necessidades políticas de 

acomodamento daqueles que apoiaram e asseguraram a eleição, como forma de 

recompensa dada por um “padrinho forte”.  

Muito embora, não fosse uma prática exclusiva da República, o 

apadrinhamento para o preenchimento de cargos públicos teve aumento 

considerável nesta época e o excesso de funcionários terminou por inviabilizar o 

governo, onerando a administração pública, oriunda de um processo seletivo 

espúrio onde prevalecia o clientelismo, em beneficio de uns e em detrimento de 

outros, decorrentes da falta de ética no desempenho das atividades políticas. 

A República estava impregnada de escândalos e corrupção, e a ditadura 

imposta por Vargas não conseguiu afastá-la. Apesar de seu carisma e dos inúmeros 

avanços no campo dos direitos sociais, este período que se estende de 1930 a 1945 

não foi nenhum exemplo de conduta pública, sobretudo no que diz respeito aos 

danos sofridos pelo interesse coletivo.  

Marcou, ainda, este período, a criação de empresas e indústrias 

fantasmas que nada tinham além do nome, de fábricas e campos de petróleo que 

eram criados todos os dias com a finalidade de arrancar dinheiro dos menos 

informados, prédios eram vendidos por espertalhões que nunca entregavam os 

                                                 
58 Quem tem padrinho não morre pagão (dito popular) 
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imóveis, numa era de golpes e armações.  

A ascensão do General Dutra não mudaria muito este quadro, uma vez 

que se encontrava comprometido como a ajuda recebida dos “coronéis” em uma 

eleição fortemente manipulada. A corrupção desenfreada teve aconchego no 

período Republicano com o reiterar de casos escandalosos que se sucederam nos 

governos, gerando um sentimento de indignação popular, pela vergonhosa 

condescendência das inúmeras administrações e pelo olhar complacente do 

Judiciário que não cumpria com o seu “munus” público. 

No que tange a corrupção, as palavras de Rui Barbosa parecem 

imortalizadas no tempo pela atualidade de seu pensamento: 

“O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta Assembléia. O Brasil é 
este comício imenso, de almas livres. Não são os comensais do erário. 
Não são as ratazanas do Tesouro. Não são os mercadores do 
Parlamento. Não são as sanguessugas da riqueza pública. Não são os 
falsificadores de eleições. Não são os compradores de jornais. Não são 
os corruptos do sistema Republicano”. 59 

Após o suicídio de Vargas e do breve período que Café Filho esteve à 

frente da Presidência da República, sucedeu-se uma das mais tumultuadas eleições 

presidenciais com fortes combates entre os partidários da UDN e do PSD que 

apoiavam o ex-governador mineiro, Juscelino Kubitschek.  

Neste momento histórico, os índices de corrupção eram tão alarmantes e 

a desilusão do povo era tamanha que o “slogan” da campanha de JK foi “luta contra 

a corrupção”.  A grande corrupção desta época centralizava-se, sobretudo, na 

política, no funcionalismo público e nos negócios envolvendo interesses 

estrangeiros. 

Com a construção de Brasília, o funcionalismo público passou a exigir uma 

série de condições para compensar o enorme sacrifício de ter que se mudar para 

uma cidade recém inaugurada, que estava muito distante dos grandes centros 

                                                 
59 HABIB, op cit. p. 37. 
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urbanos.  

Jânio Quadros chegaria ao poder com a promessa de recuperar a 

moralidade, entretanto, sua preocupação com assuntos de menor importância, tais 

como o uso de determinadas indumentárias e com as rinhas de briga de galo, lhe 

tiraram o apoio necessário para governar, levando-lhe a renunciar o cargo.  

Em 1964, os militares assumem o poder, reprimindo os movimentos 

populares, centralizando os poderes do Estado no Executivo, impondo a repressão 

generalizada, pois qualquer adversário político era inimigo do país e devia ser 

eliminado em nome da segurança nacional, desencadeando a "operação limpeza" 

com prisões e torturas.  

Em outras palavras, o Governo Militar que reprimia os movimentos 

populares, assumiu as diretrizes da burguesia e da classe média, possibilitando 

oportunidades e financiamento para bens. Já para a classe trabalhadora, o arrocho 

salarial e as intervenções garantiam o controle e concentrava a renda, ampliando a 

miséria e a exclusão social. 

O marco significativo do governo militar se verificou com a imposição do 

Ato Institucional nº. 5 (AI-5) no ano de 1968 e com a legislação imediatamente 

subseqüente, onde assegurou ao Presidente da República poderes para decretar o 

estado de sítio, o recesso no Congresso, a intervenção nos Estados, a suspensão 

dos direitos políticos e a cassação de mandatos. Suspendeu o habeas corpus para 

crimes considerados de “segurança nacional”, vedando qualquer ação judicial contra 

atos do Executivo, com base no ato constitucional.  

No ano seguinte, 1969, o sistema se consolidou, ou melhor, a 

centralização do poder foi ratificada, pela sofisticação dos órgãos de informações, 

da repressão e da tortura nos porões da ditadura.  

Os militares, nos anos setenta, assumiram o poder na maioria dos países 

da América Latina (Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia e Brasil). Na retaguarda 
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dos golpes militares estava o apoio do imperialismo dos Estados Unidos da 

América, o qual tinha por objetivo salvaguardar seus interesses, em especial a 

derrubada das barreiras econômicas e políticas e a repressão dos movimentos 

sociais contrários às ditaduras militares que asseguravam condições favoráveis ao 

sistema capitalista. 

Na verdade, os golpes militares estavam associados aos interesses das 

burguesias nacionais e internacionais, sendo uma reação das classes dominantes 

ao crescimento dos movimentos sociais.  

Os regimes militares centralizaram todas as decisões no Poder Executivo, 

suspenderam eleições, fecharam partidos, reprimiram todas as manifestações de 

oposição aos regimes através de prisões, torturas e mortes em um caminho negro 

de violências. 

Expressões como o "milagre econômico", "modelo brasileiro" e "gigante da 

américa latina" era a forma que o mercado mundial descrevia o Brasil. Este milagre 

estava consubstanciado em três pilares básicos:  

a) a exploração da classe trabalhadora através do arrocho salarial e da 

repressão política;  

b) a ação do Estado assegurando o crescimento do capitalismo, com a 

conseqüente consolidação do capital nacional e internacional e  

c) a entrada de capital estrangeiro, através de empréstimos e de 

investimentos. 

O Estado brasileiro para assegurar o milagre econômico controlava a 

política salarial, subjugava a classe trabalhadora, patrocinava obras faraônicas e 

privilegiava as multinacionais. Favorecia a concentração de capitais, as fusões e 

associações de empresas e o rápido enriquecimento das grandes empresas 

financeiras, empreiteiras, mineradoras etc. 
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Em 1973, a crise mundial do petróleo fez com que o "milagre econômico" 

começasse a decair e se aprofundasse no decorrer da década, agravando o quadro 

da miséria e da exclusão social no país.  A propósito, o bolo cresceu, mas se 

esqueceram de dividi-lo.  

Em 1974, o General Ernesto Geisel iniciou de forma lenta e gradual a 

abertura política que permitiu as eleições diretas para governador de Estado, o que 

desencadeou uma maciça vitória oposicionista. Os movimentos sociais ressurgem 

em oposição ao sistema ditatorial (CNBB, OAB, ABI, CBs, CBA, UNE), explosões e 

greves, surgimento do sindicalismo, campanha nacional e internacional da anistia 

irrestrita, inflação altíssima, destacam-se dentre outras transformações sociais e 

culturais da sociedade.  

Nos anos oitenta, as burguesias nacionais e internacionais em conjunto 

com o Estado solidificaram o regime capitalista, criando a dependência e 

subordinação do Brasil ao Fundo Monetário Internacional - FMI. Diante do grande 

endividamento externo, o Brasil assumiu compromissos que agravaram ainda mais 

a situação social.  

Em 1986, foi extinto o Banco Nacional da Habitação - BNH cujo objetivo 

era promover a construção e aquisição da casa própria, especialmente pelas 

classes de menor renda. Na verdade, o BNH não conseguiu atingir seus objetivos 

devido a fortes pressões políticas.  

Num cenário de gigantesca desigualdade social, surge no meio popular a 

campanha "diretas já". Em 1985, nas eleições indiretas, Tancredo Neves (PMDB) 

vence as eleições com amplo apoio popular, vindo a falecer sem tomar posse. José 

Sarney, o vice-presidente, assume o governo, sendo empossado em junho de 1985. 

As eleições de 1986 para deputados e senadores formaram os membros do 

Congresso Nacional e a assembléia nacional constituinte. 

Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal, 

assegurando o respeito aos direitos do cidadão, ampliando direitos e liberdades 
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individuais e a iniciativa popular no Legislativo. Em 1989, ocorre o congelamento de 

preços e salários através do Plano Verão. Ocorre a primeira eleição direta para 

Presidente da República, sendo vencedor Fernando Collor de Mello com promessas 

de atender aos excluídos e modernizar em todos os setores.  

Em 1990, anuncia o maior choque econômico do país com o bloqueio da 

poupança, congelamento de preços, salários etc. Foi um tempo marcado por farta 

corrupção. O caso PC Farias e as denúncias de Pedro Collor, irmão do então 

Presidente Collor abalaram a estrutura governista.  

As denúncias de corrupção e o julgamento de seu impeachment no 

Senado Federal foram traços marcantes da década de noventa. Em 1992, Itamar 

Franco, vice de Collor, assume a Presidência da República. O fraco governo de 

Itamar e a aproximação das eleições presidenciais colocou novamente em pânico 

as classes dominantes, ante a iminência de uma candidatura petista. 

Neste cenário, com ausência de um ícone político que representasse as 

classes dominantes, foi que a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à 

presidência da República tomou corpo. As mesmas forças quer apoiaram Collor 

apoiaram FHC, assegurando a sua vitória nas eleições presidenciais.  

O governo FHC ratificou a internacionalização da economia iniciada nas 

décadas anteriores, ou seja, o predomínio das políticas neoliberais com a 

desregulamentação total da economia e das barreiras comerciais, a livre circulação 

de bens, de trabalho e de capital.  

Nesse contexto, o governo FHC concentrou acentuadamente a renda, 

concomitantemente com a crescente miséria da população. A situação era crítica, 

pois mais de 40% da população urbana sobrevivia abaixo da linha da pobreza. A 

propósito, nos anos 90, o tema "globalização" marcou o debate sobre a economia 

mundial e as relações internacionais do Brasil. Houve a difusão da idéia de que a 

mundialização tende a destruir as fronteiras nacionais, estando os Estados 

Nacionais em crise e declínio irreversível, ou melhor, em fase de extinção. 
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A recapitulação dos fatos ocorridos nos anos 90 demonstra a política 

neoliberal implementada em todos os setores pelo governo FHC, tais como: 

privatizações, criação de um exército de trabalhadores informais; abertura da 

economia ao capital estrangeiro; austeridade fiscal; restrições a gastos públicos etc. 

O governo Lula representa a esperança de um povo já sofrido, que espera 

efetivas mudanças na realidade nacional, passando por uma política mais efetiva no 

combate aos problemas sociais mais veementes, numa redistribuição de renda 

como forma de diminuir as diferenças sociais, enfim, com uma nova roupagem para 

a administração pública que há muito tem a sua credibilidade abalada por um 

histórico de corrupção que remonta ao nosso descobrimento.  
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Capítulo 4 

A moralidade administrativa: 
uma luta contra a corrupção, os atos de improbidade 

administrativa e a impunidade 

 

Sumário: 4.1. Notas introdutórias. 4.2. Breve histórico 
legislativo de combate à corrupção e a improbidade 
administrativa. 4.3. Da lesão ao erário por atos de 
improbidade. 4.4. Das esferas de punibilidade dos atos de 
improbidade administrativa a luz da Lei  8.429/92. 4.5. A luta 
contra a impunidade. 

 

 

 

4.1. Notas introdutórias 

 

O Brasil possui uma vasta legislação específica relativa ao combate à 

corrupção, contudo a maior parte dessas normas está em vigor há tão pouco tempo 

que ainda não se consolidou uma cultura jurídica em torno do seu combate. Nosso 

Código Penal, datado de 194060, e o de Processo Penal, de 1941, prevêem sanções 

para os casos de corrupção ativa e passiva na seara da administração pública, 

entretanto, reflete conceitos jurídicos que necessitam de uma maior atualização e, 

                                                 
60 Trechos da Exposição de motivos da parte especial do Código Penal DL 2848 de 1940 – Dos crimes contra a 
Administração Pública 
...O artigo 327 do projeto fixa, para os efeitos penais, a noção de funcionário público: "Considera-se funcionário 
público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública". Ao funcionário público é equiparado o empregado de entidades paraestatais.  
...A corrupção é reconhecível mesmo quando o funcionário não tenha ainda assumido o cargo. Na resistência, o sujeito passivo 
não é exclusivamente o funcionário público, mas também qualquer pessoa que lhe esteja, eventualmente, prestando assistência. 
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muito embora se possa considerar amplo e embasado o arsenal normativo no que 

tange ao combate da corrupção administrativa, ainda podemos constatar lacunas e 

obstáculos, tanto no ordenamento jurídico nacional como internacional, como, por 

exemplo, citamos a quebra do sigilo bancário e fiscal, que dificultam a efetividade de 

procedimentos jurídicos contra atos de corrupção e de má-gestão. 

Desta feita, a nação convive com um grande paradoxo, pois se de um lado 

estão disponibilizados à sociedade poderosos instrumentos jurídicos já existentes, 

no sentido de combate aos atos de corrupção e improbidade administrativa, os atos 

efetivos de provocação do Judiciário no combate de tais atos ilegais e, sobretudo 

imorais que permeiam a administração pública, principalmente no que diz respeito à 

participação popular no controle dos atos praticados contra a moralidade pública, 

ainda se mostram tímidos, incipientes e isolados, seja pela falta de clareza de 

algumas disposições legais, seja pelos obstáculos que dificultam a punição dos 

culpados na esfera administrativa, ou até mesmo pelo descrédito gerado pela 

impunidade.  

Neste sentido, fala-se muito em uma necessária reforma do rito processual 

no Poder Judiciário, no sentido de tornar mais ágeis não só os procedimentos 

Judiciários, mas também os julgamentos, cuja morosidade é resultado tanto do 

acúmulo de processos nos tribunais, como de sua burocracia judicial.  

Como exemplo da tentativa de evolução dos ritos processuais, 

apresentamos as inovações trazidas pela aprovação das Lei s nº 9.268, de 1º de 

abril de 1996, cujo teor determina que não haverá mais a prescrição da pena de 

multa devido à ausência do acusado, e outra, ainda mais relevante, determinando a 

suspensão da prescrição de qualquer delito quando o acusado deixar de 

comparecer ao processo representado pela Lei  nº 9.271, de 17 de abril de 1996. 
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4.2. Breve histórico legislativo de combate à corrupção e a 
improbidade administrativa 

 

Dentre as normas mais antigas atinentes ao combate institucionalizado da 

corrupção e da improbidade administrativa destaca-se a Lei  nº 7.492, de 16 de 

junho de 198661, que de forma precisa define os crimes contra o sistema financeiro 

nacional que, muito embora não seja uma lei dirigida especialmente à corrupção 

praticada por agentes públicos, sua importância se deve ao fato de que suas 

disposições estão diretamente relacionadas com a corrupção e com o 

enriquecimento ilícito, dentre os quais a criminalização do ato de efetuar operações 

de câmbio não autorizadas, com o fim de promover a evasão de divisas, assim 

como do ato de promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa do 

país ou manter no estrangeiro depósitos não declarados ao órgão Federal 

competente. 

Merece igual destaque, a alteração introduzida na Lei  nº 7.492 pela Lei  

nº 9.080, de 19 de julho de 95, estabelecendo que, nos crimes previstos naquele 

dispositivo e cometidos em quadrilha ou co-autoria, aquele que, por confissão 

espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial o delito terá sua pena reduzida 

de um a dois terços, dando maior eficácia aos seus dispositivos. 

Porém, um dos principais instrumentos jurídicos que orientam o combate à 

corrupção e à má-gestão dos negócios públicos somente se consolidou com a 

publicação da Lei  nº 8.429, de 2 de junho de 199262, que dispondo sobre as 

sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de seu mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 

                                                 
61   Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986 também é conhecida como Lei do Colarinho Branco  
 
62  Lei 8.429 de 02 de junho de 1992 - dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de seu mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, 
indireta ou fundacional, e dá outras providências. 
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direta, indireta ou fundacional, divide os atos de improbidade administrativa em três 

categorias, ou seja:  

a) os que implicam enriquecimento ilícito,  

b) os que causam prejuízo ao erário e  

c) os que atentam contra os princípios da administração pública. 

Vale ressaltar que todos esses ilícitos estão sujeitos às penas de perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos, por período que pode variar 

conforme a natureza do ilícito praticado, podendo chegar ao máximo oito anos, além 

de pagamento de multa civil e proibição para firmar contratos com o poder público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício por período que pode variar 

de três a dez anos.  

Nos casos de lesão ao patrimônio público, os envolvidos são obrigados a 

ressarcir integralmente o dano, enquanto que nos de enriquecimento ilícito dos 

agentes públicos ou terceiros beneficiários, estes perderão os bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, sem prejuízo das sanções acima já 

enumeradas. 

Em novembro de 1993, o Decreto nº 978 regulamentou a Lei  nº 8.429/92, 

impondo aos agentes públicos a obrigatoriedade de apresentarem declaração dos 

bens e valores que compõem seu patrimônio particular, atualizados uma vez por 

ano, não só ao entrar em exercício, mas também no momento em que se afastem 

do cargo, emprego ou função na administração pública.  

Verificada a existência de sinais exteriores de riqueza ou de crescimento 

patrimonial incompatível com a renda declarada, determina o referido decreto que a 

autoridade competente determinará a abertura de um inquérito, comunicando à 

secretaria da Receita Federal. 

Neste particular, ressalta-se o importante papel desempenhado pelo 
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Tribunal de Contas da União - TCU, já que possui competência para receber, 

analisar e manter o cadastro das declarações de bens de todos os agentes públicos, 

e, ainda, de confrontá-las com as declarações anteriores, solicitando informações, 

quando for o caso. 

O Decreto nº 983, de 12 de novembro de 1993, que também regulamenta 

a Lei  nº 8.429/92, constitui outro diploma legal importante para a luta contra a 

corrupção e contra a má-gestão, uma vez que dispõe sobre a colaboração dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal com o Ministério Público 

Federal na repressão a todas as formas de improbidade administrativa. 

Mais recentemente, representando ato de grande significado para o 

combate à corrupção, a aprovação da Lei  nº 9.296, de 24 de julho de 1996, 

regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal, sobre a 

interceptação de conversas telefônicas.  

Com o seu advento, a interceptação de conversas telefônicas ou de fluxo 

de comunicações em sistemas de informática e de telecomunicações, efetuada por 

ordem de juiz competente pela ação principal e dentro dos parâmetros da lei, passa 

a constituir prova em investigação criminal ou instrução do processo penal. Todavia, 

atualmente, vivemos o escândalo dos grampos telefônicos, que se constituem em 

interceptações desautorizadas pelo Judiciário. 

Por fim, ressalta-se a importante Convenção Interamericana contra a 

corrupção, firmada em Caracas, Venezuela, em 29 de março de 1.996, por 32 dos 

34 membros da Organização dos Estados Americanos - OEA.  

Esta convenção apresenta como destaques as seguintes determinações: 

1) os Estados-membros prestarão assistência recíproca, com vistas à 

obtenção de provas e à efetivação de outros aspectos necessários 

para facilitar os processos e diligências ligadas à investigação ou 

acusação por atos de corrupção;  
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2) os Estados-membros prestarão cooperação técnica recíproca sobre 

as formas e métodos mais efetivos para prevenir, detectar, 

investigar e punir os atos de corrupção;  

3) os Estados-membros, em conformidade com as legislações 

nacionais, prestarão mutuamente a mais ampla assistência para 

identificar, localizar, bloquear, apreender e confiscar bens obtidos 

ou provenientes de atos de corrupção;  

4) a garantia de que os bens provenientes do ato de corrupção 

tenham sido destinados a finalidades políticas ou a alegação de que 

um ato de corrupção foi cometido por motivos ou finalidades 

políticas não serão suficientes, por si só, para considerá-lo como 

crime político ou como crime comum vinculado a um crime político. 

Nos atos em que estejam envolvidos ex-Presidentes da República, talvez 

por falta de instrumentos jurídicos apropriados, as sanções que se lhes aplica são, 

muitas vezes, de natureza política, com a perda do mandato e a inelegibilidade por 

determinado período.  

Com a subscrição da Convenção Interamericana contra a corrupção, que 

enfatiza que até mesmo os atos de corrupção praticados com fins políticos devem 

ser punidos na forma prevista pela convenção, se espera que, no futuro, os 

envolvidos em crimes semelhantes sejam igualmente punidos na esfera penal. 

A globalização do mundo não deve ocorrer somente em termos 

econômicos. Deve-se adotar regras que possam ser aplicadas em qualquer país, 

nos casos de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, dentre outros, respeitado 

sempre o princípio da ampla defesa.  

Tratados internacionais a esse respeito devem ser instituídos, tornando 

compatível à legislação local com o interesse maior dos povos, que é o exercício 

ético e moral da administração pública. 
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4.3. Da lesão ao erário por atos de improbidade 

 

Inicialmente, vale ressaltar, por oportuno, que a Legislação Nacional 

protege, de forma direta ou mesmo indireta, o erário público, vedando, de forma 

expressiva, a utilização indevida do dinheiro público63, seja pela vinculação do 

                                                 
63 Lei nº 8.429/92, arts. 9o  e 10 - Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito-Art. 
9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no artigo 1º desta Lei, e notadamente: I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público; II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no 
artigo 1º por preço superior ao valor de mercado; III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar 
a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado;IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, 
bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;V - receber 
vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, 
de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de 
tal vantagem;VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa 
sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, 
qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º 
desta Lei;VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;VIII - 
aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que 
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade;IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza;X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu 
patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º 
desta Lei;XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei.Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta Lei, e notadamente: I - 
facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, 
de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta 
Lei; II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie;IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta Lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, 
por preço inferior ao de mercado;V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado;VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 



 

 77 
 

administrador público às leis e regulamentos, seja na proibição da liberação de 

verbas públicas sem observância das normas pertinentes, ou mesmo ainda, pela 

ampla definição de lesão ao erário, como fruto de um atuar doloso ou culposo. 

Neste particular, merece destaque a atuação do Ministério Público como 

parte ativa ajuizando Ação Civil Pública  contra agentes políticos e até mesmo 

contra aqueles que já se afastam do seu mandato, desde que, no exercício de suas 

funções tenham recebido, ao arrepio da lei, qualquer valor indevido, exigindo que se 

imponha contra os mesmos as sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa, pela prática de atos de improbidade administrativa recebendo 

indevidamente verbas públicas ou as utilizando de forma extremamente temerária 

ao atuar com desonestidade ou desídia, em afronta ao dispositivo legal atinente ao 

assunto, causando, via de regra, danos ao erário e à sociedade. 

Um caso exemplificativo pode ser apresentado com o ajuizamento de 

Ação Civil Pública  contra a Câmara de Vereadores pela edição de um Decreto-Lei 

que fixava diárias aos vereadores em desconformidade com o princípio da 

moralidade administrativa, promovendo o enriquecimento ilícito dos edis às 

expensas dos cofres públicos, com abuso e desvio de poder.  

Como solução, deve-se requerer a anulação do decreto legislativo, assim 

como a apuração das quantias pagas, a fim de que se proceda ao posterior 

ressarcimento dos cofres públicos. 

Note-se que, ao editarem um Decreto Legislativo ilegal e inconstitucional 

                                                                                                                                                              
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente;IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento;X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público; XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados 
por essas entidades. 
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em benefício próprio, os edis auferiram lucros em detrimento do patrimônio público, 

ferindo a moral objetiva, que corresponde à exigência de que os agentes públicos 

atuem em conformidade com princípios éticos de atuação honesta no trato da coisa 

pública. Reforça-se, por fim, que os atos legislativos também se submetem ao 

império da legislação repressiva da improbidade. 

Em caso semelhante, um cidadão ajuizou Ação Popular contra uma 

determinada Câmara Municipal, tendo por objetivo desconstituir atos legislativos que 

haviam fixado as remunerações do prefeito, vice-prefeito e vereadores, sob 

fundamento de ilegalidade e imoralidade.  

Aos que governam ou exercem atividades de natureza política, ou mesmo 

funções públicas com alcance decisório ou que possam trazer prejuízo ao erário 

público já não bastam as qualidades técnicas e a capacitação profissional, sendo 

necessárias, também, as qualidades morais. 

Descabível, portanto, é a alegação de desconhecimento da legislação no 

que tange, principalmente, aos gastos públicos, por aqueles que gerenciam tais 

valores, pior ainda é a possibilidade de qualquer forma de interpretação que se 

confronte com o interesse social, com a invocação de dúvidas ou entendimentos 

distantes do bom senso e do pensamento básico da comunidade jurídica, restando 

ao agente público ações pautadas pelas restrições inerentes não só ao princípio da 

legalidade, mas principalmente ao Princípio da moralidade administrativa que 

também vem desempenhando função claramente limitadora no que tange aos 

gastos públicos. 

Em outro caso concreto, verifica-se a aprovação do Legislativo Municipal 

de empenhos confeccionados para o cobrir o pagamento de despesas com 

alimentação, transporte e hospedagem de equipe de futebol, que muito embora 

possa ser legal, fere a moralidade administrativa, com lesão aos cofres públicos, por 

configurar-se procedimento totalmente dissociado do interesse social, sendo 

passível de questionamento, com procedência, pela via da Ação Civil Pública  ou 
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Ação Popular. 

Deve o administrador agir dentro dos padrões da moralidade64, atendendo 

a interesse da coletividade, sem desperdiçar, ainda que legalmente, o dinheiro 

público, mesmo porque, a lei que autorizar desperdício de recursos públicos estará 

violando exigência Constitucional esculpida no art. 37, “caput”, da Magna Carta, 

uma vez que o controle dos gastos públicos, em especial o no que diz respeito aos 

vencimentos remuneratórios de administradores e servidores públicos, 

necessariamente, se pauta da moralidade administrativa. 

Assim sendo, entende-se inadmissível que prefeitos e vereadores, 

abstraídas as vantagens pessoais, recebam remuneração superior aos vencimentos 

do Presidente da República e dos senadores, configurando uma distorção 

vergonhosa que pode ser controlável pelo Princípio da moralidade administrativa, 

pois mesmo na ausência de legislação específica, o setor público há de pautar-se 

por critérios preferencialmente objetivos na fixação dos patamares remuneratórios 

dos agentes públicos, haja vista que um prefeito ou vereador não exerce atribuições 

mais relevantes do que o Presidente da República, que deve ter seus vencimentos 

como base para os vencimentos dos prefeitos, ainda que não haja lei específica 

dispondo sobre a matéria, pois ambos integram, em esferas distintas, o Poder 

Executivo, mesmo porque nem seria necessária a edição de lei prevendo limitação 

aos rendimentos dos prefeitos no patamar máximo do Presidente da República, 

porque tal exigência decorre diretamente do art. 37, “caput”, da Constituição 

Federal. 

É bem verdade, por outro lado, que a ausência de lesão material ao erário 

tem sido tratada, não raro, indevidamente, como se nenhuma sanção pudesse ser 

imposta ao administrador público, o que constitui claro equívoco. 

                                                 
64 Lei nº 8.429/92 - Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes 
são afetos. 
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Ora, é justamente no intuito de evitar a lesão ao erário público e o 

enriquecimento ilícito que se pronuncia o art. 11, “caput”, da Lei  nº 8.429/9265, 

dispositivo que, por exemplo, poderia ser aplicado em hipótese de contratação de 

funcionários, por prefeito municipal, em período proibido pela legislação eleitoral, 

com afronta à legalidade e caracterizando lesividade presumida aos cofres públicos.  

O administrador público responde com seus próprios bens pelos erros que 

eventualmente cometer, culposa ou dolosamente, mesmo que não tenha 

participação direta em irregularidades de sua administração à luz da Lei de 

Improbidade Administrativa66, sendo responsável e passível de afastamento do 

cargo ou função. 

Podem também ser responsabilizados e acionados judicialmente, por 

improbidade administrativa, os particulares que de algum modo concorram ou 

induzam terceiros à prática dos atos vedados na Lei  nº 8.429/92 ou que se 

beneficiem, de forma direta ou indireta, dos efeitos da improbidade, como por 

exemplo, os diretores de empresas concessionárias ou permissionárias de serviços 

públicos, os empregados dos entes privados definidos no art. 1º, e § 1º do diploma 

                                                 
65 Lei nº 8.429/92 - Dos atos de improbidade administrativa - Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim 
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência; II - retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições 
e que deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso 
público; VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
66 Lei nº 8.429/92 - Art. 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Art. 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Art. 7º. Quando o ato de 
improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa 
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o 
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.Art. 8º. O 
sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações 
desta Lei até o limite do valor da herança.  
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legal em exame, e também, em suma, os integrantes de entidades subvencionadas 

ou que recebam benefícios fiscais ou creditícios de órgão público, no montante 

enunciado pelo legislador, o que nos leva a concluir pela necessidade de 

apronfudamento do estudo em torno das responsabilidades dos agentes políticos e 

públicos no realizar de suas tarefas, cabendo não somente ao Ministério Público, 

mas principalmente ao cidadão o ônus de fiscalizar e acioná-los judicialmente pelos 

fatos oriundos do exercício imoral de suas funções. 

Quando acionados judicialmente em processos criminais e nas ações 

cíveis em que se questionam os atos dos administradores públicos, dos agentes 

políticos, sob o pálio da Lei  nº 8.429/92, onde se levanta a responsabilização 

pessoal, do gestor público, pelos atos ilegais e imorais por ventura cometidos, não 

parece moral que o ente público arque com os custos da defesa pessoal daqueles 

que são acusados de crimes contra a administração pública.  

Discorda-se efetivamente dos que sustentam a possibilidade da 

administração pública ceder ou contratar advogados para defender gestores 

públicos que estão sendo acusados de cometer crime, em tese, praticado contra os 

interesses do próprio ente público, pela inexistência de interesse público na referida 

cessão ou contratação de profissional da área jurídica para o patrocínio das causas 

pessoais dos administradores públicos, sob pena, de se ferir, com tal prática, o 

Princípio da moralidade administrativa, uma vez que se evidencia inaceitável a 

utilização de verba pública para financiar defesa daquele, que acusado de 

malversação do dinheiro público ou prática de qualquer ato tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa, tem interesses visivelmente particulares e até mesmo 

antagônicos aos interesses do próprio ente público que, em tese, tem interesse na 

condenação dos agentes públicos e na busca do ressarcimento do erário, em 

demanda fundada em atos de improbidade administrativa.  
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4.4. Das esferas de punibilidade dos atos de improbidade 
administrativa à luz da Lei  8.429/92 

 

Pode-se dizer que agente público que, com falta pessoal, causa prejuízos 

a terceiros fica passível de sofrer medidas de responsabilização perante o Estado, 

ao mesmo tempo em que, juntamente com aquele, se torna responsável perante os 

lesados.  

Um primeiro passo seria dispor sobre as responsabilidades do agente 

público faltoso perante o próprio Estado, sob a égide da Lei  8.429/92 que instituiu 

normas de direito material e processual destinadas a punir aqueles que praticam 

atos de improbidade administrativa na esfera cível lato sensu e criminal, de forma 

independente, a princípio, seguindo a orientação de nosso ordenamento jurídico no 

que diz respeito a preservação da autonomia dos ramos de direito civil, penal e 

administrativo. 

De certo é que a Lei de Improbidade Administrativa apresenta em seu art. 

1267 três esferas ou jurisdições passiveis de responsabilidade, quais sejam, os 

âmbitos cível, penal e administrativo, que, muito embora guardem independência, 

                                                 
67 Art. 12 da Lei 8.429/92 – Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação 
especifica, esta o responsável pelo ato de improbidade sujeito as seguintes cominações. (I - na hipótese do artigo 9º, 
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil de até 
3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos;II - na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos, pagamento de multa civil de até 2 (duas) vezes o valor 
do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos;III - na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditício, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
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sofrem, de alguma sorte, interferência entre si, haja vista que a responsabilidade 

administrativa do servidor poderá ser afastada no caso de absolvição criminal que 

negue a existência do fato ou sua autoria. Por outro lado, a absolvição por falta de 

provas não repercute na esfera administrativa.  

A jurisprudência já firmou posicionamento com a consolidação do 

entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal - STF  de que a decisão na 

instância penal só tem repercussão na instancia administrativa quando aquela se 

manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa da sua autoria.  

Sob o tema, assim se expressou o ministro Moreira Alves, in verbis: 

“a independência das instâncias civil, penal e administrativa é regra no 
direito brasileiro, e mesmo que o fato constitua, ao mesmo tempo, ilícito 
penal e administrativo, eventual decisão do juízo criminal só terá 
reflexos na instância disciplinar, impedindo a imposição de pena, se 
declarar a inexistência material do fato (isto é, que ele não ocorreu) ou 
se julgar provado que aquele determinado agente público não foi seu 
autor. A absolvição do réu por outros fundamentos – falta de prova da 
autoria, inexistência do crime, entre outros – não é obstáculo para a 
sanção disciplinar, porque a prova que faltou na ação penal pode estar 
no procedimento disciplinar ou o fato pode não ser crime, mas estar 
previsto em lei como infração administrativa”68. 

A doutrina admite a independência das esferas cível e penal em matéria 

de improbidade administrativa, não ressalvando a posição dos agentes políticos 

exercentes de cargos do Poder Executivo. Da mesma forma foi o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidindo pelo enquadramento de 

condutas de prefeito municipal na categoria de improbidade administrativa, fixando-

se a competência cível do juízo monocrático. 

Imperioso concluir do exposto pela inexistência de caráter criminal das 

sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei  nº 8.429/9269, pois nenhuma de 

                                                                                                                                                              
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
68 Mandado de Segurança 21.113-0-DF, publicado no DJU em 14.6.1991. 
 
69 Art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92 – I - Na hipótese no art. 9o, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 
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tais sanções seria passível de aplicação exclusivamente pela via do direito penal, 

uma vez que não há semelhante limitação ao legislador no âmbito Constitucional e 

tampouco seria adequado estabelecer, sem lei expressa, caráter criminal a 

condutas tão amplamente descritas pelo legislador.  

O afastamento liminar de prefeito municipal do exercício de seu cargo é 

matéria da competência de órgão julgador da esfera cível, desde que invocada a Lei  

nº 8.429/92, independentemente da competência concorrencial dos órgãos 

julgadores da área criminal. 

Com efeito, o mais grave no eventual entendimento de que haveria 

natureza criminal nas condutas dos agentes políticos que tipificassem improbidade 

administrativa é que, por esse raciocínio, se estaria abrindo sério precedente de 

ampliação das redes do direito penal ao arrepio do princípio da legalidade.  

A imaginar-se a tese de que as sanções da Lei  nº 8.429/92 somente 

poderiam ser aplicadas pela via criminal, ter-se-ia de concluir pela produção de 

antecedentes criminais e mesmo de reincidência toda vez que houvesse julgamento 

de procedência de demanda fundada naquela legislação. 

Observe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

erige a sanção carcerária como pena exclusivamente criminal, salvo nas hipóteses 

estritas da prisão civil decorrente do descumprimento injustificado de obrigação 

alimentícia e do depositário infiel, sendo de lembrar que a Lei  nº 8.429/92 não 

                                                                                                                                                              
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. II – 
Na hipótese do art 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer esta circunstancia, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 
anos, pagamento de multa civil até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. III - Na hipótese do art 11, ressarcimento integral do 
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa 
civil até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
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consagra sanções criminais de prisão imponíveis por Ação Civil Pública, 

compatibilizando-se com o comando Constitucional. 

De outro lado, a Carta de 1988 também proíbe a adoção de determinadas 

sanções, dentre as quais não se inserem aquelas previstas na Lei  nº 8.429/92, 

legislação esta que, portanto, está adequada aos ditames constitucionais.  

Se a Constituição não diz, em momento algum, que as "interdições de 

direitos", a "perda da função pública", "multa", "ressarcimento ao erário", "suspensão 

de direitos políticos", seriam medidas imponíveis apenas pela via do processo 

criminal, impossível seria até mesmo ao legislador fazê-lo, porquanto ao legislador 

criminal não caberia dizer que a "perda da função pública", por exemplo, somente 

ocorreria por processo criminal, na medida em que estaria restringindo o legislador 

cível, sem base hierárquica para tanto. Também o legislador cível não poderia dizer 

que determinadas sanções seriam inaplicáveis pelas vias criminais.  

Cada instituição tem seu campo de atuação, cabendo à ordem jurídica 

estabelecer, no estado democrático de direito, as fatias de atribuições dos órgãos 

do Estado: este é uno, porém dividido em funções, tarefas, poderes, faculdades, 

receitas, despesas, orçamentos, autonomias etc. 

As responsabilidades criminal, administrativa e cível lato sensu são 

distintas e devem permanecer apartadas, seguindo a salutar tradição do 

ordenamento jurídico brasileiro, pois tal separação também permite equacionamento 

da matéria em várias órbitas, evitando-se a concentração de poderes em um único 

órgão julgador. 

Necessário não olvidar que a legalidade penal exige deliberação expressa 

do legislador no sentido da criação de tipos penais, o que não foi feito pela lei de 

combate à improbidade. Impossível, pois, aceitar a tese de que suas disposições 

teriam, sem prévia definição do legislador, caráter criminal, pois tal interpretação 

violentaria garantia Constitucional básica dos indivíduos e da sociedade.  
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4.5. A luta contra a impunidade. 

 

Mais forte até do que a própria repulsa gerada pelos atos atentatórios à 

moralidade administrativa, é a constante sensação de impunidade que reina em 

nosso país. Por mais que se crie norma capaz de abranger todas as formas de 

comportamento ilícito, de nada valerão se não forem efetivamente exigidas, 

lançando-se contra o criminoso as sanções previstas no dispositivo legal.  

A impunidade é um fenômeno social, que muito embora não seja exclusivo 

do Brasil, aqui encontrou campo fértil para a sua proliferação e permanência. Como 

conseqüência temos um efetivo descrédito nas instituições jurídicas, principalmente 

no que diz respeito às normas que visam à identificação e combate da 

criminalidade.  

Gomes70 é feliz em sua colocação, retratando a nossa realidade face à 

corrupção quando diz que a população, desesperada, totalmente incrédula, sem ter 

a mínima idéia da quantidade enorme de fatores que contribuem para a impunidade 

e sem ter a mínima idéia de como combatê-los, pede o irracional, o inConstitucional, 

o absurdo e o aberrante. Percebe a anomia e pede mais leis. 

Percebe que o direito penal não funciona, mas crê que o problema está na 

pena anterior fixada. O poder político, por seu turno, atende ou faz gestos de que 

vai atender todos ou alguns desses reclamos.  

O problema da criminalidade e da sua impunidade é muito mais complexo 

do que o imaginário popular possa supor e muito mais profundo do que o 

simbolismo e a superficialidade das medidas legais. É preciso ação, não somente 

                                                 
70 GOMES, Luís Flávio. A impunidade no Brasil: de quem é a culpa?  (esboço de um decálogo dos filtros da 
impunidade). Publicada no Júris Síntese nº 32 - NOV/DEZ de 2001. p.79 
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por parte das autoridades competentes, mas também por parte da sociedade que, 

de forma direta ou indireta, contribui para o crescente aumento da impunidade, seja 

pela desinformação, ou mesmo pela banalização de certos delitos.  

Mais adiante, Gomes71, valendo-se da doutrina de Arno Pilgran que tenta 

explicar o fenômeno da impunidade, utilizando-se da teoria dos filtros, fazendo as 

adaptações para a realidade brasileira, instituindo um decálogo dos filtros da 

impunidade no Brasil, dentre as quais podemos destacar, ausência de 

criminalização como nos delitos informáticos próprios ou puros, que ainda não foram 

criminalizados no nosso país, a criminalização dúbia, confusa ou lacunosa; a 

criminalização excessiva, pois contamos hoje no Brasil com mais de mil tipos 

penais; a falta de técnica patente; a existência de crime sem pena (Lei  8.212/91), 

de pena sem crime (Lei  Ambiental, art. 40-A) e de pena que não é pena a exemplo 

da multa, que depois do trânsito em julgado é mera dívida de valor. 

Acrescente-se, ainda, que nem todos os casos noticiados são 

investigados. São incontáveis os fatores que levam à seletividade e impunidade 

nesta fase, dentre eles, a falta de estrutura material da polícia e do Ministério 

Público, a falta de estrutura humana, a falta de conhecimentos técnicos sobre 

contabilidade, operações nas bolsas de valores, crimes com o uso da informática, 

lavagem de capitais, a corrupção generalizada, a infiltração criminosa de policiais no 

crime organizado, a falta de controle funcional da polícia dentre outros. 

Por outro lado, nem todos os casos investigados são devidamente 

apurados. A autoria e a materialidade ficam comprovadas em poucos casos, as 

vítimas e testemunhas às vezes não colaboram, faltam recursos técnicos, a 

morosidade, a cartorialização e burocratização do inquérito policial, o anacronismo 

do inquérito policial. Vítimas e testemunhas são ameaçadas, e, nos crimes 

funcionais, as investigações são corporativistas. Nos crimes financeiros, a 

investigação é manipulada e muitos processos são simplesmente arquivados.  

                                                 
71 GOMES, op cit. Pág. 80 
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Podemos ainda destacar as chamadas denúncias genéricas e/ou ineptas, 

as vergonhosas imunidades, o medo das vítimas e testemunhas, uma vez que os 

programas que visam a sua proteção são pouco eficientes e freqüentemente as 

vítimas e testemunhas desaparecem pela morosidade da justiça.  

Por fim, resta-nos constatar que nem todos os casos processados são 

condenados, nem todos os casos condenados são executados, mandados de prisão 

não são cumpridos, afora a inexistência de estabelecimentos prisionais adequados 

e com capacidade comprovada de receber os condenados.  

É neste contexto que prolifera a corrupção administrativa. A iniciativa 

privada, onde se encontram ferozes críticos do Estado, participou, historicamente, 

da consolidação de uma cultura do desrespeito às leis e às exigências de 

honestidade, lealdade, probidade e moralidade no trato da coisa pública. Ao 

corrompido sempre corresponde o corruptor.  

As fraudes, em todos os setores públicos, tiveram a conivência e 

participação de funcionários públicos, agentes políticos, empresários e também da 

sociedade que ainda se conserva pouco ativa no controle e fiscalização dos atos de 

corrupção e improbidade administrativa. 

A defesa do patrimônio público lato sensu, todavia, torna-se exigência 

crescente das sociedades organizadas no mundo contemporâneo. Trata-se, por um 

lado, de fator primordial na legitimação do próprio poder público, o qual ostenta 

caráter representativo e mandatário da vontade popular, devendo, pois, prestar 

contas à coletividade.  

Sob outro aspecto, o combate às práticas nocivas ao patrimônio público é, 

em grande medida, ao contrário do que poderiam pensar "autoridades" nacionais, 

fator de estabilização das modernas economias globalizadas, visto que a 

deterioração do setor público acarreta, invariavelmente, incerteza, imprevisibilidade, 
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instabilidade nas políticas governamentais e na administração pública.  

Os contribuintes, que sustentam em grande parte as economias estatais, 

exigem, também, transparência e fiscalização rigorosa da ação dos agentes 

públicos, que devem atuar pautados pelos padrões éticos e morais, principalmente 

no manejo de dinheiro, valores e bens alheios. 

Imperioso analisar alguns aspectos jurídicos da chamada improbidade 

administrativa, especialmente porque conquanto não se possa dizer, exceto de 

modo especulativo, que houve um incremento da corrupção e da má-gestão 

administrativas, não é difícil constatar que a consolidação das democracias, 

sobretudo no mundo ocidental, com a transparência inerente a esses regimes 

políticos, determina uma exposição da forma espúria como, por vezes, é conduzida 

a coisa pública e uma conseqüente cobrança por métodos de controle da 

imoralidade administrativa. 

A impunidade historicamente reinante no país há de ser compreendida, 

especificamente no contexto em que o Ministério Público estava bastante ligado ao 

Poder Executivo, ao passo que o Poder Judiciário exercia timidamente suas 

funções. Os poderes centrais nunca sofreram, pois, controle rigoroso.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, buscando, por 

certo, atender aos legítimos anseios populares, avançou enormemente em relação 

aos sistemas anteriores, seja no conferir maiores garantias e prerrogativas aos 

membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, outorgando-lhes inequívoca 

independência, seja no prever normas materiais e instrumentais de combate 

rigoroso à improbidade administrativa. 

Com efeito, o art. 15, inciso V, da vigente Magna Carta estabelece que a 

perda ou suspensão dos direitos políticos somente pode ocorrer, dentre outros 

casos ali previstos, na hipótese de improbidade administrativa, nos termos do art. 

37, § 4º, do mesmo diploma normativo. Nessa linha, o referido dispositivo 

Constitucional estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão a 
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suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível. 

Eis que a idéia de improbidade administrativa passa pelo descumprimento, 

por atos dos agentes públicos, dos preceitos constitucionais básicos que regem o 

setor público, resumindo-se em duas exigências fundamentais: legalidade e 

moralidade dos atos dos agentes públicos.  

Daí, portanto, a necessidade de algumas reflexões críticas a respeito da 

improbidade Constitucional e administrativa dos agentes públicos e privados, 

salientando-se que, longe de buscar exame exaustivo e abordagem aprofundada da 

matéria, o objetivo do trabalho consiste em suscitar questões e debate na 

comunidade jurídica. 
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Capítulo 5 

O controle difuso da moralidade administrativa 

por meio de Ação Popular 

 
Sumário: 5.1. Noções introdutórias; 5.2. Noções gerais de 
controle da administração: do controle interno e externo 5.3. 
Da Ação Popular: 5.3.1 conceito, requisitos, fins, objetos e 
partes; 5.3.2. Breve histórico no direito nacional; 5.4. O 
controle popular dos atos de improbidade administrativa. 

 

 

 

5.1. Noções introdutórias 

 

O ordenamento jurídico nos dá a garantia da submissão da administração 

pública às suas disposições com a realização efetiva do controle de suas atividades. 

Distingue-se, em princípio, um sistema informal, de controle difuso, realizado pela 

sociedade, e um sistema formal, de controle concentrado, realizado pelos órgãos 

estatais.  

O controle dos atos da administração pública é uma exigência da 

Constituição Federal, tendo como fundamento o fato de que todas as atividades da 

administração pública são limitadas pela subordinação não só à ordem jurídica, mas 

também aos demais princípios constitucionais enunciados no art. 37, “caput” de 

nosso texto Constitucional, não bastando que tenha sempre por fonte a lei, mas que 

também esteja sob o pálio da moralidade.  
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O controle administrativo que o Poder Executivo exerce dos seus próprios 

atos pode também, por este fato, ser designado como "controle interno", sendo 

"externo", em relação ao executivo tanto o controle exercido pelo Poder Legislativo 

quanto o exercido pelo Poder Judiciário. Também é externo o controle que a 

administração direta exerce sobre a indireta.  

Di Pietro72 destaca dois aspectos concernentes ao controle dos entes 

descentralizados: a auto-administração, caracterizada pelo direito de exercerem, 

com independência, o serviço que lhes foi outorgado por lei, oponível à própria 

pessoa política que os instituiu; é o dever de realização do serviço que os põe sob a 

fiscalização do poder público.  

Demonstra-se essencial entender a extensão do controle sobre os entes 

descentralizados; ele só vai até onde não ofenda a capacidade de auto-

administração delimitada por lei; por sua vez, essa capacidade de auto-

administração vai até onde não esbarre com os atos de controle previstos em lei.   

De certo, a reunião dos agentes dotados de conhecimentos técnicos, 

necessários à realização dessas funções em um único órgão, atende à melhor 

organização e divisão do trabalho, possibilita a coordenação e a cooperação entre 

os agentes, facilita o controle de suas atividades e realiza o modelo burocrático que 

a própria Constituição traçou para a organização administrativa.  

 

5.2. Noções gerais de controle da administração: do controle interno e 
externo 

 

O controle administrativo interno realiza-se, ora pela aplicação do princípio 

da hierarquia, ora pela atuação de órgãos especializados. Pelo princípio da 

                                                 
72 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Curso de Direito Administrativo. Ed. Atlas, São Paulo, 2000. p. 640 
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hierarquia, pode o órgão superior da administração em relação aos que lhes são 

subordinados: rever os atos, delegar e avocar atribuições e aplicar as penas 

disciplinares previstas em lei. A inferioridade hierárquica submete os subordinados 

ao dever de obediência. O controle hierárquico pode ser prévio, concomitante ou 

posterior, faz-se ex officio ou mediante provocação. 

Deve-se ressaltar que o controle dos atos administrativos e, portanto, atos 

não jurisdicionais, estão sujeitos a controle pela Ação Civil Pública , pela Ação 

Popular e pela Ação Direta de Inconstitucionalidade, em tudo aquilo que violarem a 

lei e os princípios constitucionais que regem a administração pública.  

Quando se passa a enfrentar o tema do controle interno das atividades 

administrativas, diversos são os mecanismos e diferenciadas são as classificações 

e entendimentos dos autores acerca das formas de se efetivar essa verificação 

interna corporis.  

A denominação controle externo deve-se ao fato de que o mesmo se 

operacionaliza de fora do poder para dentro do poder. São órgãos ou mesmo 

poderes que tem ingerência e poder de fiscalização sobre os atos da administração. 

A despeito disso, o exercício do controle externo por um órgão, ou mais 

precisamente, por um conselho externo é, deveras, muito discutido pelos autores.   

A própria natureza desse conselho não é questão pacífica entre os 

estudiosos. Alguns entendem que se trata de órgão híbrido, de formação 

heterogênea; outros defendem a tese de que é organismo estranho ao Judiciário ou 

composto por agentes estranhos a esse poder. 

Tanto a moralidade administrativa quanto a jurisdicional (constitucional e 

infraconstitucional) são cabíveis na aplicação das sanções por imoralidade 

institucional. Assim, conforme a esfera institucional em que se promova essa 

inconstitucionalidade, basta destacar-se o instituto que reúne o regime jurídico 

daquela ilicitude e suas correspondentes sanções (administrativas, civis, políticas e 
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criminais), tenham sido elas objeto de regulamentação material ou processual, no 

âmbito infraconstitucional. 

 

5.3. Da Ação Popular 

 

5.3.1. Conceito, requisitos, fins, objetos e partes. 

 

Meirelles73 ensina que a Ação Popular é o meio constitucional posto à 

disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos 

administrativos, ou a estes equiparados, ilegais e lesivos do patrimônio Federal, 

estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas 

jurídicas subvencionadas com dinheiro público.  

Nossa Constituição Federal74 aumentou sua abrangência para que todo 

cidadão possa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, como instrumento de defesa 

dos interesses da coletividade utilizável por qualquer de seus membros, no uso de 

uma prerrogativa cívica que a Carta Constitucional lhe outorga.  

A Ação Popular constitui-se em verdadeiro direito político posto a serviço 

do cidadão, facultando-lhe a possibilidade de fiscalizar os atos de sua 

administração. Além de ser cidadão brasileiro, traduzido na qualidade de ser eleitor, 

deve também a Ação Popular buscar a invalidação dos atos lesivos ao patrimônio 

                                                 
73 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação popular, Ação Civil Pública , mandado de injunção, 
habeas data. Ed. Malheiros, 1998. p. 58 
 
74 Constituição Federal - Art. 5o. CF/88 LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor Ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
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público e aos princípios que norteia a administração pública. Meirelles75 resume 

estes requisitos nas expressões “condição de eleitor”76, “ilegalidade e lesividade”. 

Para Di Pietro77, entretanto, a Ação Popular tem duas características 

básicas, que podem ser resumidas no fato de que a sua titularidade cabe a qualquer 

cidadão e o de que este age em defesa do interesse publico e não do interesse 

individual. 

Tanto de forma preventiva quanto repressiva, busca a Ação Popular a 

tutela do patrimônio público, lesado de forma ilegal, ou em inobservância ao 

Princípio da moralidade administrativa, com caráter cívico-administrativo pela 

ampliação da legitimidade na propositura do referido remédio Constitucional pelo 

cidadão, num exercício direto do seu poder político.  Havendo ato lesivo abre-se 

acesso ao Judiciário, ao cidadão, com a finalidade de proteger este patrimônio 

público.  

Com efeito, pelo exame da Ação Popular se depreenderá claramente que 

o sistema positivo brasileiro institui uma democracia social concedendo ao cidadão 

legitimidade, a título individual, de exercer a tutela jurisdicional de proteção, em 

especial aos atos avessos à moralidade administrativa, aperfeiçoando-se o exercício 

da cidadania, compartilhando com o Estado o poder-dever de proteger o patrimônio 

coletivo, impondo uma maior transparência no controle e fiscalização dos atos 

praticados pelo poder público.  

Acrescente-se, conforme já referido, que por tal meio de defesa cidadã por 

intervenção direta do indivíduo, abre-se verdadeira possibilidade do exercício da 

cidadania participativa nas correções das disfunções existentes nas tarefas 

administrativas, onde o cidadão poderá intervir exercendo sua responsabilidade 

                                                 
75 MEIRELLES, op cit. p. 64 
 
76 Lei da Ação popular - Lei 4717 de 1965 – Art. 1o. ...§ 3º. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita 
com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda. 
 
77 DI PIETRO,  op cit. p 76 
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social compartilhada, conforme ditames da Constituição da República Federativa do 

Brasil, tornando o cidadão, com essa legitimidade, um verdadeiro defensor do 

interesse da coletividade, sem ter que invocar e demonstrar interesse pessoal no 

ato lesivo à moralidade pública.  

O reconhecimento Constitucional de que a tutela jurídica via Ação Popular 

é um direito subjetivo fundamental de caráter difuso da coletividade como forma de 

proteção ao patrimônio público, notadamente no que diz respeito ao desrespeito ao 

princípio da moralidade, considerando a legitimidade ativa do cidadão, constitui fato 

marcante no direito pátrio, diferenciando tal proteção das demais garantias 

constitucionais, não somente pela sua democrática legitimidade, mas também pelo 

seu caráter político-social de proteção de bem jurídico de dimensão coletiva ou 

difusa, buscando o ressarcimento dos cofres públicos que não se faz em prol do 

indivíduo, mas sim, indiretamente, em favor da coletividade.  

Trata-se, de fato, de um direito fundamental na sua dupla natureza, posto 

que são, de um lado, direitos subjetivos, e por outro, constituem elementos 

fundamentais de ordem objetiva da comunidade. O tratamento dado à moralidade 

administrativa pelo entendimento geral da Constituição Federal não se restringe à 

sua proteção jurídica, mas, ainda, no sentido de incluí-lo na categoria de princípio 

Constitucional norteador da administração pública.  

 

5.3.2. Breve histórico no direito nacional 

 

Di Pietro78 afirma que no Direito Romano já havia um instituto semelhante 

ao que caracteriza a Ação Popular no direito positivo pátrio, denominado actio 

popularis, onde qualquer pessoa do povo podia dela fazer uso para a defesa de 

interesses da coletividade. 

                                                 
78 DI PIETRO,  op cit. pág. 641.  
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A Constituição de 193479 estabeleceu pela primeira vez, a garantia 

Constitucional da Ação Popular no ordenamento jurídico brasileiro, nos seguintes 

termos: "qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade 

ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, Estados e dos Municípios”. 

Nessa ocasião, a Ação Popular mostra-se apta a tutelar os atos lesivos à 

administração pública, entretanto não se referiu à administração indireta. Com a 

exclusão do texto constitucional dos entes paraestatais, houve, sem dúvida, uma 

restrição ao espectro desta garantia Constitucional de 1934, ficando esta 

circunscrita aos atos lesivos ao patrimônio dos entes públicos.  

Durante a ditadura de Getúlio Vargas, a Ação Popular foi suprimida pela 

Carta Outorgada de 1937.  Passado o período ditatorial de Vargas, a Ação Popular 

Constitucional foi restaurada pela Constituição Federal de 194680 com os seguintes 

termos: "qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 

declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos 

Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista”. 

Constata-se, pela comparação dos dois textos, que houve uma ampliação 

do objeto da Ação Popular, incluindo a defesa aos atos lesivos da administração 

indireta. De fato, isso se fazia necessário, considerando que durante aquele período 

avançaram no Brasil a descentralização estatal, através da criação intensificada de 

órgãos da administração indireta, principalmente devido ao maior intervencionismo 

político do Estado.  

Em face da falta de regulamentação da Ação Popular, discutia-se muito 

juridicamente se a garantia Constitucional era auto-aplicável ou, pelo contrário, 

dependeria de lei ordinária regulamentando esse direito. Lembre-se de que este 

direito só veio a ser regulamentado em 1965, através da Lei  nº 4.717 de 29 de 

                                                 
79 Constituição Federal de 1934 - artigo 118, parágrafo 38. 
 
80 Constituição Federal de 1946 - artigo 141, parágrafo 38. 
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julho, o que, de fato, significou um tremendo obstáculo na utilização deste 

instrumento jurídico.  

Na Constituição de 196781, a Ação Popular é mantida, em termos 

similares, conforme se segue: "qualquer cidadão será parte legítima para propor 

Ação Popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas”. 

Inclui-se a expressão “entidades públicas” ao objeto da Ação Popular e o 

legislador constituinte abre discussão jurídica sobre a inclusão ou não das empresas 

públicas e as sociedades de economia mista, que têm estrutura de entidades 

privadas.  

Porém, a Lei  nº 4.717/65 já trazia a solução ao obstáculo, considerando 

que nela se incluíam as demais paraestatais resolvendo a controvérsia jurídica. A 

Emenda  Constitucional nº1/1969, por seu turno, reafirmou a íntegra do texto da 

Constituição de 1967. 

Por fim, o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

198882, inovou ao especificar que a tutela da moralidade administrativa poderia ser 

feita via Ação Popular visando anular qualquer ato lesivo à sua observância, 

enquanto princípio constitucional: 

"qualquer cidadão é parte legítima para propor Ação Popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas no caso de sucumbência.” 

Mencione-se que esse dispositivo constitucional é auto-aplicável, isto é, 

independentemente de norma regulamentadora, conforme prescreve o artigo 5º, 

inciso LXXVII, parágrafo primeiro, da Constituição Federal do Brasil: "as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". Isso 

significa, no caso da Ação Popular, que esta vige imediatamente desde a 

                                                 
81 Constituição Federal de 1934 - artigo 150, parágrafo 31. 
 
82 Constituição Federal de 1988 - artigo 5º, inciso LXXVII, parágrafo 1º. 



 

 99 
 

promulgação da Constituição presente e aplica-se nos termos da recepção da Lei 

Fundamental às disposições regulamentadora da Lei  nº 4.717/65. 

 

5.4. O controle popular dos atos de improbidade administrativa 

 

A moralidade administrativa inserida na Carta Federal de 1988 é princípio 

fundamental a ser obedecido pela administração pública nas ações concretas 

desenvolvidas pelos agentes públicos e configura-se na atualidade, efetivo 

pressuposto da validade de todo ato da administração pública. A compatibilidade da 

atividade administrativa com os valores morais é matéria complexa que conduz a 

situações singulares dotadas de sutilezas que desafiam o aplicador e intérprete do 

direito.  

Ressalte-se que o ato administrativo que viola o princípio da moralidade 

administrativa, independentemente de sua plena compatibilidade com os aspectos 

legais, carece de validade, devendo ser, imediatamente retirado do regime jurídico-

administrativo. O ato administrativo imoral será aquele que infringir a motivação, 

enquanto dever constitucional imposto ao administrador, esquivando-se da 

finalidade sem se apoiar no dever da boa administração. 

Constata-se o vício da moralidade, não só quando o ato administrativo 

apresenta motivo inexistente, insuficiente, inadequado ou incompatível com o seu 

objeto, mas também quando for erroneamente estimado pelo administrador, ou 

agente público para servir de fundamento para sua ação, o que leva a um resultado 

inteiramente incompatível com o interesse público a que deveria visar o ato. 

A partir da Constituição de 1988 o elemento moral passou a integrar o ato 

administrativo por força de preceito constitucional. Antes, somente a doutrina e a 

jurisprudência reconheciam, com cautela, o elemento moral no ato administrativo. 
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Como conseqüência, a moralidade passou a ser um requisito constitucional de sua 

validade.  

Atualmente, o elemento moral, indiscutivelmente, é um dos requisitos 

integrantes da formação do ato administrativo, impondo freio na conduta da 

administração que vinha apresentando crescimento desajustado com o 

ordenamento jurídico. 

Meirelles83, que há muito vinha expondo idéias sobre a moralidade 

administrativa, mostrou que ela não coincide com a moral comum, mas resolve-se 

na fidelidade às normas inerentes à administração pública. Invocando Hauriou, diz 

que o administrador, ao atuar, não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal, o 

justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 

também entre o honesto e o desonesto, sem, contudo, desprezar o elemento ético 

de sua conduta.  

Medauar84, procurando sair do vago e do impreciso, mostrou as 

dificuldades antepostas ao correto entendimento da locução moralidade 

administrativa e com muita agudeza de espírito veio a propor a contraposição entre 

moralidade e improbidade, ao invocar as disposições com que a Constituição 

Federal cuida da improbidade administrativa (art. 37, § 4º e art. 85, inc. V) e vai à Lei 

de Improbidade Administrativa, que, entre outras disposições, tipifica condutas 

criminosas de improbidade: "a improbidade administrativa tem um sentido forte de 

conduta que lese o erário público, que importe enriquecimento ilícito ou proveito 

próprio ou de outrem no exercício de mandato, cargo, função, emprego público".  

A principal atribuição da administração pública é oferecer utilidade aos 

administrados, não se justificando a sua presença senão para prestar serviços à 

coletividade, como aquela atividade cujo cumprimento deve ser regulado, 

assegurado e, a princípio,  controlada pelos governantes como indispensável à 

                                                 
83 MEIRELLES, op cit. p. 65 
 
84 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: LTR, 1993. p. 78 
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realização e ao desenvolvimento da interdependência social, e de natureza tal que 

não possa ser senão assegurado pela intervenção da força governante. 

As entidades que compõem a administração pública direta e indireta, que 

desenvolvem de modo peculiar como gestoras de serviços públicos ou de atividades 

puramente privadas, tornando-se a sua missão inconfundível com o atuar estatal, 

estão vinculadas ao cumprimento do princípio constitucional que exige o respeito à 

moral pública, no exercício de suas funções específicas, razão pela qual o Estado 

se viu obrigado a assumir a responsabilidade de controle de tais atos, limitando tais 

atividades, sem, contudo, afastar do cidadão a capacidade postulatória de, em juízo, 

exigir o cumprimento das normas constitucionais e o respeito à moralidade 

administrativa.  

A busca do bem-estar social não deve ser prerrogativa estatal, mas antes 

de tudo, dever de cada cidadão, responsável pela construção da sociedade e do 

direito dentro da sociedade, agindo de forma consciente na fiscalização e na busca 

de correção dos atos ilícitos praticados contra o patrimônio público via Ação 

Popular, como instrumento mais democrático de acesso à justiça social. 

Em meio à possível contribuição que este trabalho possa trazer à 

dinâmica das instituições brasileiras, está a certeza de que moralidade 

administrativa não é um mero juízo ético de cada um de nós, mas um fato jurídico 

técnico. Assim, para a sua efetividade, um cuidado parece vital: assim como ocorre 

com a má-fé, que jamais se presuma a imoralidade institucional, sob pena de 

transformar-se o tema em espécie de obstinação ideológica, canal fecundo para 

moralismo, estes institucionalmente imorais. 
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Capítulo 6 
Consciência cidadã: uma apologia ao 

controle popular da moralidade administrativa. 

 

 

Sumário: 6.1. Notas introdutórias. 6.2. A Ação Popular e a 
democratização do controle da moralidade 6.3. A construção 
de uma consciência cidadã. 

 

 

 

6.1. Notas introdutórias 

 

A cidadania atualmente conta com um sentido um pouco mais amplo, no 

que diz respeito ao exercício consciente do poder político inerente ao cidadão, que 

se traduz na obrigação do cidadão fiscalizar, cada vez mais, o Estado. O cidadão é 

o grande fiscal do poder público, mesmo porque este existe em razão daquele e 

para satisfazer as suas necessidades.  

Tais atos de fiscalização se exercem mediante conscientização e 

mobilização social, o que pode até desencadear uma ação judicial, que, no caso em 

voga, se destina a proteção da moralidade administrativa via Ação Popular. 

Pela análise dos dispositivos constitucionais tendentes à proteção de 

direitos fundamentais, individuais, coletivos e sociais, facilmente se percebe quais 

as razões que influenciaram para que a nossa Constituição Federal recebesse o 

merecido título de Carta Cidadã facilitando sobremaneira o atuar fiscalizador do 
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indivíduo dentro da sociedade, estabelecendo, por exemplo, no inciso LXXIII do art. 

5º, a Ação Popular, para o fim de proteger o patrimônio público, o patrimônio 

material e o patrimônio moral.  

Mas a Constituição de 1988 não ficou apenas nisso, cobrindo com o 

manto protetor da Ação Popular também a moralidade administrativa, essa mesma 

moralidade administrativa que o constituinte tornou princípio constitucional em 

198885.  

A moralidade, como princípio de administração, significa que o 

administrador público está, em toda a atividade funcional, sujeito aos mandamentos 

da moral social e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, 

civil e criminal, conforme o caso. Entre nós, a desobediência ao princípio da 

moralidade, atacável por Ação Popular poderá ter como fim a nulidade dos atos 

lesivos ao patrimônio público.  

É de se notar a exata vinculação dos princípios examinados com o atuar 

das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. A sujeição das 

sociedades de economia mista e das empresas públicas, sem se falar nas 

autarquias e nas fundações, ao princípio da moralidade, as tornam mais próximas 

de se caracterizarem como pessoas jurídicas de direito público do que como 

pessoas jurídicas de direito privado como, realmente, elas o são.  

De acordo com a nova dimensão jurídica imposta às mesmas, ficou 

vinculado todo o seu campo de ação, mesmo que exerça atividades típicas de 

natureza privada, sem qualquer coloração de serviço público, há de se exigir, por 

força do comando constitucional, que os dirigentes e os demais empregados das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista, mesmo explorando 

atividade de natureza privada, econômica ou financeira, examinado cuidadosamente 

o conteúdo, a matéria, a substância, o objeto e a natureza do ato a ser 

                                                 
85 Constituição Federal de 1988 – Art. 37, “caput”. 
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desenvolvido, a fim de que o mesmo seja praticado em compatibilidade com a 

moralidade administrativa, sob pena de sofrer as sanções decorrentes da violação 

que por acaso ocorrer. 

A exata compreensão do princípio da moralidade determina que a 

autoridade administrativa não está vinculada apenas ao direito criado pelo Poder 

Legislativo; ela está, também, subordinada aos ditames éticos e morais. É de suma 

importância revelar que a Constituição Federal impôs aos administradores das 

empresas públicas, das sociedades de economia mista e das autarquias, um regime 

de atuação rígida e vinculada, não somente à lei, como também aos princípios 

morais. 

 No caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 

embora ambas, nas suas operações, sejam geridas pelas normas aplicáveis às 

empresas particulares e exerçam condutas privatizadas, não estão desobrigadas do 

cumprimento dos princípios constitucionais esculpidos no art. 37, “caput”, em 

qualquer fase do seu atuar, quer explorem serviços públicos, quer exerçam 

atividades econômicas ou financeiras em concorrência com as empresas privadas.  

A administração pública há de atuar de modo independente, sem liame a 

qualquer circunstância ou particularidade. A ela é reservada uma função moral que 

reflete igualdade, qualificação, exato sentido e alcance de equilíbrio social.  

Não se pode afirmar que exista, hoje, no direito administrativo, uma teoria 

para a configuração jurídica da moralidade administrativa. O que se tem como certo 

é que a moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto de validade de 

todo ato da administração pública e que pode ser atacado democraticamente pelo 

cidadão ao provocar o Judiciário por meio de Ação Popular. 

Desta feita, mesmo que um ato administrativo seja formalmente perfeito, 

ainda assim, estará sujeito a apreciação de seu potencial ofensivo à moralidade 

administrativa, podendo ser declarado nulo o ato que viola o princípio constitucional 

da moralidade administrativa, ocasião em que, argüida a lesão ao patrimônio moral 
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do Estado via Ação Popular, o cidadão realiza uma atividade política direta aos 

moldes da democrática mobilização popular grega. 

 

6.2. A Ação Popular e a democratização do controle da moralidade 

 

Percebe-se que, quanto mais a sociedade toma consciência de sua 

cidadania, mais deseja que os atos dos governantes sejam marcados pela 

moralidade. Há como que uma carência de moralidade, que, erigida a princípio 

constitucional, pode ensejar juridicamente a anulação do ato administrativo 

atentatório ao patrimônio público.  

Na medida em que as pessoas, no exercício de sua cidadania, 

fiscalizando o poder público, exigem efetiva atuação do Judiciário, para o fim de 

restaurar a moralidade administrativa, e na medida em que o Judiciário preste, a 

tempo e modo, a tutela jurisdicional, estará se fortalecendo como poder político. Isso 

tem ocorrido no Brasil com mais freqüência com a nova visão que toma de conta do 

Judiciário, cada vez mais consciente das garantias constitucionais sociais.  

Conquanto se fortalecem as doutrinas de proteção dos direitos 

fundamentais do homem, e que o cidadão tem reconhecido seus direitos de 

participação no poder, fortalece-se o Poder Judiciário. Na França, fala-se numa 

revolução dos juízes, que, a cada dia, estão mais conscientes de que o poder 

político e o poder econômico não escapam da autoridade do Judiciário.  

Cada vez mais, na França, autoridades corruptas são investigadas por 

juízes de instrução e cada vez mais patrões e empresários são submetidos a ações 

judiciais. Também fez escola a campanha mãos limpas, implementada pelos 

magistrados italianos.  
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A obrigação que a lei impõe ao administrador de tomar a melhor das 

decisões, para o fim de atender à sua finalidade, não é apenas uma obrigação 

política, mas é, também, uma obrigação jurídica, mesmo porque, há um dever 

jurídico de boa administração e não apenas um dever moral, porque a norma só 

quer a solução ideal. E se não for adotada a solução pretendida pela lei, que é a 

solução excelente, haverá pura e simplesmente violação da norma de direito, o que 

enseja correção jurisdicional, dado que terá havido vício de legitimidade. 

Se a lei quer que o administrador tome a solução melhor para o fim de 

satisfazer a sua finalidade, vale dizer, a finalidade inscrita na lei, tem-se uma 

obrigação jurídica, por isso mesmo sujeita ao controle judicial. Em um Estado de 

Direito tudo se faz de conformidade com a lei, vale dizer, a administração age dando 

execução à lei, observando rigorosamente os seus ditames.  

Em certos casos, a lei estabelece o único comportamento a ser adotado pelo 

administrador perante casos concretos configurando-se, assim, um ato vinculado. Por 

outro lado, há casos em que a lei regula discricionariamente uma dada situação, sem, 

contudo, aceitar do administrador outra conduta que não seja aquela capaz de 

satisfazer excelentemente a finalidade legal.  

Ora, se o legislador quer que o administrador, diante das circunstâncias 

fáticas, adote a melhor solução, se o comando da norma sempre propõe isto e se uma 

norma é uma imposição, o administrador está, então, nos casos de discricionariedade, 

perante o dever jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados pela regra, 

mas, única e exclusivamente, aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da 

lei e da moralidade.  

 

6.3. A construção de uma consciência cidadã 

 

O constituinte de 1988 dedicou todo o capítulo VII da Carta magna para 

estabelecer princípios e regras a serem observados pelos agentes públicos 
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responsáveis pela prática dos atos gerados no corpo da administração pública. A 

matéria ficou disciplinada nos artigos 37 a 43, além de outras referências existentes 

no corpo da Lei Maior. 

O destaque maior reside nos princípios contidos no art. 37 da Constituição 

Federal, por serem dispositivos de força cogente, de comandos auto-executáveis 

por não terem a sua eficácia subordinada a qualquer norma de natureza 

complementar ou ordinária.  

Até então, os princípios ali dispostos eram categorias de forte formação 

doutrinária e recebiam tratamento considerável da jurisprudência. Embora 

integrados como valores no comportamento dos administradores dos bens e 

serviços públicos, não eram elevados ao topo da pirâmide do ordenamento jurídico, 

por não possuírem ressonância constitucional. 

O legislador ordinário cuidou de tais princípios de modo parcimonioso, 

especialmente na lei da Ação Popular sem nunca tê-los apresentado de forma 

sistematizada. Hoje, graças à influência das forças políticas e sociais que 

contribuíram para a elaboração da Carta magna de 1988, encontramos o art. 37 

dispondo do modo seguinte: "a administração pública direta, indireta ou fundacional, 

de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:...”. 

A nova postura constitucional sobre a administração pública tem o condão 

de reconhecer os fins próprios a que ela se destina, que é a realização do bem 

comum, e de protegê-la eficazmente. Determina, outrossim, que a vontade, em 

nenhum momento, domina as formas da administração, em qualquer hipótese, pois, 

todos os seus atos devem ser praticados com vinculação ao seu fim específico. É a 

consagração definitiva de que a atividade administrativa há de se desenvolver no 

estrito campo do direito e através do direito e da observância à moralidade. 
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Esta postura normativa reflete em uma atuação mais politizada e 

consciente do cidadão na defesa dos interesses da própria sociedade, o que irá 

influir nos diversos segmentos da coletividade e nos negócios políticos, impondo 

condutas mais honestas, menos corruptas, e naturalmente vinculadas ao sentido de 

probidade. As idéias e as doutrinas vão sendo absorvidas e prevalecem no 

momento em que assumimos um poder de decisão, ampliando o raio de ação do 

controle dos atos administrativos, desta feita de uma forma difusa via Ação Popular.  

É incontestável que os valores de legalidade e moralidade são 

especialmente necessários nas relações da administração com os administrados, 

tanto é que a nossa atual Constituição Federal enfatiza-os ao expressá-los como 

princípios da administração pública (art. 37, II).  

A administração pública e o administrado devem adotar um 

comportamento leal em todas as fases da Constituição das relações, em direitos e 

deveres, e inclusive quando da extinção, fazendo-a suportar os efeitos. 

Mais incontestável ainda é a força atribuída ao cidadão no sentido de fazer 

a política, de uma forma direta e participativa, fiscalizando, cobrando, exigindo e 

acionando juridicamente, via Ação Popular os gestores da coisa pública que não 

estabelecerem um vinculo direto com as disposições constitucionais atinentes à 

administração pública, construindo uma sociedade mais consciente politicamente de 

seus direitos e obrigações (poder-dever de agir) e consolidando uma relação de 

maior confiança entre a administração e os administrados.  

Freitas86 defende que o princípio da confiança ou da boa-fé recíproca nas 

relações de administração apresenta tal relevo que merece tratamento à parte, não 

obstante ser manifesto resultado da junção dos princípios da moralidade e da 

segurança das relações jurídicas impondo o poder-dever de o administrador público 

zelar pela estabilidade decorrente de uma relação pautada de legítima confiança 

                                                 
86 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais, Malheiros, pág. 75. 
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mútua, no plano institucional.   

A observância do princípio da moralidade, como base de sustentação da 

administração pública é essencial para que haja um crescimento qualitativo de sua 

gestão. Sua abrangência, que não se restringe à administração pública, mas sim a 

todos os setores que exerçam serviços públicos (art. 37, “caput” da Carta 

Constitucional de 1988) deve ser levada em consideração pelos administradores ao 

exercerem as suas funções.  

Os administradores que tentam disfarçar a moralidade na legalidade para 

a satisfação de interesses escusos devem ser afastados de seus cargos pela 

população indignada, como um verdadeiro exercício de sua cidadania. 

Para uma boa administração nada pode ser pretexto para que o gestor 

deixe de exercer suas atribuições longe do princípio da moralidade, já que os fins 

visados pela administração pública devem ser compatíveis com a moral e também 

com os meio utilizados para alcançá-la. 

Acontecimentos recentes, que envergonham a nação e que mancharam a 

honra do povo brasileiro, são o retrato do desmazelo com que é administrada a 

coisa pública. Certamente a corrupção em nosso país tem raízes seculares, mas a 

conduta dos agentes políticos não pode ser tolerada pela política do “rouba, mas 

faz”, e sim deve ceder lugar à inconformidade popular e a procedimentos legais que 

visem à contenção e repressão da conduta ilícita dos homens que dirigem este país. 

A função precípua da moralidade administrativa é de aperfeiçoar a 

atividade pública e de fazer crescer no administrado a confiança nos dirigentes da 

nação e contribuir para o fortalecimento das instituições públicas. 

Constatada essa realidade constitucional, resta que se torne eficaz e 

efetivo o princípio da moralidade administrativa, exercendo-se o controle dos atos 

que o violarem sem qualquer freio. Para tanto, o uso dos instrumentos processuais 

e a sua manipulação adequada são meios úteis para que a vontade da nação seja 
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respeitada e seu senso moral preservado. 

Por aplicável a todas as instituições, a partir da Constituição Federal, a 

moralidade, para Rangel Júnior87 melhor se denomina moralidade institucional, e 

pode ser conceituada como o conjunto de mecanismo que a Constituição oferece, 

para evitar que a subjetividade individual e a objetividade coletiva sejam arbitrárias, 

uma em relação à outra, no âmbito das coletividades organizacionalmente 

estruturadas para o desempenho legítimo de determinadas funções, na ordem 

social e política.  

No que tange à sua aplicabilidade, encontramos na interpretação da Carta 

Magna de 1988, institutos que deixam transparecer a conceituação já realizada de 

moralidade, tais como: probidade administrativa, decoro parlamentar, imparcialidade 

dos magistrados, não abuso de poder econômico e reparação de dano moral, todos 

com contornos próprios quanto à sanção correspondentes e à inobservância de 

suas hipóteses normativas. 

Por fim, a moralidade tutelada pelo direito à tolerância é algo que a 

dogmática constitucional busca na efetivação dessa liberdade fundamental. Como 

princípio constitucional, a moralidade contribui, então, para a pessoa humana, no 

sentido de além de impedi-la de privilegiar sua subjetividade, em situações jurídicas 

públicas ou privadas, obrigar que pelos demais seja respeitada essa subjetividade, 

no âmbito de sua exclusiva individualidade. Eis, então, a utilidade da 

constitucionalização do princípio da moralidade, relativamente ao indivíduo. 

 

 

 

 

 

                                                 
87 RANGEL JUNIOR,  Hamilton. Princípio da Moralidade Institucional. Ed. Juarez de Oliveira, 2001op cit. p. 86 
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Notas Finais 

 

 

 

 

À guisa de conclusão destaca-se: 

 

1. A ética, a moral e a moralidade objetivam implementar a limitação no 

âmbito da individualidade a fim de que a subjetividade do comportamento humano 

seja limitada ao âmbito da sua individualidade, sem arbitrariedade, com vistas ao 

bem-estar da convivência social.  

                Enquanto a ética conceitua, a moral regula, e a moralidade 

instrumentaliza a convivência autêntica, não arbitrária e não constrangedora entre o 

âmbito das subjetividades e o das objetividades, em sociedade. 

2. Os princípios têm a fundamental importância de atuar como limitador 

dos poderes conferidos ao Estado pela Constituição Federal, atuando em conjunto 

com normas prescritivas ou normas de mandato, compondo o ordenamento 

constitucional.  

     Desta forma, a Carta Constitucional não apenas confere poder ao Estado 

para regular determinadas matérias, como também lhe prescreve proibições e 

obrigações, limitando tanto os campos nos quais esses poderes são exercíveis 

quanto os modos pelos quais eles podem ser exercidos.  
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3. Quanto à moralidade que esta representa o quanto moral a regra pode 

ser ou até mesmo a quantidade moral existente em determinado ato, ou seja, a 

moralidade é o comportamento do homem na livre decisão perante a lei moral. 

Sinteticamente, podemos assim expressar que entre a ética, a moral e a 

moralidade, há pontos de individualização uma vez que representam 

respectivamente, por serem o estudo, as regras e a instrumentalização na esfera da 

moralidade, cuidando do ideal de bem estar. 

4. A atuação imoral do administrador no exercício de suas obrigações 

públicas, usando de seus poderes e prerrogativas para atingir resultados 

distanciados do interesse coletivo a que deveria atender, desviando a finalidade do 

ato administrativo, deve-se considerar como expressivo ato de afronta à probidade 

administrativa.  

A exigência da moralidade por parte do gestor público aplica-se tanto para 

o ato vinculado quanto para o ato discricionário, sempre tendo por referencial o 

interesse público da administração, uma vez que discricionariedade não significa 

arbitrariedade. 

5. A moralidade exerce efetiva função limitadora das atividades da 

administração, exigindo, com base nos seus postulados, que a forma de atuar do 

agente público atenda à dupla necessidade de justiça para o cidadão e de eficiência 

para própria administração, a fim de que se consagre os efeitos-fins do ato 

administrativo no alcance do bem-estar da coletividade. Sua extensão conduz ao 

entendimento de que a administração pública tem o dever de melhor administrar, 

indo além do conceito de bem gerir.  

Na prática, quando o administrador ou servidor público se depara com 

duas ou mais alternativas de ação, não lhe é dado o direito de escolher 

aleatoriamente qualquer uma delas, muito pelo contrário, é seu dever adotar a 

melhor dentre todas as opções.  

Caso não proceda desta forma, em face de como está posto na 



 

 113 
 

Constituição Federal, no que se refere ao princípio da moralidade administrativa, 

sujeita o referido ato ao controle Judiciário por violar a obrigação de melhor 

administrar. 

6. A aplicação da moralidade institucional deve direcionar sua aplicação 

ao combate dos atos decorrentes da arbitrariedade administrativa, cuidando 

efetivamente das situações nas quais o Estado é lesado ou agredido. Nestes casos, 

o gestor público que se beneficia do patrimônio público está tornando sua 

autonomia arbitrária em relação a subsidiariedade estatal pelo fato de que tal 

patrimônio está afeto à esfera de atuação do Estado, dada a insuficiência da 

coletividade privada e do indivíduo para geri-lo.  

Configura-se elemento de demonstração do alcance do princípio da 

moralidade algumas hipóteses em que os atos frontalmente atingem o princípio da 

moralidade, dentre eles, destaca-se, o fato de não se justificar o ato, viciando-o na 

origem, não corresponder ao fato desviando-se da causa, não exteriorizar motivos 

determinantes categóricos e não formalizar regras jurídicas estabelecidas. 

7. A sociedade vem mudando a sua postura passiva, tornando-se um 

pouco mais exigente a respeito da conduta do administrador público na gerência 

dos interesses coletivos, ávida por uma gestão orientada por valores éticos onde 

não lhe baste tão somente à aprovação da lei, mas também o seu enquadramento 

nos valores morais da coletividade e onde seja passível de punição específica por 

desvio da conduta ética, com o afastar da sensação de impunidade que permeia o 

seio coletivo.  

Infelizmente, o histórico de corrupção no Brasil, de certa forma desanima 

os que rogam por mudanças no campo administrativo, evidenciando-se não ser um 

fenômeno genuinamente nacional, mas, que, entretanto, marcou a nossa história, 

desde os tempos idos do Brasil Colônia, passando pelo Império e caracterizando, 

por fim, de forma marcante a realidade da nossa República.  
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O bem administrar se constitui numa atuação conjuntural que produza, 

eficazmente, condições para que o fim a que se destina o Estado seja atingido. Por 

isso, se torna bem claro que bem comum e moralidade administrativa são ideais que 

jamais se podem objetivar de modo total em simples regramento de direito positivo. 

Eles se caracterizam e se tornam visivelmente presentes através das ações 

concretas do administrador público quando se apresentam totalmente desprovidas 

de qualquer desvio ou abuso de poder.  

O atuar administrativo deve ser sempre moderado e vinculado aos 

princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. No 

cumprimento de todos os princípios que informam a atividade administrativa, não se 

admite que o agente público, sob qualquer pretexto, se afaste dos limites que são 

impostos.  

Assim, no desenvolver da ação administrativa, a moral deve ser a meta 

para que, obrigatoriamente, o administrador público deva pender, levando sempre 

em conta que o seu procedimento de tal modo é indispensável ao bem comum da 

sociedade. 

8. A postura do constituinte, em afirmar expressamente que a moralidade 

se constitui em princípio fundamental no exercício da atividade administrativa, exige 

que sejam aperfeiçoadas as técnicas de controle dos atos administrativos para que 

essa vontade Constitucional seja, na prática, eficaz e se torne efetiva.  

O referido comando Constitucional há de ser considerado como fator 

decisivo para romper com a tradição de uma legislação que se apresentava, até 

então, superada pelos fatos e que se constituía em um obstáculo para que os 

aspectos morais da atividade de administrar fossem amplamente analisados.  

O valor jurídico do ato administrativo não pode ser afastado do valor 

moral. Isso implica num policiamento ético na aplicação das leis, quanto à sua lisura 

nas práticas administrativas, fim também contido na norma legal. A administração 

pública, além de estar sujeita à lei, encontra-se subordinada aos motivos e aos 
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modos de bem agir.  

O princípio da moralidade não deve acolher posicionamentos doutrinários 

que limitem a sua extensão. O interesse jurídico contido no ato administrativo deve 

se subordinar ao interesse jurídico da moralidade e o simples fato de o 

administrador usar de suas atribuições para fins diversos conferidos por lei implica 

em uma violação direta ao princípio da moralidade.   

O administrador deve se conscientizar de que a moral do dever começa na 

base de sua atividade. Agindo de acordo com ela, nada mais está atingindo do que 

a necessidade comum em face da moralidade ser pressuposto da ação 

administrativa.  

Saliente-se, finalmente, a respeito do enriquecimento ilícito, que o art. 9º, 

inciso VII, da Lei  nº 8.429/92 veda o chamado enriquecimento sem causa aparente, 

invertendo o ônus da prova quando ao acréscimo patrimonial ou os sinais exteriores 

de riqueza do agente público se mostrarem incompatíveis com suas declarações de 

bens e rendimentos, que se traduz em forma autônoma de improbidade 

administrativa. 

9. De certo é que a Lei de Improbidade Administrativa apresenta em seu 

art. 12 três esferas ou jurisdições passíveis de responsabilidade, quais sejam, as 

sanções cíveis, penais e administrativas. Entretanto, a responsabilidade 

administrativa do servidor poderá ser afastada no caso de absolvição criminal que 

negue a existência do fato ou sua autoria.  

Por outro lado, a absolvição por falta de provas não repercute na esfera 

administrativa. Na seara administrativa, a aplicação do princípio da moralidade 

administrativa importa em que o agente público, ao praticar o ato administrativo, 

analise a prática do ato em circunstâncias morais de bem administrar.  

Caso conclua que sim, poderá praticá-lo sem nenhum receio; se concluir 

que não, não deverá efetivá-lo, sob pena de violação ao Princípio da moralidade 
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administrativa. Se for a lei infringente da moralidade administrativa não deve dar-lhe 

aplicação, ingressando em juízo para declará-la inconstitucional por infração ao art. 

37, “caput”, da Lei  Constitucional de 1988. 

Desta feita, quanto às sanções acima abordadas, cabe dizer que a regra é 

a imposição das sanções nos limites mínimo e máximo previstos pelo legislador. 

Não há que se falar em poder discricionário da autoridade judiciária na aplicação 

das sanções. O ato deve ser fundamentado e, em tal caso, há de ser feita a escolha 

correta pelo quantum sancionatório.  

Se o agente público, de algum modo, ameaça frustrar a aplicação da lei, 

seja pela manipulação de provas, seja pelo esvaziamento de importantes sanções, 

ante o cenário processual disponível, seja pela sua potencialidade danosa, resulta 

possível seu afastamento do cargo com base no art. 20, parágrafo único, da Lei  nº 

8.429/9288. Garantir a instrução processual significa, em última análise, assegurar 

aplicação das leis repressoras da improbidade administrativa. 

10. A impunidade é um fenômeno social, que muito embora não seja 

exclusivo do Brasil, aqui encontrou campo fértil para a sua proliferação e 

permanência. Como conseqüência temos um efetivo descrédito nas instituições 

jurídicas, principalmente no que diz respeito às normas que visam a identificação e 

combate à criminalidade.  

A população, incrédula e decepcionada, sem ter a mínima idéia da 

quantidade enorme de fatores que contribuem para a impunidade e sem ter a 

mínima idéia de como combatê-los, pede uma atuação mais rigorosa no sentido de 

apurar, mas também de punir os fatos denunciados na falsa esperança de que a 

nova lei solucione todos os problemas. Infelizmente a lei por si só não é capaz de 

solucionar o problema da impunidade, fazendo-se necessário à implementação de 

                                                 
88 Art. 20 da Lei 8.429/92 - A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o 
trânsito em julgado da sentença condenatória 
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ações efetivas para atingir este fim.   

11. A partir da Constituição Brasileira de 1988 o elemento moral passou a 

integrar o ato administrativo por força de preceito Constitucional. Antes, somente a 

doutrina e a jurisprudência reconheciam, com cautela, o elemento moral no ato 

administrativo.  

Como conseqüência, a moralidade passou a ser um requisito 

Constitucional de sua validade. Atualmente, o elemento moral, indiscutivelmente, é 

um dos requisitos integrantes da formação do ato administrativo, impondo freio na 

conduta da administração.  

12. Nossa Carta Cidadã, sem sombra de dúvidas, desempenha de forma 

brilhante o seu papel de protetora dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, 

dando-lhe a oportunidade de fiscalizar e acionar o poder público por suas ações 

lesivas ao patrimônio coletivo.  

Exemplo disso é o disposto no inciso LXXIII do art. 5º, a Ação Popular, 

para o fim de proteger o patrimônio público. Mas a Constituição de 1988 não ficou 

apenas nisso, cobrindo com o manto protetor da Ação Popular também a 

moralidade administrativa, que o constituinte tornou princípio Constitucional.  

A razão de tão larga expressividade do princípio da moralidade no texto da 

Carta Magna é reflexo do constrangimento vivido pela sociedade brasileira em ser 

testemunha dos desmandos administrativos praticados no trato da coisa pública, 

sem que se apresentasse, no ordenamento jurídico, qualquer perspectiva de 

controle eficaz e de determinação de responsabilidade dos administradores 

ímprobos.  

Outra contribuição importante é a elevação do nível de conscientização 

popular no que tange ao seu direito de receber uma boa administração estatal, 

evitando, conseqüentemente, um contexto conflitivo permanente ente a 

administração e o povo. Sua extensão conduz ao entendimento de que a 
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administração pública tem o dever de melhor administrar, que ultrapassa o conceito 

de bem administrar.  

O Judiciário tem a competência constitucional de anular os atos 

administrativos, mesmo que discricionários, desde que estes se apresentem 

viciados em relação à finalidade pública. Igual tarefa lhe é exigida quando se depara 

com atos administrativos que se sustentam em motivo inexistente, insuficiente, 

desproporcional, incompatível ou inadequado, se comparado com o conteúdo 

idôneo que deve possuir para que sejam atendidos os fins que a lei elegeu para a 

produção dos seus efeitos.  

13. Na medida em que as pessoas, no exercício de sua cidadania, 

fiscalizam o poder público e exigem efetiva atuação do Judiciário para o fim de 

restaurar a moralidade administrativa e na medida em que o Judiciário presta a 

tutela jurisdicional, estará se fortalecendo o poder político da sociedade.  

Isso tem ocorrido no Brasil com mais freqüência com a nova visão que 

adotada pelo Judiciário, cada vez mais consciente das garantias constitucionais 

sociais. Na medida em que se fortalecem as doutrinas de proteção dos direitos 

fundamentais do homem, na medida em que são reconhecidos direitos de 

participação no poder, fortalece-se o Poder Judiciário.  

A improbidade administrativa sujeita o infrator não só a uma Ação Civil 

Pública, proposta pelo Ministério Público, mas também é passível de 

questionamento via Ação Popular, como instrumento mais democrático de ação 

cidadã, em cujo bojo é possível, desde logo, requerer bloqueio e seqüestro dos 

bens dos réus, sendo que mesmo os bens adquiridos antes da improbidade são 

alcançados pela medida de bloqueio.  

A quebra do sigilo bancário e o bloqueio de bens dos réus são medidas 

inerentes às demandas de improbidade administrativa, razão pela qual não podem 

merecer, via de regra, indeferimento judicial. Também é possível, com a demanda 

judicial, postular o afastamento provisório do agente público do exercício de seu 
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cargo, sem prejuízo dos vencimentos, para garantia da instrução processual. 

A sociedade escolheu, por seus representantes constitucionais, o caminho 

do combate rigoroso à improbidade administrativa. Tal linha de pensamento há de 

nortear o pensamento jurídico que esteja afinado com a busca, a promoção e a 

distribuição da justiça.  

 

A estreiteza da lógica puramente formal, como suporte para absurda 

impunidade, não deve imperar em detrimento de uma compreensão mais ampla da 

legislação repressiva da improbidade administrativa no atual contexto histórico, sob 

pena de se esvaziarem importantes e legítimas expectativas da sociedade 

organizada. 
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LLeeii  ddaa  AAççããoo  PPooppuullaarr  --  LLEEII  44771177  ddee  11996655  

LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965 

(DOU 05.07.1965) 

 

Regula a Ação Popular 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

DA AÇÃO POPULAR 

Art. 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 
economia mista (Constituição artigo 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro 
nas quais a União representa os segurados ausentes, de empresas públicas, de 
serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou 
custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinqüenta 
por cento) do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao 
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios e de 
quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º. Considera-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e 
direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

§ 2º. Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o 
tesouro público concorra com menos de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou 
da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as 
conseqüências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a 
repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. 

§ 3º. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, 
ou com documento que a ele corresponda. 

§ 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere 
este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso 
indicar a finalidade das mesmas. 

§ 5º. As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser 
fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos 
requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de Ação popular. 

§ 6º. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, 
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impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. 

§ 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta 
desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após 
apreciar os motivos do indeferimento e salvo em se tratando de razão de segurança 
nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo correrá em segredo 
de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória.  

Art. 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 
artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições 
legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular 
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de 
lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em 
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 
ao resultado obtido; 

e) o desvio da finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.  

Art. 3º. Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou 
das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas 
especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, 
enquanto compatíveis com a natureza deles.  

Art. 4º. São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados 
por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º: 
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I - a admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às 
condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constantes de 
instruções gerais; 

II - a operação bancária ou de crédito real, quando: 

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, 
regimentais ou internas; 

b) o valor do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, 
contrato ou avaliação; 

III - a empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando: 

a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou 
administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou 
norma geral; 

b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que 
comprometam o seu caráter competitivo; 

c) a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na 
limitação das possibilidades normais de competição; 

IV - as modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em 
favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e 
concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos 
instrumentos; 

V - a compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não for cabível 
concorrência pública ou administrativa, quando: 

a) for realizada com desobediência a normas legais regulamentares, ou constantes 
de instruções gerais; 

b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da 
operação; 

c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da 
operação; 

VI - a concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua 
modalidade, quando: 

a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de 
instruções e ordens de serviço; 

b) resulta em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador; 
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VII - a operação de redesconto quando, sob qualquer aspecto, inclusive o limite de 
valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instrução 
gerais; 

VIII - o empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando: 

a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares, 
regimentais ou constantes de instruções gerais; 

b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da 
avaliação; 

IX - a omissão quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais 
e regulamentadoras que regem a espécie.  

DA COMPETÊNCIA 

Art. 5º. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, 
processá-la e julgá-la, o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada 
Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado 
ou ao Município. 

§ 1º. Para fins de competência, equipara-se a atos da União, do Distrito Federal, do 
Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas 
pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas 
sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em 
relação às quais tenham interesse patrimonial. 

§ 2º. Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa 
ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver; quando 
interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o juiz das 
causas do Estado, se houver. 

§ 3º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que 
forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos 
fundamentos. 

§ 4º. Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 
impugnado.  

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES 

Art. 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 
referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, 
por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 
mesmo. 
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§ 1º. Se não houver beneficiário direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou 
desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas 
neste artigo. 

§ 2º. No caso de que trata o inciso II, b, do artigo 4º, quando o valor real do bem for 
inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou 
privadas e entidades referidas no artigo 1º, apenas os responsáveis pela avaliação 
inexata e os beneficiários da mesma. 

§ 3º. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto 
de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do 
autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 
representante legal ou dirigente. 

§ 4º. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção 
da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, 
sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou 
dos seus autores. 

§ 5º. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do 
autor da Ação popular.  

DO PROCESSO 

Art. 7º. A ação obedecerá o procedimento ordinário, previsto no Código de Processo 
Civil, observadas as seguintes normas modificativas: 

I - Ao despachar a inicial o juiz ordenará: 

a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público; 

b) a requisição às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que 
tiverem sido referidos pelo autor (artigo 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe 
afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, fixando o prazo de 15 (quinze) a 
30 (trinta) dias para o atendimento. 

§ 1º. O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições, a 
que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. 

§ 2º. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos 
assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável. 

II - Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital com o 
prazo de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal 
oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja 
ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) 
dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via 
autenticada do mandado. 
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III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja 
existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de 
proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração 
do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de 
provas. Salvo quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso 
anterior. 

IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais 20 (vinte), a 
requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova 
documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em 
cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo 
assinado em edital. 

V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova 
testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 (dez) dias, para 
alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, 48 (quarenta e oito) horas 
após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova, o processo tomará 
o rito ordinário. 

VI - A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, 
deverá ser proferida dentro de 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 

Parágrafo único. O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o 
juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e 
acarretará a perda, para efeito de promoção por antigüidade, de tantos dias, 
quantos forem os do retardamento; salvo motivo justo, declinado nos autos e 
comprovado perante o órgão disciplinar competente.  

Art. 8º. Ficará sujeito à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente 
comprovado à autoridade, o administrador ou o dirigente, que deixar de fornecer, no 
prazo fixado no artigo 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz (artigo 
7º, I, b), informações e certidão ou fotocópia de documentos necessários à instrução 
da causa. 

Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que entregue, sob recibo, o 
requerimento do interessado ou o ofício de requisição (artigo 1º, § 5º, e artigo 7º, I, 
b). 

Art. 9º. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão 
publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, II, ficando 
assegurado a qualquer cidadão bem como ao representante do Ministério Público, 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o 
prosseguimento da ação.  

Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo final.  

Art. 11. A sentença que julgando procedente a Ação popular decretar a invalidade 



 

 134 
 

do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis 
pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os 
funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.  

Art. 12. A sentença incluirá sempre na condenação dos réus, o pagamento, ao 
autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente 
relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.  

Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide 
manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas.  

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na 
sentença; se depender da avaliação ou perícia, será apurado na execução. 

§ 1º. Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a 
condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa 
legal ou contratual, se houver. 

§ 2º. Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de 
contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com juros de mora. 

§ 3º. Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á 
por desconto em folha até o integral ressarcimento de dano causado, se assim mais 
convier ao interesse público. 

§ 4º. A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a seqüestro e 
penhora, desde a prolação da sentença condenatória.  

Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática 
de falta disciplinar que a lei comine a pena de demissão, ou a de rescisão de 
contrato de trabalho, o juiz, ex officio, determinará a remessa de cópia autenticada 
das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir 
aplicar a sanção.  

Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias de publicação da sentença condenatória 
de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, 
o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, 
sob pena de falta grave.  

Art. 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda 
que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as 
beneficiar, a execução da sentença contra os demais réus.  

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no 
caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste 
caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova.  
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Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está 
sujeita a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com 
efeito suspensivo. 

§ 1º. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. 

§ 2º. Da sentença de decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de 
recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas: 

a) o serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica, custeado mediante 
orçamento próprio, independente do orçamento geral; 

b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, para a execução de 
serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza 
ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público; 

c) as entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência 
para receber e aplicar contribuições parafiscais.  

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.  

Art. 22. Aplicam-se à Ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo 
em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação. 

Brasília, 29 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da República 

H. CASTELLO BRANCO 
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Agentes Públicos - Improbidade Administrativa - Enriquecimento Ilícito 

LEI 8.429 de 1992 

LEI Nº 8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992 

(DOU 03.06.1992) 

 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
Administração Pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou 
não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinqüenta por cento) 
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes 
casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos.  

Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.  

Art. 3º. As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo 
não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade 
ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.  

Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar 
pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
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publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos.  

Art. 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.  

Art. 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 
beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.  

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá 
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

Art. 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações desta Lei até o limite do valor da herança.  

 

CAPÍTULO II 

DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I 

DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

 

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 
1º desta Lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 
outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 
gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 
entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 
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permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 
por preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de 
tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer 
outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º 
desta Lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º 
desta Lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. 
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SEÇÃO II 

DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE  

CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no artigo 1º desta Lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio 
particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que 
de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio 
de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, sem observância 
das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta Lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 
respeito à conservação do patrimônio público; 
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XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 
qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como o trabalho 
de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

 

SEÇÃO III 

DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA OS 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar 
o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
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CAPÍTULO III 

DAS PENAS 

 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas 
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações: 

I - na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de 
multa civil de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; 

II - na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos, 
pagamento de multa civil de até 2 (duas) vezes o valor do dano e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 

III - na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DECLARAÇÃO DE BENS 

 

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal competente. 
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§ 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País 
ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do 
cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a 
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de 
uso doméstico. 

§ 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente 
público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

§ 3º. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração 
dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de 
bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do 
Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias 
atualizações, para suprir a exigência contida no “caput” e no § 2º deste artigo. 

 

CAPÍTULO V 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL 

 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade. 

§ 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 
qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a 
indicação das provas de que tenha conhecimento. 

§ 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 
fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste 
artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do 
artigo 22 desta Lei. 

 
§ 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata 
apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na 
forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos 
disciplinares.  

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao 
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Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para 
apurar a prática de ato de improbidade. 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a 
requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento 
administrativo.  

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará 
ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

§ 1º. O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 
822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de 
bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, 
nos termos da lei e dos tratados internacionais.  

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 
Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação 
da medida cautelar. 

§ 1º. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o “caput”. 

§ 2º. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à 
complementação do ressarcimento do patrimônio público. 

§ 3º. No caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se 
no que couber, o disposto no § 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 
1965. (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 9.366, de 16.12.1996) 

Nota: Assim dispunha o parágrafo alterado: 

"§ 3º. No caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, a pessoa 
jurídica interessada integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo suprir as 
omissões e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios de prova de que 
disponha." 

§ 4º. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará, 
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 
objeto. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 
24.08.2001, DOU 27.08.2001, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios 
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suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a 
legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de 
Processo Civil. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
04.09.2001, DOU 05.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 
32/2001) 

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 
notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 
instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. 
(Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, DOU 
05.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Parágrafo 
acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, DOU 05.09.2001 - 
Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. 
(Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, DOU 
05.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. 
(Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, DOU 
05.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de 
improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Parágrafo 
acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, DOU 05.09.2001 - 
Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos 
por esta Lei o disposto no art. 221, “caput” e § 1º, do Código de Processo Penal. 
(NR) (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04.09.2001, 
DOU 05.09.2001 - Ed. Extra, em vigor conforme o art. 2º da EC nº 32/2001) 

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou 
decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a 
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo 
ilícito. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES PENAIS 

 

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

Pena - detenção de 6 (seis) a 10 (dez) meses e multa. 

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o 
denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 
determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
instrução processual.  

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta Lei independe: 

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; 

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
Tribunal ou Conselho de Contas. 

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, de ofício, 
a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada 
de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito 
policial ou procedimento administrativo. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PRESCRIÇÃO 

 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem 
ser propostas: 

I - até 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 
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puníveis com demissão à bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25. Ficam revogadas as Leis nºs 3.164, de 1º de junho de 1957, e 3.502, de 21 
de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171º da Independência e 104º da República. 

FERNANDO COLLOR 
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