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De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.  

Eu tenho saudade do que não vivi. Tenho saudade de lugares onde não fui e de pessoas que 
não conheci. Tenho saudade de uma época que não vivenciei, lembranças de um tempo que 
mesmo sem fazer parte do meu passado, marcou presença e deixou legado. Esse tempo, onde 
a palavra valia mais do que um contrato, onde a decência era reconhecida pelo olhar, onde 
as pessoas não tinham vergonha da honestidade, onde a justiça cega não se vendia nem 
esmolava, onde rir não era apenas um direito do rei... Ah, esse tempo existiu, eu sei. Tempo 
de caráter, lealdade, escrúpulos. Tempo de verdade, amizade, respeito ao próximo. Amor ao 
próximo. Tenho saudade do tempo em que a justiça era respeitada porque era acreditada. 
Acima de tudo. Autoridade máxima do dever. Zeladora dos direitos. Sem vergonha de ser o 
que é, de apontar o que fosse, desde que fosse o justo, o correto, o verdadeiro.  

A justiça, cega para um dos dois lados, já não é justiça. Cumpre que enxergue por igual à 
direita e à esquerda.  

Saudade da justiça imparcial, exata, precisa. Que estava ao lado da direita, da esquerda, 
centro ou fundos. Porque o que faz a justiça é o ‘ser justo’. Tão simples e tão banal. Tão 
puro. Saudade da justiça pura, imaculada. Aquela que não olha a quem nem o rabo de 
ninguém. A que não olha o bolso também. Que tanto faz quem dá mais, pode mais, fala mais. 
Saudade da justiça capaz. (...) a injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-
me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me a tranqüilidade do coração e a estima pela 
vida.  
 

 

Ruy Barbosa 
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RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação mostra os desafios da ética como formadores de cultura humana e 

jurídica no nosso ordenamento, com o fito de proporcionar a aplicabilidade e efetividade dos 

institutos jurídicos, coibindo qualquer forma de ofensa ao princípio reitor da Constituição 

Federal — a moralidade. Objetiva o presente estudo, retratar e reforçar a análise criteriosa da 

ética nas condutas dos agentes frente à maquina administrativa, com o desiderato de proteger 

a sociedade de modo amplo e efetivo às improbidades e desvios de finalidade cometidas pela 

Administração Pública. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Conforme 

estudo realizado, a ética ainda não se faz presente, em regra, no dia-a-dia dos brasileiros, o 

que influencia, sobremaneira, a Administração Pública. Entretanto, não se pode deixar de 

enfatizar a necessidade de, ainda que paulatinamente, a sociedade civil organizada ir exigindo 

novos procedimentos para a Administração Pública. 
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ABSTRACT 

 

 

The present dissertation shows some challenges to ethics as the molder of human and 

judicial culture in the ordering of our society, with the purpose of developing the applicability 

and effectiveness of judicial institutions, curtailing any form of offense to morality, the 

guiding principle of the Federal Constitution.  The objective of the present study is to picture 

and reinforce a careful analysis of ethics in the conduct of agents before the administrative 

machine, with the purpose of protecting society in an ample and effective manner against 

improbities and deviations of purpose committed by the Public Administration.  

Bibliographical research was used as the methodology.  According to the study made, ethics 

is not generally present in the date-to-day life of Brazilians, which strongly influences Public 

Administration.  However, even if slowly but constantly, it should be emphasized that 

organized civil society must demand new procedures from Public Administration. 
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CAPÍTULO I — INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

         Os valores éticos, e com eles o princípio da moralidade, têm reclamado manifestações 

mais freqüentes e importantes no direito. O administrador público está vinculado aos 

princípios constitucionais expressos capitulados no art.37, caput da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF): legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

bem como os diversos princípios implícitos ou doutrinários constantes na melhor doutrina. 

       Os fundamentos da ética, pois, são aspectos essenciais da natureza humana, conhecidos e 

vivenciados pela consciência, a fim de se construir a dignidade de cada pessoa na comunidade 

e para ela. Nos dias atuais o pensamento ético moderno está sendo abordado com muita 

freqüência, até para que o ser humano se integre melhor com o seu semelhante. 

A exigência da ética hoje consiste em recuperar relacionamentos de pessoas e 

comunidades com vistas à geração futura. 

         Por que a ética é necessária e importante? A ética tem sido o principal regulador do 

desenvolvimento histórico-cultural da humanidade; sem ética, os princípios humanitários 

fundamentais comuns a todos os povos, enfim, a humanidade já teria se despedaçada até à sua 

auto-destruição. 

Por que se fala tanto em ética hoje no Brasil? Não é só no Brasil que se fala muito em 

ética, esta é uma questão mundial. Mas existem diversos motivos para a preocupação com a 

ética na sociedade brasileira, devendo considerar que o Brasil encontra-se à beira de um 

abismo no que se refere à corrupção e ao crime organizado, existindo, por certo, uma 

degradação moral acelerada, principalmente na política e Administração Pública.  

Poder-se-ia indagar se esta degradação moral sempre existiu? Ou, está apenas vindo a 

público com mais intensidade no começo dos anos 90? Quais as causas e conseqüências, na 

ordem jurídica, para o problema? Que fazer? Como punir? Tem-se, portanto, diversos 

desafios para uma reação ética dos cidadãos conscientes de sua cidadania.  

O tipo de desenvolvimento econômico vigente no Brasil tem gerado estruturalmente e 

sistematicamente situações práticas contrárias aos princípios éticos, com desigualdades 

crescentes, injustiças, rompendo laços de solidariedade, reduzindo ou extinguindo direitos, 

lançando populações inteiras a condições de vida cada vez mais indignas. E tudo isso ao lado 

de situações escandalosas, como o enriquecimento ilícito de alguns, a impunidade de outros, a 

prosperidade da hipocrisia política de muitos. 



 2

          Hodiernamente, a crise dos valores chega a ameaçar a vida, a integridade e a dignidade 

do ente humano, questionando até que ponto é vantajoso os benefícios da tecnologia e do 

desenvolvimento. Deste modo, toda contribuição ética é bem-vinda, uma vez que as 

discussões que envolvem os problemas éticos passam, necessariamente, pelos debates com a 

sociedade politicamente organizada. 

             A corrupção e as fraudes na Administração Pública são assuntos em destaque nos 

noticiários nacionais e internacionais, tema que infelizmente atinge todos os continentes e que 

por certo é um grande desafio da ética, com vistas a fomentar condutas lícitas e estimular cada 

vez mais os instrumentos de controle.  

          Por outro turno, não se deve deixar de tratar com importância as atitudes éticas de 

nossos cidadãos, pois agindo desta forma ter-se-á elementos seguros e reais para aplicar o 

direito ao fato concreto, promovendo assim, justiça.  

           As nações do mundo buscam um acordo em torno de muitos desses princípios. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ONU (1948), é uma demonstração de o 

quanto a ética é necessária e importante. Mas a ética não basta como teoria, nem como 

princípios gerais acordados pelas nações, povos, religiões e política. Nem basta que as 

Constituições dos países reproduzam esses princípios (como a Constituição Brasileira o fez, 

em 1988).  

           É preciso que cada pessoa adote esses princípios como uma atitude prática diante da 

vida cotidiana, de modo a pautar por eles seu comportamento em benefício de toda a 

comunidade. 

         Neste trabalho, enfocar-se-á desde logo, considerações iniciais acerca da ética, até sua 

positivação e importante aplicação no Direito Administrativo, bem como nos diversos 

mecanismos de frenagem à improbidade e as sanções administrativas existentes, sem embargo 

do controle interno e externo dos poderes do Estado, bem como as regras deontológicas de 

como melhor administrar, passando pela evolução histórica da ética e o pensamento filosófico 

de doutrinadores consagrados no mundo jurídico no que concerne a sua valoração e 

aplicabilidade.  

Enfim, este Trabalho não se propõe a propagar a implantação desses atos, nem suprir 

todos os óbices, pelo contrário, almeja a sua aplicação nos limites do direito positivo e nos 

fins estabelecidos. 

Questionamentos das condutas dos profissionais do setor público globalizado são 

importantes para este Estudo; afinal quais  as melhores  condutas do administrador? Quais as 

condutas do agente, proibidas em face ao ordenamento jurídico na nova ordem mundial?  
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   A Administração Pública, para executar suas atividades é composta de órgãos, 

agentes, cargos e funções.  É, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização 

de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.  O seu atuar requer, antes de 

mais nada, uma conduta ética, este seu maior desafio 

Como procedimento metodológico escolheu-se a pesquisa bibliográfica, para o Estudo 

Ética na Administração Pública. 

A preferência por tal procedimento justifica-se porque permite ao pesquisador uma 

maior visão de dados mais significativos para análise, compreensão e interpretação dos dados. 

É importante fazer uma leitura seletiva, como lembra Salvador (1986), a fim de que o material 

recolhido possa ser de utilidade para o pesquisador. 

Essa importância da leitura é reforçada por Duhamel apud Dusilek (1983, p.49): “Ler é 

eleger, ou seja, escolher. O ato de escolher implica em duas etapas: 1) distinguir os elementos 

importantes daqueles que não o são — caso da separação do joio do trigo, 2) optar pelos mais 

significativos e sugestivos”. 

Já se disse, inclusive, que aprende-se com os bons e os maus autores: os bons a imitá-

los, os ruins a como não proceder. 

Com relação à pesquisa bibliográfica, pode-se citar Gil (1996, p.50) para explicar suas 

vantagens: 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 
que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante 
quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Por 
exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer todo o território brasileiro em 
busca de dados sobre população ou renda per capita; todavia, se tem à sua disposição 
uma bibliografia adequada, não terá maiores obstáculos para contar com as 
informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos 
históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se 
não com base em dados bibliográficos. 

 

Ribeiro (2002, p.18) faz a seguinte observação com relação à pesquisa bibliográfica: 

 
A pesquisa bibliográfica não deve ser entendida como ‘(...) mais fácil de realizar, 
porque é só buscar o que está escrito nos livros’; nesse sentido, que contribuição iria o 
pesquisador fornecer à comunidade científica com o seu trabalho? Há, inclusive, 
alguns temas estudados exclusivamente através dessa metodologia, por exemplo, se se 
desejasse estudar o Código Comercial e a relação social, quando de sua publicação. 
Ter-se-ia de recorrer à pesquisa bibliográfica e, possivelmente, cumular com a análise 
documental, pois não haveria a possibilidade de encontrar pessoas para submetê-las ao 
questionário ou à entrevista.  
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 Manzo apud Marconi (2000, p.52) lembra que a bibliografia “(...) oferece meios para 

definir, resolver não somente problemas já conhecidos, mas também explorar novas áreas em 

que os problemas não se cristalizaram suficientemente”.  

Ferrari apud Marconi (2000, p.52) reforça que a bibliografia oferece ao pesquisador 

“(...) o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações”. 

As limitações da metodologia em epígrafe também são destacadas por Gil (1996, p.50): 

Muitas vezes as fontes secundárias apresentam dados coletados ou processados de 
forma equivocada. Assim, um trabalho fundamentado nessas fontes tenderá a 
reproduzir ou mesmo a ampliar esses erros. Para reduzir esta possibilidade, convém 
aos pesquisadores assegurarem-se das condições em que os dados foram obtidos, 
analisar em profundidade cada informação para descobrir possíveis incoerências e 
utilizar fontes diversas, cotejando-as cuidadosamente. 

 

É importante destacar, também, a neutralidade científica, como discute Japiassu (1981). 

Isso posto, escolheu-se a metodologia acima referida por se pensar que ela seria a mais 

indicada para o Estudo em questão. Deste modo, o Estudo Ética na Administração Pública 

pôde ser mais fidedigno ao objeto pesquisado. 
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CAPÍTULO II — SOBRE A ÉTICA 

 

 Neste Capítulo far-ser-á considerações gerais sobre a ética, uma breve, porém precisa 

retrospectiva histórica sobre o assunto, bem como sua valoração. 

 

2.1  ALGUMAS  CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA ÉTICA 

 

Ética, ethos, em grego, em primeiro lugar significa morada. Daí se dizer o significado 

de “morada do ser”. A ética sublima a consciência dos homens, seu conhecimento com o 

mundo que o cerca com a realização do bem. 

Não se pode esperar que a ética seja realizada como instrumento para julgar o pensar e 

o fazer humanos, mas uma maneira de propor o que eles devem fazer e não fazer. Designa a 

reflexão filosófica sobre a moralidade, isto é, sobre as regras e os códigos morais que 

norteiam a conduta humana. Sua finalidade é esclarecer e sistematizar as bases do fato moral 

e determinar as diretrizes e os princípios abstratos da moral. Neste caso, a ética é uma criação 

consciente e reflexiva de um filósofo sobre a moralidade, que é, por sua vez, criação 

espontânea e inconsciente de um grupo.  

Portanto é uma questão ética o desenvolvimento das potencialidades humanas, um 

aprimoramento de suas virtualidades. Antes de o homem perguntar o que é, deve perguntar-se 

quais são suas energias que não podem ficar represadas, mas devem ser impulsionadas.    

          Explica, com propriedade, Adeodato (2002, p.139): 

 
O conceito de ética sofreu profundas modificações desde então e tem quase tantas 
definições quantos são os autores que examinam. Sua aplicabilidade prática, porém, 
permanece fiel ao sentido original de hábito, uso, costume, direito. De uma 
perspectiva pragmática, as normas éticas preenchem a mesma função vital: reduzem 
a imensa complexidade das relações humanas e ajudam o ser humano a decidir sobre 
como agir. E é a decisão que neutraliza o conflito.     

          

         A ética serve para revelar padrões de conduta compatíveis com o bem comum, não se 

presta a justificar ou referendar atos humanos incompatíveis com a razão, aos seus 

semelhantes e à natureza que os circunda. 

         A esse respeito, argumenta Lima Vaz (1993, p.13): “O domínio do physis ou o reino da 

necessidade é rompido pela abertura do espaço humano do ethos no qual irão inscrever-se os 

costumes, os hábitos, as normas e os interditos, os valores e as ações.”  
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A ética, numa perspectiva tradicional, é compreendida como um estudo ou uma 

reflexão sobre  as ações humanas. 

        Assim, pode-se extrair que a ética tem como preocupação o comportamento do homem e 

desenha-se nos princípios gerais que regem este tipo de comportamento, como e o porquê os 

homens agem de acordo ou não com a moral, discutindo, argumentando, problematizando e 

interpretando a mesma. 

        Daí se observa o caráter filosófico da ética, que possui uma amplitude globalizante para 

com a Moral, o Direito, a Política, dentre outras.        

         A ética pode ser vista, do prisma de diversas teorias: substanciais, preconizada pelo 

pensamento metafísico, desde Platão (428-347a.C.), dividia o mundo inteligível do sensível, o 

mundo real do ideal, que por certo, foi objeto de críticas pelos Sofistas, que preconizavam que 

o “bom e o belo” não passam de mera convenção. Platão expõe no Mito da Caverna, 

realidades distintas. Para ele, a ética é substancial, sendo o bem algo valorado.  

Os conseqüencialistas,  Karl Marx (1818-1883), Max Weber (1864-1920), entendiam que a 

ética kantiana não avaliava as ações, posto que,  segundo a ótica de Kant (1724-1804), mentir 

não passa de um imperativo categórico, e isto não satisfaz aos conseqüencialistas, posto que 

mentir não é um mal, a depender de  suas conseqüências. Partindo deste raciocínio, a teoria 

analítica se preocupa com o ser e as conseqüências do agir deste ser. Surgem, após o 

emotivismo para o qual o fundamento da vida moral não é a razão, mas a emoção. Os 

sentimentos humanos são causas das normas e dos valores éticos, que prega a dependência da 

ótica do indivíduo em perceber tais valores e o relativismo, que propugna pela separação de 

fato e valor, pois, ambos são relativos à luz da ótica de cada um. 

          Neste sentido, leciona Adeodato (1996, p.129): 

 
A preocupação de Kant é estabelecer uma ética autônoma, cujo fundamento de 
validade não viria de fora, mas sim de postulados estabelecidos pela própria razão 
prática. Por isso o sujeito e sua consciência sempre preponderam sobre o conteúdo e 
os efeitos da ação, sobre o objeto, que assume papel secundário.    
     
 

Mais modernamente, os utilitaristas, n’uma vertente da ética conseqüencialista, 

calcada em se perceber utilidade como sinônimo de prazer e bem-estar 

(utilidade=prazer=bem-estar). Assim, para se determinar se uma ação é boa, deve-se analisar 

os ganhos ou perdas obtidos; destaca-se, nesta vertente, a esfera econômica. Os utilitaristas 

fazem, por certo, um cálculo custo/benefício que resultam em um sacrifício e são insensíveis à 
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distribuição eqüitativa no caso de Justiça.  Temos como defensor da teoria utilitarista John 

Stuart Mill (1806-1873). 

         Desse modo, pode-se perceber que o interesse da ética é o ser humano, é a pessoa em 

todas as suas dimensões, perfazendo, porém, uma unidade no seu ser e no seu dever ser.          

Assim, pode-se afirmar que a ética é um comportamento interior, reflexões acerca de valores, 

e, por conseguinte, uma tomada de posição em relação a estes valores.  

       Muitos autores, por vezes, diferenciam ética de moral, usando uma perspectiva didática e 

separatista; outros englobam os conceitos por uma visão indissolúvel.  De fato, não é a moral 

o mesmo que ética, embora o que há de mais importante é que a moral é um fundamento da 

ética. No que concerne à ética e moral é importante sua análise conjunta com o Direito, numa 

perspectiva analítica consultar  Acquaviva (2002), Bittar (2002a e 2002b), Lopes (1993), 

Leite (2002), Nalini (1998) e Perelman (2000).  

         A ética não cria a moral. Enquanto a primeira é filosófica e especulativa, esta última é 

normativa, embora existam correntes que pensem ser a ética uma ciência dogmática. Para que 

haja uma conduta ética, faz-se necessário que se exija agente consciente, ou seja, aquele que 

sabe discernir sobre o certo e o errado. Atrelada aos conceitos de certo e errado está a 

concepção da consciência moral dos indivíduos. Esta consciência moral é aquela voz interior 

que diz a cada um que se deve fazer o bem, em todas as ocasiões e evitar o mal. 

         A consciência moral reconhece a diferença entre o bem e o mal, sendo capaz de julgar o 

valor dos atos e condutas e de agir de acordo com os valores morais; assim o indivíduo é 

responsável por suas ações e sentimentos no mundo social. Sánchez Vásquez (2001, p.83) 

preleciona:  
 

A moral é um fato social. Verifica-se somente na sociedade, em correspondência com 
necessidades sociais e cumprindo uma função social. A moral é uma forma de 
comportamento humano que compreende tanto um aspecto normativo (regras de 
ação) quanto um factual, atos que se comportam num sentido ou no outro com as 
normas mencionadas. 

 

O campo ético é formado por obrigações e valores que constituem o conteúdo das 

condutas morais-virtudes, realizadas pelo sujeito ou agente moral, principal integrante da 

existência ética. Para que exista a conduta ética, é necessário que o agente seja consciente, 

quer dizer, que possua capacidade de discernir entre o bem e o mal (cabe observar agora que 

agir eticamente é ter condutas de acordo com o bem. Todavia, definir o conteúdo desse bem é 

problema à parte, pois é uma concepção que se transforma pelos tempos). 
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 Este agente pode ser passivo ou ativo. Passivo, quando deixa-se arrastar e governar 

por seus impulsos, inclinações e paixões, não exercendo sua própria consciência, liberdade e 

responsabilidade; ativo e virtuoso, quando capaz de controlar interiormente seus impulsos, 

discutindo consigo e com os demais o sentido dos valores e dos fins estabelecidos, 

consultando sua razão e vontade antes de agir, sendo responsável pelo que faz e não 

submetendo-se à vontade de terceiros.     

       A ética pode ser vista, neste sentido, como uma educação interior do caráter do sujeito 

moral para dominar racionalmente seus impulsos e desejos, para orientar a vontade rumo ao 

bem e à felicidade, para formá-lo como membro da coletividade sociopolítica. Sua finalidade 

é a harmonia entre o caráter do sujeito virtuoso e os valores coletivos, que também deveriam 

ser virtuosos, pois, encontrados nos seres racionais. 

        Com sua clareza peculiar Saldanha (1998, p.7) salienta: 

 
De fato a ética — com ethos — se refere aos seres humanos e não abrange os animais 
(como certos estóicos tendiam a pensar), nem obviamente aos possíveis seres — 
humanos, deuses e anjos. Nesse sentido, toda teoria ética pressupõe uma antropologia 
filosófica.        

     

  Um outro elemento consciente do campo ético são os meios para que o indivíduo 

atinja seus fins. A afirmação que os fins justificam os meios, em ética, deixa de ser óbvia. 

Chauí (1995, p.341) afirma que usar meios imorais para chegar a um fim ético não é correto, 

porque esses meios desrespeitam a consciência e a liberdade da pessoa moral, que estaria 

agindo por coação externa e não por reconhecimento interior do fim ético. Fins éticos exigem 

meios éticos.   

        A moral é o aspecto subjetivo da ética, o que vale dizer que ela é bilateral e autônoma, 

ou seja, impõe uma obrigatoriedade de suas normas do interior para o exterior, por meio de 

uma livre iniciativa, inteira e total convicção individual do sujeito, em que a única pena para a 

possível violação é o remorso. 

         Para que não ficasse a moral apenas como sugestão de comportamento, o direito, por ser 

bilateral e coativo, impõe a obrigatoriedade de suas normas, do exterior para o interior, 

independentemente da convicção individual do agente, através do Estado, com a garantia da 

força. Saliente-se que a moral é lastro de criação para um feixe de normas jurídicas. Enfim, 

tanto a moral, como o direito, integram a ética. 
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 Maia (2000, p.111) comenta a ética da tolerância numa perspectiva ontológica: 

 
Como forma de coadunar os problemas gerados pela ontologia, e efetuar sua 
respectiva junção com a retórica, Adeodato surge com a proposta de uma ‘ética da 
tolerância’, que busque exatamente respeitar a diversidade servindo as normas do 
direito positivo como forma de auferir a segurança necessária ao direito, e os 
espaços argumentativos como claramente existentes em respeito à diversidade de 
formas de percepção do jurídico. 
 
 

 E continua Maia (2000, p.111) em sua elucidativa explicação: “(...) Enfim a ética da 

tolerância seria uma maneira de não fixar na ontologia generalizante dos jusnaturalistas e 

positivismos até então imperantes na filosofia do direito”. 

Muito embora seja uma forma de ética, respeitar a diversidade cultural do direito, 

embora tenha críticas levantadas pelo autor, entende-se, que o direito não pode ficar 

engessado a um tipo de defesa argumentativa, devendo respeitar as diversas correntes do 

pensamento humano e promover cultura e senso ético, mesmo que tolerável. 

A dissociação entre direito e ética não pode ser admitida. Lembra Adeodato (1996, 

p.200-201) que essa separação somente é admissível como “(...) artifício metodológico e 

pragmático (...)”, não expressando “(...) qualquer ‘realidade em si’, ontológica, que pudesse 

vir a ser erigida em paradigma científico”. 

 

2.2  BREVES RAÍZES HISTÓRICAS DA ÉTICA 

 

          No Ocidente, o estudo da ética inicia-se com Sócrates (468-406a.C.), que, ao percorrer 

as ruas de Atenas, perguntava aos atenienses o que eram os valores nos quais acreditavam, 

respeitavam e agiam. As perguntas socráticas terminavam sempre por revelar que os 

atenienses respondiam sem pensar no que diziam. Repetiam o que lhes fora ensinado desde a 

infância.  

        Os atenienses sentiam-se embaraçados ou mesmo irritados com as perguntas, por 

perceberem que confundiam valores morais com os fatos constatáveis da vida cotidiana, e 

também porque tomavam os fatos da vida cotidiana como se fossem valores morais evidentes. 

Desse modo, Sócrates ao fazer uso da maiêutica (“a arte de parir idéias”), permitindo aos 

atenienses o refletir sobre os costumes de Atenas que seguiam e não sabiam o porquê, torna-

se uma persona non grata à ordem social, por questionar valores que nunca foram ou não 

deveriam ser questionados. 
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         Em resumo, os atenienses confundiam fatos e valores, pois ignoravam as razões ou 

causas porque valorizavam certas coisas, pessoas ou ações e desprezavam outras. 

        A indagação ética Socrática dirige-se à sociedade e ao indivíduo. As questões socráticas 

inauguram a ética ou a filosofia moral, porque definem o campo no qual valores e obrigações 

morais podem ser estabelecidos, ao encontrar o início, isto é, a consciência do agente moral. É 

o sujeito ético moral somente aquele que sabe o que faz, conhece o significado de suas 

intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. 

           Outros filósofos influenciaram sobremaneira na ética, Platão (427-347 a.C.), com a 

ética platônica apoiada a aspectos metafísicos, epistemológicos, políticos.  Já Aristóteles 

(384-322 a.C.), entendia que a finalidade da ética era descobrir o bem absoluto que chamava 

de felicidade. A virtude era preciosa segundo o pensador, vista como um justo meio entre os 

vícios extremos p.ex. avareza e prodigalidade. Importante acrescentar que para se conhecer, 

com profundidade, a ética aristotélica há necessidade de se estudar três livros: a Nicômaco, a 

Ética eudemia e a Moral magna. 

            Não podemos deixar de registrar a ética epicurista fonte de influência dos hedonistas 

na atualidade, a ética estóica lastreada pela virtude e natureza. 

            Santo Agostinho(354-430), viveu durante os anos de declínio do Império romano, foi 

o maior teólogo de sua época. Seus trabalhos influenciaram profundamente as doutrinas e as 

atitudes cristãs por toda a Idade Média, o que, na verdade, ainda se mantém hoje.  A base de 

gravitação da moral agostiniana são o amor e a vontade. 

             Santo Tomás de Aquino (1225-1274) redescobriu o pensamento aristotélico e 

napoleônico. Surge o tomismo sendo considerado a doutrina de maior influência da Igreja, só 

a fé salva, só a fé pode salvar. Temos neste período a fortificação da moral cristã, que reforça 

na atualidade com vistas a prática mercantil.   

            Na Idade Média, as concepções éticas vincularam-se aos valores religiosos, o que 

resulta na identificação do homem moral com o homem temente a Deus. O cristianismo 

considera que o ser humano é, em si e por si mesmo, incapaz de realizar o bem e as virtudes, 

introduzindo uma nova idéia na moral: a idéia do dever. Mas, as mudanças socioculturais e 

econômicas da Idade Moderna trouxeram novos conceitos de moral e ética que se voltaram, 

principalmente, para a autonomia moral do indivíduo. 

        O Iluminismo, por seu turno, conforme Aranha (1993, p.284) mostra que ser religioso 

não é condição sine qua non para ser moral: “Ser moral e ser religioso não são pólos 

inseparáveis, sendo possível que um homem ateu seja moral, e ainda, que o fundamento dos 

valores não se encontre em Deus, mas no próprio homem”. 
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         Contudo, a idéia do dever permanecerá como uma das principais características da 

concepção ética ocidental.  

           Entrementes, como falar em comportamento ético por dever, já que este seria um poder 

externo, que impõe suas leis, forçando o indivíduo a agir em conformidade com regras vindas 

de fora de sua consciência? 

        Um dos filósofos que procurou resolver essa dificuldade foi o francês Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778), no século XVIII. Para ele, a consciência moral e o sentimento do 

dever são inatos. O homem nasce puro e bom; o dever é uma forma dele recordar essa 

natureza originária e, portanto, só em aparência é imposição exterior.  

        Obedecendo ao dever, está o homem obedecendo a si próprio, aos seus sentimentos e não 

à razão, pois esta é responsável pela sociedade egoísta e perversa. 

        Uma outra resposta, também no final do século XVIII, foi trazida por Immanuel Kant 

(1724-1804). Opondo-se à Rousseau, Kant volta a afirmar o papel da razão na ética. Por 

natureza, diz Kant, o homem é egoísta, ambicioso, destrutivo, agressivo e cruel. 

        Assim, é através do dever que o homem se torna um ser moral. O dever, longe de ser 

uma imposição externa feita à vontade e consciência humanas, é a expressão da lei moral no 

ser humano, manifestação mais alta da humanidade em cada indivíduo. 

        Os ideários da Revolução Francesa firmam-se como uma nova ética do absoluto para o 

coletivo, rompendo-se várias fronteiras do poder total. 

        Obedecer a moral é obedecer a si mesmo. O homem se faz autônomo à medida que 

obedece a si mesmo, isto é, aos valores, à moral. Rousseau e Kant procuraram conciliar o 

dever e a idéia de uma natureza humana que precisa ser obrigada à moral. 

        Já no século XIX, as relações entre capital e o trabalho fizeram surgir os movimentos de 

massa e a tentativa de teorização desses fenômenos. Nesse sentido, Karl Marx se destaca, 

observando que onde existe sociedade dividida em classes, a moral da classe dominante 

predomina sobre a classe dominada e torna-se um instrumento para manter a dominação. 

Portanto, as condições da moral verdadeira só existiriam na sociedade sem Estado e sem 

propriedade privada. 

        A tradição filosófica examinada até aqui constitui o racionalismo ético, pois atribui à 

razão humana o lugar central na vida ética. 

        Há, ainda, uma outra concepção ética, francamente contrária à racionalista (e por isso, 

muitas vezes chamada de irracionalista), que contesta a razão, o poder e o direito de intervir 

sobre o desejo e as paixões, identificando a liberdade com a plena manifestação do desejante. 
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        Essa concepção encontra-se em Friederich Nietzsche (1844-1900) e em vários filósofos 

contemporâneos. Para esses filósofos, que pode-se chamar de anti-racionalistas, a moral 

racionalista ou dos fracos e ressentidos que temem a vida, o corpo, o desejo e as paixões é a 

moral do escravos, dos que  renunciam à verdadeira liberdade ética. 

         Contra a concepção dos escravos, afirma-se a moral dos senhores ou a ética dos 

melhores, a moral aristocrática, fundada nos instintos vitais, nos desejos e naquilo que 

Nietzsche chama de vontade de potência, cujo modelo se encontra nos guerreiros belos e bons 

das sociedades antigas. 

           A teoria psicanalítica de Sigmund Freud (1856-1939) veio trazer uma nova concepção 

de moral, fundamentada no inconsciente. A descoberta de que existe na base de todo 

comportamento humano, um mundo oculto de pulsões, desejos, sexualidade e agressividade, 

ajudou na superação de preconceitos, bem como na valorização do corpo e das paixões, 

orientando a moral cada vez mais na direção do homem concreto. 

A guerra de 1939-1945 dissolveu os últimos grandes impérios coloniais, fazendo 

eclodir neste sistema os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Com o advento da Guerra Fria se fez diminuta as esperanças de paz no mundo 

ocidental e oriental. Vários fatores no que tange à conduta humana surgiram, também, a partir 

da queda do muro de Berlim e paulatinamente à formação de blocos econômicos dominadores 

de tecnologia.  

A globalização e a responsabilidade ética estão cada vez mais sendo discutidas porque 

a sociedade esta exigindo mais transparência e mais respeito. Vive-se num mundo de muitas 

diversidades e principalmente desigualdades sociais, culturais e econômicas, criando-se uma 

indignação do comportamento humano, mormente no que se refere aos dominadores de 

tecnologia que se utilizam da moeda como fator de escravidão — “Capitalismo Selvagem’’. 

Adicione-se ainda o fato de que a ascensão do capitalismo e o avanço da globalização 

fez com que a cultura ocidental de valorização do consumo se expandisse por todo o mundo, 

criando a noção de que para se obter respeito é necessário ter determinados símbolos de poder 

que representam o ‘vencedor’, todos eles adquiridos com muito dinheiro.  

A tecnologia eletrônica, a Internet está mudando o comportamento ético das pessoas; 

distanciando cada vez mais os seres humanos. 

A Internet atua numa velocidade estúpida, pondo em mudança dia-a-dia os fatos e 

acontecimentos, o que inegavelmente, modifica a forma de pensar e atuar das pessoas; a ética, 

neste diapasão, pode ser flexível e por vezes volátil. Resultado: os riscos de quebra de conduta 

ética são ainda maiores. 
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A velocidade, que é defendida por muitos no mundo empresarial, sob pena de não se 

adequar ao mercado e perder clientes, no que concerne às questões éticas é um complicador. 

Em geral, as pessoas precisam de tempo para tomar decisões e pensar o que vão fazer quando 

se deparam com um dilema ético. A ética no mundo virtual é por demais complexa, impondo 

inclusive regras especiais para padronizar o comércio eletrônico. 

 

 

 

2.3  ÉTICA E SUA VALORAÇÃO 

 

         Todo ser humano sente a necessidade de se firmar perante à sociedade e, para tanto, 

estipula condutas internas que se exteriorizam face à comunidade, muitas vezes, criando larga 

aceitação. Dessa, aprovação social, surgem valores coletivos que aproximam os homens e 

atenuam conflitos.       

         Tais condutas numa sociedade representam e pressupõem observância a determinados 

valores, que os subordinam entre si. É claro que das condutas coletivamente aceitas, surgem 

valores sociais que podem ser normatizados pelos Estados, ou integrados nos costumes e 

tradições de um povo.  

         Assim é que a ética, uma vez reconhecida como uma adesão voluntária, fez surgir os 

códigos de ética de cada grupo social que o reconheça ao seu modo e à sua experiência. 

         Desta forma, nos diferentes segmentos da organização social, quer nos aspectos 

familiares, quer nos aspectos obrigacionais, políticos ou empresariais, urge imperiosamente a 

elaboração normativa de disposições jurídicas afinadas aos reclamos éticos proclamadores do 

código.   

        Para a ética não basta que exista um elenco de princípios fundamentais e direitos 

definidos nas constituições. O desafio ético para uma nação é o de universalizar os direitos 

reais, permitindo a todos a cidadania plena. 

        Pode-se indagar: os que mentem ou trapaceiam vivem de acordo com patrões éticos? 

Singer (1998, p.17) enfrenta o tema da seguinte ótica: 

 
Os que mentem trapaceiam, mas não acreditam que é errado o que fazem, podem 
estar vivendo de acordo com padrões éticos. Podem acreditar, por alguma dentre 
inúmeras razões possíveis, que é correto mentir, trapacear, roubar etc. Não estão 
vivendo de acordo com padrões éticos convencionais, mas podem estar vivendo de 
acordo com outros tipos de padrões éticos.      
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Insta observar que a citação acima, mesmo existindo razão lógica de ser é passível de 

críticas, todavia, não se pode deixar de mencionar que a ética numa visão da Administração 

Pública deixa poucos espaços vazios para atuar, e quando os deixa jamais se pode perder de 

mira a legalidade e finalidade pública. Outrossim, sem induzir uma raiz meramente dogmática 

a ética, convém lembrar que, hodiernamente, muitas das condutas humanas estão visivelmente 

estipuladas em normas deontológicas, tais como observar-se-ão quando da análise do código 

de ética profissional.  

Importante considerar o aspecto da ética social como dimensão da ética, como aduz 

Bezerra (2001, p.27): 

 
Ninguém é ético para si mesmo, mas em relação aos outros e ao mundo exterior. 
Portanto, a ética nunca é exclusivamente individual; refere-se pelo menos a uma 
pessoa em inter-ação com outra. Somos seres éticos em relação a alguém. Esta é a 
ética das relações interpessoais, chamada microética. A microética abre-se à 
macroética ou à ética das ações coletivas, onde o sujeito não é o indivíduo mas um 
grupo, a associação e a comunidade política.   
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        CAPÍTULO III —  A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO AMPLA DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 Neste Capítulo enfocar-se-á desde a observância da ética nos atos administrativos, até 

seu desfazimento, considerando, ainda, os critérios de legitimidade e legalidade. 

 

3.1  SUA OBSERVÂNCIA COM A ÉTICA 

 

O legislador constituinte fez uma clara exigência quanto à necessidade de que todos os 

agentes públicos e aqueles que se relacionam com a Administração Pública pautem seus 

comportamentos em consonância com os postulados informadores da atuação estatal: 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, (CF, art. 37, caput) e outros 

contidos na doutrina e em normas infraconstitucionais.  

        A Administração Pública realiza seus objetivos através dos atos administrativos ora 

criando, extinguindo e modificando direitos no exercício da função pública.  

Seguindo a linha da melhor doutrina, sempre que possível, o ato administrativo deve 

ser motivado, explicitando-se os fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a prática do ato. 

Esta prática, muitas vezes não obrigatória, desvenda a real prática do ato administrativo, posto 

que o que está voga é o interesse coletivo. 

A motivação descortina por excelência a prática do ato administrativo, sendo que o 

administrador comprometido com a ética não realiza atos administrativos sem invocar 

expressamente os motivos perqueridos. Casos há, entretanto, nos quais, por questões de 

conveniência ou oportunidade, não fica o administrador obrigado a mencionar as causas 

geradoras do ato que elabora, tal como a exoneração de um servidor comissionado demissível 

ad nutum; todavia esta atitude pode esconder o real significado da prática do ato, bem como 

uma possível conduta aética do administrador. Aliás, a doutrina já admite a anulação do ato 

tal como foi pelo Poder Judiciário no exercício de seu controle externo. 

Bandeira de Mello (2000, p.433) traz argumentos de enorme valia acerca do princípio 

ora em estudo: 

 

O princípio da motivação implica para a administração o dever de justificar seus 
atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como correlação 
lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, 
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nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a 
consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo (...)   

 

            É notória a importância dos atributos dos atos administrativos de presunção de 

legitimidade, imperatividade, exigibilidade e auto-executoriedade, como necessidade de atuar 

a máquina administrativa; entretanto, no que concerne à presunção de legitimidade, o efeito é 

bem desastroso, numa ausência de motivação do administrador, posto que, até se prove em 

contrário, o verdadeiro motivo do ato, esta conduta já criou reflexos em diversas tomadas 

administrativas, o que pode causar dimensões aéticas de difícil controle e quiçá 

irreversibilidade. 

Além disso, os atos vinculados são, do mesmo modo que os discricionários, passíveis 

do controle pelo Poder Judiciário em razão do exercício do direito de ação trazido pela 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF) em seu art. 5º, inciso XXXV. Tal direito, 

também, reforça o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 

Questiona Bandeira de Mello (2002, p.355) “Parece-nos que a exigência de motivação, 

contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser dita como regra geral, 

pois os agentes administrativos não são “donos” da coisa pública (...).” 

Entrementes, mesmo nas circunstâncias acima declinadas, é possível impugnar o ato, à 

luz da teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, muito embora seja bastante 

carente de prova. Conferir Blanchet (1998), Cretella Jr. (2001), Figueiredo (1995), Gasparini 

(2002), Medauar (2003), Fernandes (1992, 1997 e 2000) e Mukai (1999). 

A teoria dos motivos determinantes, ainda na lição de Hely Lopes Meirelles (2001, 

p.188), demonstra que: 

 
(...) os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados 
aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam 
e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita 
correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem 
motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa determinante de seu 
cometimento e sujeitam-se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos 
indicados. Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o 
ato é inválido.  

 

 É importante que se afirme que o princípio da legalidade continua sendo um princípio 

basilar no Estado Democrático de Direito, devendo todos se submeter ao império da lei. Mas 

apenas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça social. Assim, no Estado 

Democrático de Direito somente deve-se obediência à lei que busca a justiça social e 
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isonomia e a participação popular, esta última, frise-se, é exteriorizada através de uma 

publicidade derivada da motivação do ato administrativo.   

No Estado Democrático de Direito, no exercício democrático do poder, reclama a 

necessidade de motivação. 

A motivação é a justificação do ato, expresso no texto que se traduz em legalidade 

viva e presente, coibindo por certo qualquer ato contrário ao interesse coletivo e de acordo 

com o bom administrar. Outro aspecto a considerar é que a motivação causa uma publicidade 

favorável e necessária para a detectação de condutas ilícitas por parte dos administradores e 

administrados. 

Garcia e Alves (2002, p.47-48) lecionam: 

 
Os atos administrativos devem apresentar plena adequação ao sistema normativo que 
os disciplina e ter sua finalidade sempre voltada à consecução do interesse público. A 
partir da presença de determinada situação fática, deve o agente público, nos limites 
de sua competência, praticar o ato administrativo que se adeque à hipótese. Esta 
adequação , por sua vez, deve ser por ele demonstrada com a exteriorização dos 
motivos que levaram a praticar o ato, o qual deve necessariamente visar a uma 
finalidade pública. Não obstante presentes os elementos do ato (competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto) e a plena compatibilidade entre eles e a lei, em 
muitos casos será vislumbrada a inadequação dos motivos declinados e da finalidade 
almejada com a realidade fática e o verdadeiro elemento volitivo do agente.      

 

O mérito do ato administrativo não pode ser uma liberdade geral de atuar, no caso 

concreto, se faz necessário a perfeita correspondência com os elementos do ato administrativo 

para com a finalidade pública. 

Questiona-se se tal medida de motivação obrigatória, traria grandes inconvenientes do 

ponto de vista burocrático? Com base nesta reflexão, entende-se que os atos de rotina ou de 

expediente são realizados em grande maioria e, ocorrem a partir do ato principal que o gerou.       

Assim, observa-se que os atos praticados pelos agentes públicos, de modo geral, devem estar 

condicionados ao interesse público, sendo imprescindível, salvo nos casos que a lei 

estabelecer em contrário, sua publicidade clara, concisa e reveladora.  

O artigo 50 da Lei nº9.784/99 lista casos em que há necessidade de motivação. 

Bandeira de Mello entende que a limitação promovida pelo artigo é inconstitucional. 

Contudo, espera-se que ocorra uma interpretação conforme à CF ao artigo, no sentido de que 

o mesmo não se apresenta como um rol taxativo. 

É importante que se registre, que não basta a motivação pura e simplesmente, se faz 

necessário que não contenha objetivos contrários ao dever de bem administrar, calcado na 

ética de agir e seguindo os padrões desejados e almejados  em prol do bem-estar de todos. 
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 Cabe observar a jurisprudência em tela: 

  
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO MOTIVAÇÃO - Embora 
deferida ao administrador certa dose de subjetivismo na prática de determinado ato, 
é indispensável a respectiva motivação para que seja possível examiná-lo à luz do 
princípio da razoabilidade. Inexistente a motivação, o ato será írrito. Sentença 
confirmada em reexame necessário. (TJPR - Reex. Nec. 43.324-9 - Ac. 12.277 - 1ª C. 
Civ. - Rel. Des. Pacheco Rocha - DJ 05.02.96). 
 

 

A autoridade pública, por conseguinte, não pode exagerar nas suas condutas, deve ter 

o devido senso de equilíbrio, na maneira de atuar, sob pena de comprometer a segurança 

jurídica. Assim, motivar não pode estar dissociado da razoabilidade e proporcionalidade do 

ato. 

Hely Lopes Meirelles (1995, p.94) entende que: 

 

O poder há de ser usado normalmente, sem abuso. Usar normalmente do poder é 
empregá-lo segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as 
exigências do interesse público.  

A utilização desproporcional do poder, o emprego arbitrário da força, da violência 
contra o administrado constituem formas abusivas do uso do poder estatal, não 
toleradas pelo Direito e nulificadoras dos atos que as encerram 

 
 

Uma das formas mais claras do abuso de poder fica caracterizada quando o poder 

público, no exercício da regra de competência fixada por lei, objetiva a tutela de interesse 

diverso daquele fixado pela vontade do corpo representativo dos cidadãos. O princípio da 

finalidade está contido no princípio da legalidade, pois corresponde a aplicação da lei tal qual 

ela é. 

Por certo, o poder de agir outorgado ao agente público sempre pressupõe que este o 

faça com o intuito de preservar o interesse público e não com a intenção de favorecer 

interesses privados e estranhos à Administração Pública. 

Outro aspecto que reputa-se de fundamental importância é o fato de que na CF, no 

art.93, X, determinar que “As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas”;  isto 

leva à conclusão que maior razão assiste no que tange à motivação de todos os atos 

administrativos. 

Outrossim, é esclarecedor as palavras de Rothemburg (1999, p.55), acerca da 

motivação: “Com maior razão devem sê-lo as de outros órgãos estatais, sobretudo os da 

administração” e, acrescenta: “a constituição do estado de São Paulo, de 1989, refere 
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expressamente, no art. 111, entre os princípios da administração pública, o da motivação.

 Assim, já se pronunciou Di Pietro (1996, p.73) “Acolhe-se a doutrina dos que 

entendem que a motivação é necessária em qualquer tipo  de ato administrativo, seja ele 

vinculado ou discricionário”. 

 

3.2  DESFAZIMENTO DO ATO — UM IMPERATIVO LEGAL E ÉTICO  

 

Sempre que um ato for contrário aos interesses da Administração Pública ou ao 

interesse publico, mister se faz desfazê-lo, seja pelos institutos da revogação ou anulação. 

Salienta-se, de logo, que os padrões de ética dos atos administrativos não aceitam ou se 

admitem, qualquer forma de esquecimento no atuar obrigatório da administração. Assim é que 

defende-se um rigoroso controle dos atos administrativos, que não se dá de forma meramente 

por publicações no diário oficial e sim, através de controle de toda a sociedade politicamente 

organizada. Desse modo, torna-se imperioso a criação de comissões com este objetivo, em 

todos os cantos da Administração Pública das esferas do poder. 

Toda revogação pressupõe, portanto, como é do conhecimento da doutrina, um ato 

legal e perfeito, mas inconveniente e inoportuno ao interesse público. Obviamente, se o ato 

for ilegal e ilegítimo não ensejará revogação, mas sim, anulação. É importante destacar e 

refletir que, em sede dos atos administrativos, mesmo que o ato cumpra os requisitos 

vinculados que o compõem, se não for pautado no interesse público, certamente ocorrerá 

desvio de finalidade e, como tal, se traduz em conduta aética e nociva aos interesses da 

Administração, além de gerar anulação, posto que o elemento finalidade é vinculado com o 

interesse público, daí regrado com a legalidade.    

Neste diapasão, a discricionaridade do ato administrativo repousa tanto no aspecto da 

legalidade quanto no que concerne ao mérito administrativo propriamente dito, como 

preleciona Bastos (2002). 

A revogação funda-se no poder discricionário que tem a Administração para rever sua 

atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins específicos. Em 

princípio, todo ato administrativo é revogável, respeitados determinados limites e restrições. 

A revogação opera seus efeito ex nunc, vez que o ato é válido até a data da revogação, tanto 

para a Administração Pública, como em relação a terceiros que com ela se relacionem. 

Caberá ao administrador a escolha de melhor solução quando houver necessidade de 

decidir, presente duas ou mais alternativas. Mas a eficiência, agora, influenciará sua decisão, 
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por ter ele que respeitar o princípio inserido pela Emenda Constitucional nº19/98 da presente 

Carta política.  

É importante salientar que o conceito de ilegalidade ou ilegitimidade, para fins de 

anulação de ato administrativo, não se restringe somente à violação frontal da lei, mas 

abrange, igualmente, o abuso: por excesso ou desvio de poder, ou por relegação dos princípios 

gerais de direito, eis que padece de vício de ilegitimidade, tomando-se inválido pela própria 

Administração através do princípio da autotutela, ou mesmo pelo Judiciário, via controle 

externo através da anulação do ato.  

 

3.3  DA CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE 

 

          Todo ato administrativo tem presunção de legalidade e legitimidade. Legal e legítimo 

não são as mesmas coisas, não expressam o mesmo significado. Os dois são de extrema 

importância para o direito administrativo, pois é dado ao ato administrativo essa presunção de 

ser lícito e legítimo, atendendo ao direito positivo e ao interesse coletivo. É presunção iuris 

tantun, presumindo-se, assim, que o que vem do Poder Público, respeitou a lei. Legitimidade 

está para o Estado Democrático, assim como legalidade está para o Estado de Direito. 

Existe lei, que apesar de ser legal, não é legítima. Quando uma lei vem e resolve um 

problema de uma categoria e prejudica outra, ela deixa de ser legítima. Sempre existiu a tese 

no direito brasileiro que o Poder Judiciário pode e deve analisar, quando a ele submetido, o 

ato discricionário. Entretanto essa tese defende que o Poder judiciário pode analisar a 

legalidade do ato discricionário, mas não o mérito desse ato. Com o surgimento do Estado 

Democrático de Direito isso vem mudando. O princípio da razoabilidade surge para discutir a 

legitimidade desse ato, para anular esse ato discricionário, da mesma forma os princípios da 

boa-fé administrativa, da lealdade, prevenção, cooperação, dentre outros, visam informar a 

gestão administrativa na sua melhor essência. 

O princípio da finalidade está contido no princípio da legalidade, pois corresponde à 

aplicação da lei no atingimento dos seus fins sociais. Abuso de poder, na modalidade excesso, 

é o uso do poder além de seus limites. É manifestação patológica de alterar condutas num 

determinado momento; é o que poder-se-ia chamar de arbitrariedade, esta latente e indesejada 

violação à lei.  

Na realidade, não basta, conforme salientado, que o administrador se atenha ao restrito 

cumprimento da legalidade, devendo o exercício de seus direitos, poderes e faculdades ser 
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balizado por parâmetros de razoabilidade e justiça, bem como fazer-se de modo regular, sem 

abuso, tudo isso informado pelos princípios éticos, que só poderão ser incorporados com a 

proliferação de rigorosos mecanismos de proteção e fiscalização social.   
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CAPÍTULO IV — A PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA   

 
Neste Capítulo tecer-se-á comentários acerca da proteção à moralidade administrativa, 

inclusive considerando aspectos sobre ouvidorias, assim como atos de improbidade 

administrativa. 

        O administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum, sob pena de praticar ato inválido e expor-se às responsabilidades administrativa, civil 

e criminal. 

A CF em vigor assumiu postura firme, visando coibir a prática de atos de improbidade, 

mencionando os princípios da moralidade e da probidade. 

Moreira Neto apud Ives Gandra Martins (1999, p.106) faz um belo retrospecto 

histórico acerca do princípio da moralidade: 

 
No estudo dessas relações, desde logo encontramos o magno problema da distinção 
entre os dois campos, da moral e do direito, e destacadamente, duas geniais 
formulações a respeito: primeiro, no início do séc.XVIII, de Christian Thommasius, e, 
depois, já no fim desse século, de Immanuel Kant. Thommasius delimitou as três 
disciplinas da conduta humana: a Moral (caracterizada pela idéia do honestum), a 
política (caracterizada pela idéia do decorum), e o Direito (caracterizado pela idéia 
do iustum), para demonstrar que os deveres morais são do ‘foro íntimo’ e 
insujeitáveis, portanto, a coerção, enquanto os deveres jurídicos são externos e, por 
isso, coercitíveis. Immanuel Kant, sem, de todo, abandonar essa linha, ao dividir a 
metafísica dos costumes em dois campos,distinguiu o da Teoria do Direito e o da 
Teoria da Virtude (moral); as regras morais visam garantir a liberdade interna dos 
indivíduos, ao passo que as regras jurídicas asseguram a liberdade externa na 
convivência social. 

 

E continua Moreira Neto apud Ives Gandra Martins (1999, p.109): 

Caberia um pouco mais tarde, a Maurice Hauriou introduzir, sem vacilar, 
enfrentando a dura crítica de então, notadamente de seu amigo Leon Dugui, o deão 
de Bordéus, o conceito de moralidade administrativa. A literatura jus-naturalista 
registra, a propósito, como primeira menção à moralidade administrativa, as 
anotações de Hauriou  às decisões do Conselho de Estado Francês proferidas no 
caso ‘Gommel’ em 1914.        

 
Moreira Neto alerta para o conceito de moralidade (2001, p.58): “Para bem 

compreender essa apertada síntese conceitual de Hauriou — conjunto de regras de conduta 

tiradas da disciplina interior da administração, é mister precisar o alcance de certas premissas 

que nela se subentendem”.  

         A moralidade administrativa constitui, também, pressuposto de validade de todo ato da 

Administração Pública, que deverá obedecer a ética. 
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          Carvalho Filho (2003, p.15) ensina: 
 

O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os 
preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os 
critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também 
distinguir o que é honesto do que é desonesto.  

 

Moreira Neto (2001, p.49) reforça ao afirmar: “A expressão admissão do princípio da 

moralidade administrativa no texto da constituição de 1988 provocou, como seria de prever, 

um ressurgimento dos estudos do tema ético no Direito e na Administração Pública”.  

Assim, o princípio da moralidade orienta a atuação do agente da Administração em 

direção à ética profissional, devendo agir com honestidade, quanto aos motivos, ao conteúdo e 

aos fins. Trata-se, aqui, de moralidade administrativa e não da moralidade comum, isto é, da 

avaliação entre o honesto e o desonesto, mas na órbita da Administração Pública.  

Este princípio consagra, ainda, que não basta que a atuação do administrador seja 

legal, ela deve ser concomitantemente moral.  Por isso, incorre o ato em desvio de finalidade 

aquele que não respeitar à moralidade administrativa, entendida da melhor maneira técnica 

como a ética profissional, pois o administrador deve atender a princípios básicos tais como: 

honestidade, zelo com a coisa pública, sigilo quando necessário, competência, prudência, 

humildade, imparcialidade, lealdade, boa-fé objetiva e tantos outros. 

        Um administrador público, no desempenho de suas funções, deve ter muitas qualidades e 

atributos, alguns indispensáveis para desenvolver seu mister. São essas qualidades ou virtudes 

que vão traçar o perfil de um administrador ético.   

   
Virtudes básicas profissionais são aquelas indispensáveis, sem as quais não se 
consegue a realização de um exercício ético competente, seja qual for a natureza do 
serviço prestado. (SÁ, 1996, p.151).   
  
Um profissional comprometido com a ética não se deixa corromper em nenhum 
ambiente, ainda que seja obrigado a viver e conviver com ele. (SÁ, 1996, p.162). 

        

        Assim, todo aquele que desempenha funções admitidas pelo regime jurídico 

administrativo é um agente público e deve prescrevê-las com a conduta ética. Pela sua 

manifesta generalidade, esse conceito abrange um leque bastante amplo de manifestações, 

englobando tanto o chefe do Poder Executivo (em qualquer dos níveis federativos), como os 

senadores, deputados, vereadores, ocupantes de cargos ou empregados públicos da 

administração direta ou indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, 

concessionários e permissionários de serviços públicos, os requisitados, contratados sob o 
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regime de locação civil de serviços e os gestores de negócios públicos e também os ocupantes 

do terceiro setor. 

Sérgio Andréa Ferreira apud Moreira Neto (2001, p.90) preleciona: 

 

Cognato com a legalidade e a legitimidade é a moralidade administrativa, que, 
elencada com o princípio do caput do art. 37, é erigida em interesse social 
juridicamente tutelado, na medida em que o art. 5º, LXXIII, faz da lesão a ela, 
fundamento fático-jurídico e hábil a se inserir na causa pretendi da ação popular. É 
a moralidade juridicizada: o princípio ético tornado princípio e interesse 
juridicamente significativos. Na realidade, não basta, conforme salientado, que o 
administrador se atenha ao restrito cumprimento da legalidade, devendo o exercício 
de seus direitos, poderes e faculdades ser balizado por parâmetros de razoabilidade e 
justiça, fazer-se de modo regular, sem abuso, tudo isso informado pelos princípios 
éticos.  

      

É cediço lembrar que a moralidade é um tema de projeção internacional, não estando 

afeto apenas ao Brasil. Urge enfocar que o Estado Democrático de Direito como é o Brasil, só 

pode sobreviver se proteger dentre outros institutos jurídicos, o da moralidade e, para tanto, 

deve se precaver através de normas jurídicas de cunho, inclusive punitivo, para os algozes da 

imoralidade. Outrossim, mister se faz referir, neste momento, que uma vez agredida a 

moralidade, por via transversa ou oblíqua, agredida está a legalidade.  

A esse respeito cabe citar Moreira Neto (1999, p.91): “A moralidade será poderosa 

aliada na busca da finalidade do ato, na busca do interesse público, no contraste do ato 

discricionário, na análise de possíveis desvios de finalidade”.  

Fazzio Junior (2002, p.19) leciona: “A valoração moral é atributo de pessoas físicas, 

uma vez que as pessoas jurídicas e suas atividades não têm discernimento ético; são avaliados 

objetivamente”. 

Moreira Neto (2001, p.51) salienta, ainda, a respeito do cuidado com a moralidade 

pelos integrantes dos três Poderes e as conseqüências para o sistema representativo: 

Moralidade tem sido cada vez mais cobrada dos parlamentares, dos juízes e dos 
administradores, na medida em que aumentam as decepções populares com a 
conduta de seus dirigentes. O descrédito dos políticos, como não poderia deixar de 
ocorrer, se tem comunicado às próprias instituições, abalando-as profundamente nos 
seus alicerces, tantas vezes tão laboriosamente plantados pelos povos. 

Percebe-se, no estudo da moralidade, que sua violação consiste muitas vezes da 

participação direta ou indireta de um terceiro, por vezes, parente, “amigo” ou até mero 

conhecido, posto que estas figuras rasteiras se aproximam daqueles que estão no poder e 

depois, inegavelmente os denunciam. Tem-se, mormente, nesta década, vários casos que 

poderiam ser narrados neste trabalho, todavia como muitos ainda não foram transitados em 
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julgado, por respeito a este princípio, não se cita nomes ou fatos. Oxalá, que casos terríveis e 

escandalosos não mais ocorram. 

Importante destacar que para se alcançar a governabilidade, efetividade integral das 

normas jurídicas, bem assim, a segurança jurídica, precisa-se, indubitavelmente, promover 

uma mudança substancial nas condutas destes agentes, com moderação e eqüilíbrio em 

respeito aos direitos e garantias constitucionais. 

O desvio de finalidade, importante, reprisar, ocorre toda vez que a autoridade pratica 

um ato visando atingir um fim diverso daquele previsto em lei, ou não destinado a atender ao 

interesse público, ou, até mesmo, quando o ato objetivamente indique atendimento ao 

interesse público, mas subjetivamente tenha o escopo de satisfazer interesse privado (da 

própria autoridade ou de terceiros); configurar-se-á, desse modo, o desvio de finalidade.  

 

4.1  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — REVERSO  DA MORALIDADE 

 

           No plano doutrinário, coloca-se, freqüentemente, a questão da diferença porventura 

existente entre probidade e moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF). 

Marcelo Figueiredo (1995, p.21) observa que probidade é espécie do gênero 

“moralidade administrativa”. O núcleo da probidade está associado ao princípio maior da 

moralidade administrativa, constituindo-se aquela em peculiar aspecto desta.  

        Na mesma ótica, José Afonso da Silva (1992) sustenta que a probidade administrativa é 

uma forma de moralidade administrativa devidamente qualificada. 

Ferracini (1997, p.16) preleciona: “Entende-se por ato de improbidade má qualidade, 

imoralidade, malícia. Juridicamente, liga-se ao sentido de desonestidade, má fama, 

incorreção, má conduta, má índole, mau caráter”. 

De Plácido e Silva (1989, p.431), trilhando o mesmo caminho, afirma: “Improbidade 

revela a qualidade do homem que não procede bem, por não ser honesto, que age 

indignamente, por não ter caráter, que não atua com decência, por ser amoral”. 

Autores existem, por outro lado, que, distinguindo nitidamente as duas noções, 

entendem ser a moralidade o gênero do qual a probidade seria uma espécie. 

Cabe citar o entendimento de Marcelo Figueiredo (1995, p.21): 

Entendemos que a probidade é espécie do gênero ‘moralidade administrativa’ a que 
alude, ‘v.g.’, o art. 37, caput e seu § 4° da CF. O núcleo da probidade está associado 
(deflui) ao princípio maior da moralidade administrativa, verdadeiro norte à 
administração em todas as suas manifestações. Se correta estiver a análise, podemos 
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associar, como o faz a moderna doutrina do direito administrativo, os atos 
atentatórios à probidade como também atentatórios à moralidade administrativa. 
Não estamos a afirmar que ambos os conceitos são idênticos. Ao contrário, a 
probidade é peculiar e específico aspecto da moralidade administrativa. De fato, 
examinando-se o que a Constituição de 5 de outubro de 1988 e a legislação 
infraconstitucional contêm a respeito dos princípios aqui aludidos, verifica-se que 
probidade e moralidade administrativas são conceitos que se não podem confundir e 
que a segunda dessas noções está contida na primeira. 

 

Divergências à parte, é forçoso reconhecer que no regime de Estado Democrático de 

Direito a moralidade e a probidade na Administração Pública revelam as bases de justiça 

social e fortalecem a segurança jurídica, na medida que se apegam com a legalidade. 

Qualquer conduta contrária a estes parâmetros constitucionais importa em  anulação do ato, 

sem prejuízo às sanções correspondentes. 

Assim aduz Terçarolli (2002, p.16): 

 
A sobrevivência do Estado Democrático de Direito impõe, necessariamente, a 
proteção da moralidade e da probidade administrativa nos atos administrativos em 
geral, exaltando as regras de boa administração e extirpando da gerência  dos 
negócios públicos agentes públicos que ostentam inabilitação moral para o exercício 
de funções públicas.  

  

Conforme salientado anteriormente, a crise da moralidade pública não é fato 

exclusivamente nacional, pois, encontra-se em todos os cantos e lugares do continente onde o 

homem ostenta o poder. A CF de 1988, coloca a moralidade em destaque e o mesmo diploma 

inseriu disposições para prevenir e reprimir os atos de improbidade. O art. 37, § 4º, da Carta 

da República relaciona as sanções aplicáveis aos autores de atos de improbidade 

administrativa, consistentes na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, 

indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Consultar, a esse respeito, Mascarenhas 

(2001) e Tolosa Filho (2003).  

Ao tratar da Administração Pública, apontando-lhe os princípios fundamentais (art.37, 

caput), a CF indica, entre estes, a moralidade, sem referência à probidade: “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 (...)”. 

No § 4° do mesmo artigo 37, a Carta Magna alude à improbidade administrativa, sem 

aludir à moralidade, ao determinar que “(...) os atos de improbidade administrativa importarão 

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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Em outro dispositivo da CF (art. 5º, LXXIII) é feita a seguinte referência:  

 

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. 
(Grifos acrescidos).  

 

Definindo os crimes de responsabilidade do Presidente da República, a Lei Maior (art. 

85, V) considera como um deles, o ato daquela autoridade que atentar contra “A probidade na 

administração”. (Grifos acrescidos). 

A palavra improbidade vem do latim improbitas, significando, em sentido próprio, 

“má qualidade” (de uma coisa). Da mesma forma, probus, em português, “probo”, quer dizer 

“bom”, “de boa qualidade”. Administração improba quer significar, portanto, administração 

de má qualidade. A probidade, por sua vez, consiste em honradez, integridade de caráter, 

honestidade, é a retidão no agir, trata-se de uma conduta humana podendo sê-la positiva ou 

negativa. 

Estabelece e enfatiza-se, que a CF em vigor que os atos de improbidade administrativa 

importarão 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 (art. 37, § 4º). O dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei nº 

8.429, de 02 de junho de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, que 

descreve os atos de improbidade (arts. 9º a 11) e arrola as penas passíveis de aplicação (art. 

12), Ver Anexo nº4. 

A Lei nº 8.429/92 arrola em seu art. 11, caput, como atos de improbidade, aqueles que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, que violem os deveres da honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Os atos de improbidade podem ser 

classificados em três espécies básicas: 

 
 I – os atos que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º); II – atos que causam 
prejuízo ao erário (art. 10); III – e atos que atentam contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11).  

 

         Em cada uma destas categorias são previstas diversas outras condutas assim 

consideradas como improbidade administrativa. 
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         A improbidade administrativa pode ser considerada, salvo melhor juízo, como o ato de 

afrontar qualquer um dos princípios informadores expressos ou implícitos do direito 

administrativo e em particular o da moralidade. 

Tais princípios são de basilar importância na atuação administrativa, pois segundo 

Bandeira de Mello (2002, p.808): 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 
princípio implica ofensa a um específico mandamento obrigatório mas a todo o 
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio atingido, de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, 
com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustém e alui-se toda a estrutura neles 
esforçada. 

 

           Sundefeld (1992, p.137) assegura “Quer no parecer inquestionável, no ponto em que se 

situa o debate jurídico contemporâneo, que qualquer sistema jurídico se sustenta por sobre um 

conjunto de princípios. Assim não fosse, tornar-se-ia impossível trabalhar com a idéia de 

sistema jurídico”.     

Importante destacar que para os atos de improbidade que atentem contra os princípios 

da Administração são previstas as seguintes penalidades: ressarcimento integral do dano, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de 

multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, proibição de 

contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo 

prazo de três anos.                   

         Vale mencionar que estão sujeitos às sanções previstas na presente Lei a pessoa que, 

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

dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente. Assim, ocorrendo lesão ao 

patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, criar-se-

á a obrigação do integral ressarcimento do dano (art. 5º). No caso de enriquecimento ilícito, 

perderá o agente público ou terceiro beneficiado, os bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

seu patrimônio (art. 6º). 

        Para os atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito, cabem as seguintes 

cominações: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, ressarcimento integral do 

dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez 

anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial (art. 12, I). 
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Para os atos que causem prejuízo ao erário são aplicáveis as seguintes sanções:  

 
Ressarcimento integral do dano, se houver, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano, 
proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos (art. 12, II). 

 

          Ocorrendo alguma infração administrativa, o administrador tem o dever ético de adotar 

as providências necessárias para fiel cumprimento dos preceitos legais, salientando que sua 

escusa poderá ser interpretada como crime capitulado no artigo 320 do Código Penal (CP). 

Por outro lado, existe um interesse de toda a população na probidade dos agentes 

públicos. A moralidade pública é um bem que interessa a todos, logo, também é de interesse 

geral, o que justifica o controle interno da Administração e externo dos poderes clássicos, 

bem como, dos tribunais de contas e do Ministério Público.  

Além disso, a improbidade atua como um câncer, propagando-se lenta e gradualmente, 

sendo a causa de prejuízos ao erário de bilhões de reais. Por isso, é imperioso, se necessário, o 

ingresso de ações judiciais com fundamentos éticos e materiais, para evitar a continuidade dos 

atos de improbidade praticados que ofendem a coletividade e, principalmente, para evitar 

maiores danos à moralidade pública. 

Outro aspecto a considerar é a difícil colheita de provas nesta seara de estudos. Assim, 

é notória a presença de fraudes cada vez mais evoluídas, muitas com amparo da mais moderna 

tecnologia.  Por isso, deve-se ter elementos seguros para qualquer acusação neste sentido, 

jurisprudências lastreadas nas garantias constitucionais prescrevem: 
 
Fonte: STJ 
Processo N°: 3048 
Órgão: PRIMEIRA TURMA 
Relator: Min. JOSÉ DELGADO 
Veículo: DJ 
Data de publicação: 06/11/2000 
 
Ementa 
PROCESSUAL CIVIL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
AFASTAMENTO DE PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, DA LEI Nº 
8429/92. 1. O art. 20, da Lei nº 8429, do ano de 1992, só há de ser aplicado em 
situação excepcional, isto é, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova 
suficiente de que o agente público ou a autoridade administrativa está provocando 
sérias dificuldades para a instrução processual. 2. Por ser medida extrema com 
capacidade de suspender mandato eletivo, a interpretação do dispositivo que a rege é 
restrita, sem qualquer condição de ser ampliada. 3. Decisão judicial de primeiro 
grau que afastou Prefeito Municipal pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Prazo 
ultimado. 4. Direito do Chefe do Executivo, após a consumação desse prazo, assumir, 
em toda a sua plenitude, o exercício das funções governamentais que lhe foram 
confiadas pelo povo, especialmente, quando liminar concedida antecipou esse prazo. 
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5. Agravo regimental que ataca a liminar que determinou a recondução do Prefeito 
ao cargo. 6. Perda do objeto por já ter ultrapassado o prazo de 60 (sessenta dias) do 
afastamento. 
 

Moreira Neto (2001, p.65) faz referência à dificuldade de se detectar a imoralidade 

administrativa e acena da necessidade de utilização do método que efetivamente aprecie os 

elementos do ato administrativo do motivo e o objeto.  

A imoralidade administrativa como que se disfarça na legalidade e a única maneira 
de pô-la a nu e proceder-se a uma análise desses dois elementos — o motivo e o 
objeto — em direta relação com o interesse público específico identificado como 
elemento de finalidade. Ora, esse é o tipo de exame que se preconiza para detectar os 
vícios da discricionariedade, ou seja o mal uso ou abuso dessa faculdade 
administrativa. 

 

Acrescenta, ainda, Moreira Neto (2001, p.65): 

 
Por isso, parte-se, aqui, do mesmo método, porque o vício de discricionariedade, via 
de regra, torna o ato contaminado impróprio para realizar a boa administração, ou 
seja: o vício de discricionariedade, nesses casos, se identifica com o vício de 
moralidade administrativa. Ocorre, portanto, o vício da moralidade administrativa 
quando o agente público praticar ato administrativo ou ato administrativo complexo) 
fundando-se em motivo: a) inexistente; b) insuficiente; c) inadequado; d) 
incompatível;  e) desproporcional. 
 
 

Neste diapasão, defende-se e reforça-se que os atos administrativos devem ser 

motivados, pois, sabendo o real alcance da prática destes atos, isto é seus motivos 

impulsionadores, é que se poderá coibir com maior brevidade e rigor as ofensas à moralidade 

administrativa, bem como à probidade.    

         Assim, o princípio da moralidade orienta a atuação do agente da Administração em 

direção à ética profissional, devendo o gestor agir com honestidade, quanto aos motivos, ao 

conteúdo e aos fins.  

Na lição de Pazzaglini Filho(2000, p.43)  lê-se: 
 
Que a atuação do agente público e os motivos que a determinam, de um lado, devem 
ser razoáveis (adequados, sensatos, aceitáveis, não excessivos) e o resultado do agir 
administrativo, o objeto decorrente da atuação do agente público, de outro, há de ser 
proporcional (adequado, compatível, apropriado, não excessivo) aos fatos ou motivos 
que o ensejaram. 

 
          A improbidade administrativa é um navalha que corta a Administração Pública. Pelo 

seu efeito perverso, que afeta a vida da sociedade causando descrédito e revolta contra a 

classe dirigente em geral, acaba por minar os princípios basilares que estruturam o Estado 

Democrático de Direito criando e gerando consciência de impunidade. 
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Necessário se faz um rigor tecnológico de controle dos atos administrativos e 

auditorias volantes, com intuito de vistoriar constantemente as contas públicas. 
 

Fonte: TST 
Processo N°: 540512 
Órgão: TRIBUNAL PLENO 
Relator: MINISTRO URSULINO SANTOS 
Veículo: DJ 
Data de publicação: 01/09/2000 
 
Ementa 
RECLAMAÇÃO CORREICIONAL. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE POR USO 
INDEVIDO DE DINHEIRO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 71, II, DA CF/88. A imputação de improbidade 
administrativa tem que ser preliminarmente apreciada pelo Tribunal de Contas da 
União que, nos termos do artigo 71, II, da Constituição Federal, tem a incumbência 
do controle externo da administração financeira e orçamentária. A intervenção do 
TST, em acordo com o art. 71, XI, da CF/88, só se dará mediante provocação do 
TCU, caso apure a ocorrência de irregularidade ou abuso de poder. Agravo a que se 
nega provimento. 

 

4.2  AS OUVIDORIAS — ELO DA MORALIDADE 

 

  No Brasil a consolidação das Ouvidorias inicia-se a partir de 1986, quando foi criada a 

primeira Ouvidoria Pública no Brasil, na cidade de Curitiba (PR). A partir deste momento o 

processo de criação de Ouvidorias começou a ser difundido em todo o País, inclusive pela 

iniciativa privada.  

Muitas empresas criaram a figura do ombudsman,  todos com os mesmos objetivos: 

inserir na forma de reclamações, sugestões e críticas, visando atingir o mais elevado nível de 

excelência de seus serviços e produtos. 

A palavra ombudsman, expressão de origem nórdica, resulta da junção da palavra  

ombud, que significa “representante”, “procurador” com a palavra man, “homem”. A palavra 

em sua forma original foi  adotada em vários países, assumindo denominação própria em 

outros países de origem hispânica, Defensor Del Pueblo;  França, Médateur; Portugal, 

Provedor de Justiça. 

No  Brasil utilizam-se duas expressões: Ouvidor, denominação predominante no setor 

público e Ombudsman, predominante no setor privado. Certamente razões históricas aliadas à 

cultura de não utilização de termos estrangeiros em instituições públicas, conduziram a essa 

duplicidade de denominação. 

            Um dos aspectos a considerar acerca das ouvidorias é que as mesmas passam por uma 

“crise de identidade”, muitas vezes sendo confundidas com corregedoria ou setor de 
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recebimento protocolar de reclamações. Tal fato se dá, na maioria das vezes, em função da 

baixa escolaridade e dificuldade do povo de se expressar, bem como, os avanços tecnológicos 

existentes nos serviços de tele-atendimento. Exemplo pioneiro na Bahia, os SACs — Serviços 

de Atendimento ao Cidadão —, oferecem uma pluralidade de serviços públicos municipais, 

estaduais e federais, realizados num só lugar, embora não seja um setor de reclamações, mas 

que vêm demonstrando a eficiência que o povo espera. 

Se se projetar este ideal para uma espécie de central de reclamações que não fosse 

através de telefone, ter-se-ia não só estatisticamente, uma medida mensurável de má- 

prestação de serviços ali denunciados, como também um indicador de compromisso com a 

ética.      
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CAPÍTULO V — CORRUPÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: O 

CONCEITO E SUA DIMENSÃO COM A ÉTICA 

 
 A questão da ética, inclusive a discussão acerca de sua existência entre criminosos, 

bem como corrupção, direitos humanos, reflexos na Administração Pública, limite de gastos 

com pessoal e apontamentos sobre a saída da crise ética são objeto desse Capítulo. 

A corrupção está colocando o Brasil numa conjuntura difícil, principalmente, num 

momento em que se está caminhando para mudanças no poder. Corrupções  vêm  

deteriorando  estruturas  sociais,  econômicas, culturais  e morais  da  sociedade  brasileira.  

Cada  vez  que  é divulgado um  novo escândalo,   surgem  revelações,  revolta,  criação  de  

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). 

Esses temas se tornam mais atuais e relevantes quando se refere ao Brasil onde, 

infelizmente, a perda dos valores é uma realidade e a punição é um fracasso. Que fazer?   

Corrupção vem do latim corruptio de corrumpere, que significa na lição de Plácido e 

Silva (1989, p.575): “deitar a perder, estragar, destruir, corromper”.  Modernamente pode-se 

conceituar a corrupção, em sentido bastante amplo, como a madrasta das mazelas sociais,  

uma espécie de conduta aética que desrespeita as normas, violando-as com o objetivo 

precípuo de obter qualquer  vantagem para si ou para outrem, criando, por consectário natural, 

elevação da pobreza e por conseguinte obstáculos ao progresso e desenvolvimento nacional, 

que levam a marginalização da sociedade e crise em toda a humanidade. 

A corrupção é também colaboradora do estado de miséria e fome em que se 

encontram, em especial, as famílias brasileiras. Um aspecto a considerar é que este fenômeno 

instintivo ao ser humano é de ordem mundial, sendo importante acrescentar que tudo isto está 

em perfeita simbiose na  relação de dependência existente entre o corrupto e o corruptor. 

Entre as formas mais utilizadas, indubitavelmente, a malversação do patrimônio 

público, lavagem de dinheiro e dilapidação do patrimônio público são suas expressões mais 

freqüentes. 

Afinal o que leva os administradores e políticos descompromissados com a ética a 

reiteradamente usurparem de seu poder e subtraírem o patrimônio da nação? Numa 

contribuição aponta-se, pelo menos de forma perfunctória como causas basilares a conjugação 

de fatores ideológicos, aliados à impunidade e à cultura do enriquecimento a qualquer preço. 

O  homem diferencia-se dos demais animais por gozar de liberdade para optar pela 

conduta a seguir, e a lei não lhe priva dessa liberdade, mas apenas impõe condições para seu 

exercício; se há uma falta de controle dos órgãos públicos, decorrente de uma sociedade 
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desacreditada, o que ocorre é a possibilidade da exacerbação do crime em suas múltiplas 

facetas. 

Insta observar que o crime, que no começo de século tinha feições individuais, hoje, é 

literalmente de ordem coletiva, organizada e com conexões de ordem supranacionais. 

            Se o homem escolhe delinqüir e receber em contrapartida uma sanção severa, pensará 

duas ou mais vezes, antes de delinqüir novamente, e, servirá de exemplo para toda a 

sociedade que o circunda. Entretanto, não é este o anseio nacional, visto que o Estado não 

suporta com as despesas referente aos presídios e demais locais de segregação social. 

Um grande risco que pode ocorrer em qualquer grupo social é a total descrença de seus 

membros em suas instituições, pois quanto maior e mais difundida a idéia da impunidade, 

tanto maior serão as chances de desintegração do grupo. O homem aético, atua com a 

consciência que não haverá punição. A difusão da ética na educação é uma semente geradora 

de soluções e atenuações para com estes problemas. 

 

           5.1  CORRUPÇÃO: CONDUTA ÉTICA ENTRE CRIMINOSOS?  

 

A primeira análise a considerar desta argumentação é justamente numa ótica conjunta 

da ética com o direito. Partindo desta premissa, pode-se evoluir, discordando com a devida 

venia, para a impropriedade de se afirmar que pessoa humana ou grupos sociais, unidos com 

propósito de praticar corrupções, estejam agindo de forma ética. 

Poderia objetar em outra perspectiva se existiria ética entre os membros do grupo?   

Válida é a lição de Almeida e Christmann (2002, p.13): 

Para a ética, o que importa não é o benefício de um indivíduo ou de um específico 
grupo de indivíduos; seu ponto de vista não é egoístico, individual ou pessoal, mas 
coletivo, universal. Ela, portanto, elege as melhores ações com base no interesse de 
toda a comunidade humana.    

 

É comum até mencionar-se que existe um código de ética entre a “bandidagem” e que 

muitas de suas violações, indubitavelmente, acarretam em perda da própria vida. Neste 

diapasão, observa-se de plano, não poder retirar  a parcela de comunhão da ética com o 

direito. 

Por isso, uma das mais importantes causas da corrupção é a idéia ou senso da 

impunidade, que no Brasil está bastante presente no dia-a-dia. 
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É importante acrescentar que os crimes contra a Administração Pública, 

invariavelmente são cometidos por aqueles que detêm poder, em maior ou menor escala, o 

que faz com que disponham de mecanismos mais eficientes para atuar criminosamente, além 

de poderem mais facilmente, apagarem ou omitirem qualquer lastro probatório de sua 

atuação. 

Adicione-se a isso ainda o fato de que a ascensão do capitalismo e o avanço da 

globalização fez com que a cultura ocidental de valorização do consumo se expandisse por 

todo o mundo, criando a noção de que para se obter respeito, é necessário ter determinados 

símbolos de poder que representam o ‘vencedor’, todos eles adquiridos com muito dinheiro. 

Fazzio Junior (2002, p.30) analisa com clareza a corrupção em três conjunturas 

diferentes: 

1- a corrupção privada, ou seja, a corrupção que se desenvolve fora dos órgãos e 
entidades que compõem a Administração Pública, sem pertinência com esta; 

2- a corrupção semipública, que ocorre também externamente em relação à 
Administração Pública, mas que comporta a intervenção estatal para sua debelação, 
como expediente preventivo de uma eventual publicização da modalidade; e 

3- a corrupção pública, que envolve diretamente agentes públicos e agride a função 
pública, com elevado ou baixo teor de prejudicialidade, conforme o âmbito geral ou 
local de sua incidência. 

 

Embora a classificação acima apontada seja tripartite, não se pode esquecer que em 

muitos casos, observa-se os reflexos e efeitos maléficos das corrupções meramente privada, 

na coletividade; seja de forma indireta ou oblíqua.   

 

5.2  SAÍDAS PARA A CRISE ÉTICA 

 

Neste momento de crise, se faz necessário adotar condutas repressoras e enérgicas 

contra estes facínoras, pois assim, estar-se-á promovendo justiça e paz social e manteremos os 

ideais da segurança jurídica.   

        O direito nacional prescreve a Lei nº8.429/92, como instrumento fundamental contra a 

corrupção em suas diversas formas perante à Administração Pública. Uma forma de evolução 

sobre o controle da corrupção é, sem dúvida, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta 

Lei implanta uma nova mentalidade na Administração Pública; prefeitos, governadores e o 

próprio Presidente da República deverão gastar apenas aqueles recursos que arrecadam. 

Impõe, ainda, a transparência do setor público. 
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        Outro diploma que merece consideração, indubitavelmente, é o Decreto-Lei nº201/67, 

que prevê os crimes de responsabilidades de prefeitos e vereadores, diploma de lavra do 

mestre Hely Lopes Meirelles.  

        Trata-se de crimes em que o sujeito ativo é o prefeito, vereador ou seu substituto, 

enquanto que o sujeito passivo é o município.  Nada obsta que o prefeito seja afastado do 

cargo, mediante despacho do relator devidamente fundamentado, após receber a denúncia do 

Ministério Público.  

           Ivo Dantas (2001,p.193) dá realce e importância no que concerne ao controle de 

constitucionalidade: 

 

O controle de constitucionalidade — do qual, entre nós, resultam a declaração 
de Inconstitucionalidade e a declaração de constitucionalidade — representa um 
dos pilares fundamentais na defesa do valor da constituição e, como 
conseqüência, do denominado Estado de Direito.(...) 

 

      

Perfeitamente se compreende que as bases no  que concerne a inconstitucionalidade, 

tem profundos aspectos éticos e, o efetivo controle de normas contrárias a constituição 

representa a própria manutenção do Estado Democrático de Direito. Vale o reforço em 

Fagundes (1984). 

Por outro lado, é natural reconhecer que a ação civil que objetiva apurar a prática de 

ato de improbidade administrativa tem nítido conteúdo indisponível e inexiste qualquer 

possibilidade de se efetivar transação, acordo ou conciliação que abranja os valores ético-

jurídicos em comento (Lei n° 8.429/92, art. 17, § 1°). 

A CF em vigor é bastante oportuna quando assegura como princípios a serem 

seguidos:     

a) princípio da exigência de licitação pública, para as contratações de obras, serviços e 

alienações (art. 37, XXI). Licitação é um procedimento administrativo necessário, 

mormente, nos contratos de execução de obras, serviço compras ou de alienações do 

Poder Público. O princípio da licitação busca, em síntese, selecionar aquele que irá 

contratar com a Administração oferecendo a proposta mais vantajosas para a 

Administração Pública.  

b) Princípio da prescritibilidade dos atos administrativos (art. 37, § 5º). 

 Os ilícitos administrativos têm prazos para sua apuração, a Administração Pública deve 

imediatamente tomar todas as providências cabíveis neste lapso temporal. 
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 c) Princípio da responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º). 

 Responsabilidade civil é a obrigação de reparar os danos ou prejuízos de natureza 

patrimonial ou moral, que uma pessoa cause a outra. A CF obrigou toda e qualquer pessoa 

jurídica prestadora de serviço público, seja ela de direito privado, seja de direito público, seja 

da administração direta ou indireta, seja concessionária, autorizada ou permissionária, a 

indenizar terceiros por danos que seus agentes, enquanto tais, vierem a lhes causar. Uma vez 

que essa responsabilidade é objetiva, a indenização será devida, mesmo que não haja dolo ou 

culpa por parte do agente público. Se houver dolo ou culpa, a pessoa jurídica 

responsabilizada e que teve de pagar a indenização terá direito de regresso, ou seja, de 

reembolso, contra o agente responsável. Não se configurando dolo ou culpa, mas caso fortuito 

(acidente imprevisto e imprevisível) ou força maior (ação das forças da natureza), nada terá 

de pagar o agente responsável pela prática do ato. 

 e) Princípio da Eficiência. 

  A eficiência como princípio fundamental da Administração Pública apresenta-se, 

inclusive como condição à aquisição da estabilidade na medida em que, conforme dispõe o 

artigo 41 com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 19 é condição 

obrigatória para aquisição da estabilidade, a avaliação especial de desempenho efetivada por 

comissão instituída para essa finalidade (art. 41, § 1º, inciso III). 

  A Legislação criminal, por seu turno, elenca uma série de delitos que se caracterizam 

como corrupção. Menciona-se a corrupção sexual, a corrupção de menores, a corrupção de 

água potável, a corrupção de substância alimentícia, e a corrupção na administração pública 

que é esta última, particularmente, foco do nosso interesse, pois é prática criminosa que vem 

ocorrendo em larga escala, prejudicando o crescimento das nações e o bem-estar de seus 

cidadãos. Variedade de condutas e práticas nocivas, situadas em âmbito político-

administrativo, vem ocorrendo em larga escala na modalidade de desvio de conduta, 

objetivando determinada vantagem indevida em detrimento do interesse coletivo. 

  O Código Penal Brasileiro (CP, 1940), em seu Título XI, define os "Crimes contra a 

Administração Pública", onde pode-se alinhar: peculato (art.312), extravio, sonegação ou 

inutilização de livro ou documento (art.314), emprego irregular de verbas ou rendas públicas 

(art.315), concussão (art.316), corrupção passiva (art.317), facilitação de contrabando ou 

descaminho (art.318), prevaricação (art.319), condescendência criminosa (art.320), advocacia 

administrativa (art.321), exploração de prestígio (art.332), corrupção ativa (art.333), dentre 

outros.  
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  Tem-se, ainda, a título exemplificativo na legislação extravagante, a Lei nº4.717, de 29 

de junho de 1965, que regula a ação popular; o Decreto-Lei nº201, de 27 de fevereiro de 1967, 

que trata da responsabilidade dos prefeitos e vereadores; a Lei nº7.347, de 2 de julho de 1985, 

que trata da ação civil pública; a Lei nº7.492, de 16 de junho de 1986, que trata dos crimes 

contra o sistema financeiro nacional; a Lei nº8.137, de 27 de dezembro de 1990, que trata dos 

crimes contra a ordem tributária e econômica; a Lei nº8.429, de 2 de junho de 1992, que trata 

do enriquecimento ilícito de agentes públicos (Anexo nº4); e a Lei nº9.613, de 3 de março de 

1998, que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, Lei nº8.112, 

de 11 de dezembro de 1990 (regime jurídico dos servidores públicos da união), Lei nº9.784, 

de 29 de janeiro de 1999 que trata do processo administrativo na Administração Pública 

Federal (Anexo nº8).   

 Vale acrescentar, um precioso instrumento contra a impunidade do crime da compra de 

votos: a Lei nº9.840, de 29 de setembro de 1999. De acordo com essa Lei, a Justiça Eleitoral 

poderá cassar o registro dos candidatos que tentarem comprar o voto dos eleitores. 

 Este é mais um desafio da ética na Administração Pública — a vedação de compra de votos 

—, entretanto, isto só frutificará se for feito perante toda a sociedade politicamente 

organizada, um trabalho educativo sobre o valor e a importância do voto como exercício do 

poder do cidadão.    

 

5.3  CORRUPÇÃO, DIREITOS HUMANOS E SEUS REFLEXOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Constituição de 1988 estabelece, de forma precisa, o elenco de direitos, que inclui 

uma vasta identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, além de um 

conjunto de garantias constitucionais. 

A CF também impõe ao Estado brasileiro reger-se, em suas relações internacionais, 

pelo princípio da “Prevalência dos Direitos Humanos” (artigo 4°, II). Resultado desta nova 

diretiva constitucional foi a adesão do Brasil, no início dos anos noventa, aos Pactos 

Internacionais de Direitos Civis e Políticos, e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, às 

Convenções Americana de Direitos Humanos e contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que se encontram entre os mais importantes 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. 
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A corrupção é um dos principais obstáculos à promoção e proteção dos direitos 

humanos no Brasil, mister se faz eleger prioridades e apresentar propostas concretas de 

caráter administrativo, legislativo e político-cultural que busquem equacionar os mais graves 

problemas que hoje impossibilitam ou dificultam a sua plena realização. 

Por fim, e mais drasticamente que em todos os outros casos, a corrupção atinge as 

corporações policiais para oferecer caminho livre à uma série infindável de delitos, em 

especial o narcotráfico.  Entretanto, a corrupção, sob qualquer um de seus meios, não é uma 

espécie delituosa como as outras, pois em geral os seus autores são indivíduos dotados de um 

poder econômico e político especial, que influenciam aos demais como se fosse um “dogma 

de fé”. 

Destarte, por tudo que foi relatado, parece que a corrupção consegue por suas 

diferentes formas, ser a maior responsável pelas lesões aos direitos fundamentais, que vão 

desde o desrespeito à inviolabilidade de seu corpo, à violação ao seu direito ao trabalho, à 

previdência, à educação e na Administração Pública busca sua dilapidação. Melhor 

compreensão pode ser analisada em Barroso (2002) e Ferreira (1992). 

A propagação da impunidade, na ilegalidade consentida, da morosidade judicial e 

policial, amparada por uma ordem jurídica inflacionária com anomia e antinomia em sua 

diversas formas, só pode resultar esta pecha social. 

Entretanto, observa-se, também, que a corrupção não tem sido exclusividade de países 

subdesenvolvidos como o Brasil, isto porque essa prática criminosa tem se tornado cada vez 

mais organizada, se valendo de alta tecnologia e ligações com diversos países, como ocorreu 

na Itália, com a chamada “Operações Mãos Limpas”, que mudou substancialmente o senso de 

impunidade naquele país. 

A idéia de cooperação internacional sempre esteve associada à moral internacional e 

ao princípio da solidariedade, com formas de combate á corrupção. 

            Apesar dessa constatação, com um certo pesar conclui-se que não há ainda em âmbito 

internacional, organismos que se dediquem a articular, em conjunto com a comunidade 

supranacional, modos de combate aos delitos contra a Administração Pública. 

Deve-se considerar, ainda, a importância de não se aceitar condutas aéticas, à 

semelhança do que ocorreu nos Estados Unidos da América com o programa denominado 

“Tolerância Zero”, na segurança pública, deve-se aplicá-la, urgentemente, na Administração 

Pública.  
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5.4  DOS LIMITES DE GASTO COM PESSOAL 

 
        No capítulo destinado às finanças públicas, a Constituição Federal contém regras 

referentes a limites de gastos a serem observados pelas unidades federativas em relação ao 

pessoal ativo e inativo. Tais normas são cogentes paras as três esferas de governo, União, 

Estados, Distrito Federal e municípios. 

       Hodiernamente, vigora no ordenamento jurídico brasileiro a Lei Complementar nº101, de 

4 de maio de 2000 — a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — Anexo nº1, 

prevista no art.165, parágrafo 9º, I e II, da Constituição Federal que criou um modelo rígido 

com rigorosos mecanismos voltados a busca  do eqüilíbrio das contas públicas. O texto legal é 

aplicável a todos os entes da federação. A esse respeito, consultar Harada (2001) e 

Nascimento (2001). 

A LRF coíbe a postura danosa de gestores que gerenciam cofres públicos, gastando 

mais do que arrecadam, deixando dívidas para seus sucessores e assumindo compromissos 

que sabem, de aviso prévio, não poderão adimplir. Portanto, o aumento de gastos deve estar 

coligado e diretamente proporcional a uma fonte de financiamento correlata, sob pena de 

responsabilidade tríplice — civil, criminal e administrativa. 

O texto constitucional preconiza que as despesas com pessoal ativo e inativo da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderão exceder os limites 

estabelecidos em Lei Complementar. 

Ainda em matéria de gastos com pessoal (CF, art.169, § 1º) a concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 

de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, à qualquer título, 

pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 

 
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – se houver autorização 
específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista. 

 

        Para cumprimento dos limites acima estabelecidos, a União, Estados, Distrito Federal e 

municípios adotarão as seguintes providências:  

 
 I – redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança; II – exoneração de servidores não estáveis (§ 3º do art. 169). 



 41

 
            O art. 19 da LRF estipula que, para fins de cumprimento do limite de gasto com 

pessoal ativo e inativo de todas as esferas federativas, a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da 

receita corrente líquida, constantes a seguir: “I - União: 50% (cinqüenta por cento);  II - 

Estados: 60% (sessenta por cento);  III - Municípios: 60% (sessenta por cento)”. 

Um dos problemas cruciais de todo o governo é a questão de gastos e despesas com os 

agentes públicos, em especial os administrativos. Muitos são desnecessários à Administração 

Pública, perfazendo um verdadeiro “cabide de emprego”, outros ao revés, são tão importantes 

que além de serem diminutos nos quadros, recebem remuneração bem aquém daqueles tidos 

como desnecessários. 

Embora estes parâmetros, acima declinados na Lei, devam ser seguidos, não se pode 

deixar de lado o fato dos agentes administrativos necessitarem de remuneração condizente 

com o cargo público que ocupam, sob o receio de se ter evasão de pessoas qualificadas, 

buscando amparo na iniciativa privada. 

Na observação segura de Cavalcanti (2002, p.247): “Urge que os entes políticos 

reestruturem os quadros de pessoal em busca de um equilíbrio entre a necessidade de 

adequação aos limites de gasto com pessoal e a preservação de estímulo para ingresso e 

permanência de servidores qualificados”. 

O gestor público deve fazer uma análise urgente e inicial na Administração Pública ao 

qual está vinculado, principalmente, das despesas contraídas nos oito últimos meses da gestão 

passada e toda aquela despesa que tenha sido contraída sem ter sido deixado saldo financeiro 

em caixa. Encaminhar, no caso de ilegalidades ou irregularidades, denúncia aos Órgãos 

competentes (Tribunais de Contas e Ministério Público), uma vez aquela despesa não poderia 

ter sido realizada ou fora feita de forma indevida. 

 O gestor passado é quem vai ser responsabilizado pela Lei em tela, bem como, 

improbidade administrativa e demais institutos legais, sem embargos das ações penais devidas 

pela prática de crimes fiscais e outras modalidades do código repressivo. 

Agindo desta forma a responsabilidade tríplice recai perante o gestor pretérito e 

demais integrantes de sua equipe. Aliás, importa ressaltar que todas as formas de desvio de 

finalidade ou abuso de poder ocorridas na Administração Pública tem co-autores e partícipes, 

e que precisam ser punidos com os rigores da Lei. 

Vale enfatizar que os maus administradores públicos desviam valores enormes de 

verbas, com a ajuda de sua equipe que aceita e colabora com as ordens fraudulentas de seus 
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mandantes. Imperioso o controle interno e externo, atuando constantemente na 

Administração. 

Todo cidadão deve contribuir no plano de gestão financeira e saudável do País. 

Indubitavelmente, os controle sistemáticos das contas pelo tribunal de contas, bem como, 

rigorosa fiscalização por órgãos do governo que poderiam ser criados com esta finalidade será 

um passo importante. Como por exemplo:  a Moralidade Itinerante. 

Saliente-se que o órgão acima referido, não deve ter caráter de mera comissão, posto 

que, muitas vezes, não se apura a responsabilidade. É necessário, portanto, que este órgão seja  

composto por membros da  sociedade, do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo e 

do Executivo de forma livre, autônoma, rotativa, permanente e independente.   

Neste diapasão, um dos aspectos de extrema importância da LRF é a transparência. A 

transparência buscada pela Lei tem por objetivo permitir à sociedade conhecer e compreender 

as contas públicas, possibilitando por certo a denúncia de irregularidades ou ilegalidades que 

porventura surjam. As informações devem ser prestadas à sociedade de forma de fácil 

compreensão. 

            A transparência objetiva o controle social mais efetivo, partindo do pressuposto de 

que, conhecendo a situação das contas públicas, o cidadão terá muito mais condições de 

cobrar, exigir, fiscalizar.  

A lei assegura a participação popular e a realização de audiências públicas durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, Leis de Diretrizes Orçamentárias e 

orçamentos. Estabelece a obrigação de as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo 

ficarem disponíveis durante todo o exercício, tanto no respectivo Poder Legislativo quanto no 

órgão técnico responsável por sua elaboração. 

Importa observar que qualquer cidadão ou instituição da sociedade pode consultar e ter 

acesso às contas do chefe do Executivo, durante todo o período do exercício, devendo as 

referidas contas estarem à disposição para eventuais consultas. 

Segundo fonte no site do Ministério do Planejamento: “O governante que não cumprir 

a LRF, que inclusive apresenta prazos, alternativas e caminhos para que suas regras possam 

ser cumpridas, vai estar sujeito a penalidades, também chamadas de sanções”. 

Há dois tipos de sanções: as institucionais, previstas na própria LRF, e as pessoais, 

previstas na lei ordinária que trata de Crimes de Responsabilidade Fiscal. Segundo a LRF, os 

Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento de suas normas. 
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Como exemplos de sanções institucionais, tem-se: 

• para o governante que não prever, arrecadar e cobrar tributos (impostos, taxas e 

contribuições) que sejam de sua competência, serão suspensas as transferências 

voluntárias, que são recursos geralmente da União ou dos Estados, transferidos, por 

exemplo, através de convênios, que permitirão a construção de casas populares, 

escolas, obras de saneamento e outros;  

• para quem exceder 95% (noventa e cinco por cento) do limite máximo de gastos com 

pessoal, fica suspensa a concessão de novas vantagens aos servidores, a criação de 

cargos, as novas admissões e a contratação de horas extras. Uma vez ultrapassado o 

limite máximo ficam também suspensas a contratação de operações de crédito e a 

obtenção de garantias da União; e    

• quem desrespeitar os limites para a dívida, depois de vencido o prazo de retorno ao 

limite máximo e enquanto perdurar o excesso, não receberá recursos da União ou do 

Estado, através de transferências voluntárias.  

Há também as sanções pessoais, previstas em uma lei ordinária  —  a Lei de Crimes de 

Responsabilidade Fiscal —. Segundo a Lei de Crimes, os governantes poderão ser 

responsabilizados pessoalmente e punidos, por exemplo, com: perda de cargo, proibição de 

exercer emprego público, pagamento de multas e até penas privativas de liberdade. 

As penalidades alcançam todos os responsáveis, dos três Poderes e nas três esferas de 

governo. É bom lembrar que todo cidadão será parte legítima para denunciar. 

 

5.5  A IMPORTÂNCIA DA  BOA-FÉ  ADMINISTRATIVA  NUMA ANÁLISE 

ÉTICA  

 

É importante enfatizar a influência do princípio da boa-fé no direito público 

administrativo. A primeira análise que se faz, pode-se tecê-la com referência ao direito 

privado, posto que surgiu no ordenamento jurídico brasileiro com ele, na evolução contratual 

contemporânea. Insta observar que a boa-fé pode ter duas diferentes acepções de análise ao 

caso jurídico. A primeira delas diz respeito à boa-fé subjetiva, que tem como escopo a 

consciência de legitimidade ou de exercício de certo direito, revelando-se por estados 
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psicológicos que serão considerados na aplicação da norma,  à título exemplificativo pode-se 

mencionar questões referentes a indenizações por benfeitorias na posse (direito das coisas).  

No que concerne à boa-fé objetiva, deve-se considerar a profunda mudança na 

mentalidade dos sujeitos de direito com vistas à ética nas relações, solidariedade mútua. 

 É neste diapasão que o princípio da boa-fé  reflete um mandamento que ordena a cada 

um dos participantes que se comportem de modo ético, de modo a proteger os interesses dos 

demais participantes da relação jurídica. É, portanto, um reflexo da mudança de 

comportamento em relação ao indivíduo para com os indivíduos. Daí, sem embargos 

doutrinários, pode-se referir que a boa-fé, no direito administrativo, impõe deveres 

positivados no ordenamento jurídico e objetiva reparações indenizatórias pela violação de um 

dever.    

Após esta análise pode-se caminhar seguramente para a colocação deste princípio 

tipicamente de origem privada no direito público administrativo, mesmo após resistência da 

doutrina conforme observa Giacomuzzi (2002, p.255): 

 

Instituto típico de direito privado, lá surgido e desenvolvido, a aceitação da boa-fé, a 
princípio, no direito público poderia sofrer resistências. Parte da doutrina italiana 
da primeira metade do século XX entendia ser ela irrelevante ao direito público, 
assim ocorrendo com a doutrina alemã, país que mais desenvolveu a boa-fé no 
âmbito jusprivatístico. Menezes Cordeiro ensina que contra a penetração poderia ter 
jogado o entendimento liberal da não não-intervenção do Estado na vida civil. 
Ademais, Katharina Sameli e Marcel Baumann entendiam que a ocorrência de 
espaços vazios contrariaria o espírito do direito público, no qual não haveria lacunas 
sem espaço, portanto, à boa-fé 

 

Muito se discutiu acerca da aplicabilidade no direito público do princípio da boa-fé, 

chegando aos negativistas afirmarem que o ato administrativo é legal ou ilegal simplesmente. 

Ora como poderiam ser analisados os atos sem critérios de razoabilidade e proporcionalidade? 

Como compreender o fenômeno dos atos administrativos sem se observar a lealdade do 

agente e a confiança que lhe é depositada. Assim, defende-se na perfeita lição de Germana 

Moraes apud Giacomuzzi (2002, p.239) “Violar o princípio da boa-fé significa também violar 

o princípio da moralidade”. 

Isto faz deduzir que a finalidade do ato administrativo, para que seja considerada 

eivada de vícios deve ser, analisado, sobretudo, os desejos do agente de praticá-lo com 

interesses escusos, de má-fé de deslealdade e de infringência intencional ao princípio da 

legalidade. Situações de erros ou equívocos devem ser analisados criteriosamente para não se 

cometer injustiças na aplicação do ato de repressão. 



 45

Acrescenta Giacomuzzi (2002, p.239): “A boa-fé, de seu turno, estaria vinculada à 

veracidade, à confiança, à lealdade e a honestidade- cânones, em regra, referentes à boa-fé 

objetiva”. 

Deste modo, comunga-se com a relevância na análise do princípio da boa-fé como 

farol-guia às condutas administrativas que perfeitamente existem e devem ser observadas nos 

contratos administrativos, contratos de gestão, convênios, consórcios, procedimentos 

administrativos e demais relações que o Estado figurar como parte.  

Trata-se a boa-fé de um princípio de conduta processual interpartes. Quando venha 

erigida a princípio norteador da ação administrativa, subsume-se aos princípios da moralidade 

e da primazia da verdade, tanto quanto ao da proporcionalidade e da imparcialidade da ação 

do administrador.  

Assim, na precisa lição de Bandeira de Mello (2002, p. 102), a "Administração haverá 

de proceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito 

qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, 

dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos". 

A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe de normas básicas para o 

processo administrativo no âmbito da Administração federal direta e indireta, com vistas à 

proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da Administração, 

elenca os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, 

do interesse público, e da eficiência, enquanto princípios reitores da Administração Pública 

(artigo 2º.). 

         Como paralelo da referida Lei, o Código do Procedimento Administrativo português 

(Decreto-Lei nº6/96, de 31 de janeiro de 1996), admite, no artigo 6º-A, o princípio da boa-fé, 

que aproximou dos princípios da justiça e da imparcialidade (Artigo 6º) Refere-se, entretanto, 

como “as regras da boa-fé” e explicita que devem ser ponderados “a) A confiança suscitada 

na contraparte pela actuação em causa; b) O objectivo a alcançar com a actuação 

empreendida”. (Grifos acrescidos). 

 De tal sorte que a atuação das condutas dos agentes públicos devem seguir os padrões 

éticos de probidade, decoro e boa-fé, rol inclusive  de deveres funcionais ou éticos do servidor 

exteriorizados  no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal (Decreto nº. 1.171, de 22 de junho de 1994), Anexo nº7. 
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Pazzaglini Filho (2000, p.40) exemplifica 

É desleal, por exemplo, o administrador municipal que, tendo projeto e verba para 
construir cinqüenta escolas pré-moldadas padronizadas, que eliminariam o déficit de 
vagas do município, opte por edificar, com o mesmo dinheiro, cinco escolas 
sofisticadas com anfiteatro e piscina olímpica. 

 
             Com relação às multas altíssimas de trânsito, Pazzaglini (2000, p.41) entende como 

uma verdadeira afronta ao princípio da boa-fé, face ao objetivo arrecadador destas verbas, se 

traduzindo, obviamente em má-fé. Assiste razão o policitado autor, entretanto, percebe-se que 

a boa-fé nestes casos não pode está dissociada ao seu elemento fomentador que significa a 

razoabilidade. Agir de forma desproporcional é um passo para o atingimento da má-fé 

administrativa. 

             O servidor público tem o dever de bem desempenhar as atribuições inerentes ao seu 

cargo, emprego ou função. Toda atividade do servidor público está direta ou indiretamente 

direcionada ao atendimento de interesses públicos, de interesses alheios, pertinentes ao 

conjunto da sociedade (Ver Anexo nº7). A Lei nº8.112/90 e alterações estipula de forma 

implícita o dever de ética do servidor na atividade desenvolvida. Observar os ensinamentos e 

pareceres de Madeira (2003). 

               O processo administrativo disciplinar é um instrumento eficaz para combater desvios 

éticos e legais. Importante destacar que a comissão  composta de 03 (três) servidores estáveis, 

designados pela autoridade competente instauradora deverá ser escolhida entre os melhores da 

administração, compromissados com a ética  e não só para preencher ditames legais tais 

como: ocupantes de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade 

igual ou superior ao do indiciado. 
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CAPÍTULO VI — CÓDIGO DE ÉTICA DO SERVIDOR CIVIL E SUA 

MATERIALIZAÇÃO NO DIREITO  

  

         O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 trata do Código de Ética Profissional do 

Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Constitui um imperioso instrumento de regras de 

caráter deontológicas, tais como, dignidade, decoro, zelo, entre outras condutas inerentes aos 

servidores, como também seus principais deveres e vedações. 

       Do ponto de vista histórico a aprovação do código de ética do servidor civil do poder 

executivo se deu na gestão do presidente Itamar Franco. Naquela época o Brasil, ainda, sentia 

reflexos do impeachment do Presidente Collor.  O código, aqui objeto de análise, fomenta as 

melhores condutas que devem nortear no serviço público, neste  pensar é que não despreza o 

cunho altamente filosófico nas suas prescrições o que é muito bom, na medida que tais 

conceitos não são estáticos no tempo e no espaço. Assim, cabe fazer referência que as regras 

deontológicas refletem a ratio essendi do serviço público como um todo. 

        Outro aspecto de alta importância é para a alusão da intenção coletiva do código, na 

medida que o bom administrar representa interesse público e satisfação individual, posto que,  

os interessados pelos serviços eficientes são todos inclusive o servidor que os presta. De tal 

sorte que não se pode ignorar que o código nos remete à intenções coletivas, posto que , os 

servidores também se utilizam dos serviços e são  parcelas de um todo da administração.         

Adiante, se observa no referido Código, que aliás deve ser seguido como diploma 

norteador dos preceitos éticos, em outros poderes, sem prejuízo de suas normas específicas. A 

Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de 

carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta Ética, servindo como, vigilante do 

dever de bem administrar. 

       A ética atinge todas as profissões e se faz necessários distinguir a ética profissional 

que se refere ao caráter normativo, exteriorizado através de um código, estatuto, que tem por 

objetivo regulamentar determinadas profissões. Nesse sentido Sousa (2000) 

    Tem-se, desta forma, a ética médica, do advogado, do biólogo etc. 

      Acontece que, em geral, as profissões apresentam a ética firmada em questões muito 

relevantes que ultrapassam o campo profissional em si. 

 O código de ética que se está tratando, não tem necessariamente a natureza de regular 

e disciplinar profissão específica. Trata-se de um código de condutas que importam a todos os 

servidores públicos federais. Questões como o aborto, pena de morte, seqüestros, eutanásia, 

por exemplo, são questões morais que se apresentam como problemas éticos — porque pedem 
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uma reflexão profunda — e, um profissional, ao se debruçar sobre elas, não o faz apenas 

como tal, mas como um pensador, um “filósofo da ciência” — da profissão que exerce —. 

Desta forma, a reflexão ética entra na moralidade de qualquer atividade profissional humana.  

Outrossim, de nada adianta se compreender a ética se não se tomar atitudes coletivas e 

compromissadas com o interesse público e, para tanto, faz-se necessário lapidar o servidor, 

valorizando-o, como se fosse um filho, o filho do Estado e irmão de todos nós. 

          Sendo a ética inerente à vida humana, sua importância é bastante evidenciada na vida 

profissional, porque cada servidor tem responsabilidades individuais e responsabilidades 

sociais, pois envolvem pessoas que dela se beneficiam.  

            A ética é ainda indispensável ao profissional, porque na ação humana, o “fazer” e o 

“agir” estão interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo 

profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do 

profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão. 

Neste pensar, o servidor público de um modo geral não pode desprezar estes valores, 

pois, em última análise, representa os anseios de toda a coletividade, sendo por certo um 

sobredireito do ordenamento jurídico brasileiro.    

 Transcreve-se, abaixo, as regras do Código de Ética. 

DAs Regras Deontológicas  

CAPÍTULO I 
Seção I 
Das Regras Deontológicas 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo 
ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder 
estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação 
da honra e da tradição dos serviços públicos. 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o 
honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da 
Constituição Federal. 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o 
mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O 
equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que 
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, 
que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável 
de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência em fator de 
legalidade. 
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V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser 
entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior 
patrimônio. 

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra 
na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na 
conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom 
conceito na vida funcional. 

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse 
superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo 
previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato 
administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, 
ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da 
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder 
corruptivo do hábito do erro, da opressão, ou da mentira, que sempre aniquilam até 
mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação. 

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar 
dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por 
descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua 
inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao 
setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer 
outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude 
contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos 
usuários dos serviços públicos. 

XI - 0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, 
velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente 
Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de 
corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 

XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas 
relações humanas. 

XIII - 0 servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, 
respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber 
colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento 
e o engrandecimento da Nação. 

Importante a observação que estas regras de conduta são, na verdade, faróis-guia que 

estes agentes devem possuir, com vistas à moralidade na Administração Pública, não podendo 

agir com desvios de finalidade e nenhuma forma de abuso de poder. Nesse diapasão é que a 

finalidade da Administração se opera, medida em que se busca é o interesse público. 

A moralidade da Administração Pública é clareada, no inciso III do Código Ética 

Funcional, quando relata que aquela não deve se limitar somente com a distinção ente o bem e 
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o mal. Observa-se, que os reflexos da vida social do servidor são valorizados e devem 

repercutir de forma a uma normalidade de aceitabilidade social.  

Segue com os deveres estabelecidos no referido Código. 

DOS DEVERES 

Seção II 
Dos Principais Deveres do Servidor Público 

(...) 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que 
seja titular; 

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou 
procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente 
diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo 
setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário; 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais 
vantajosa para o bem comum; 

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos 
bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público; 

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e 
as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer 
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, 
cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano 
moral; 

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 
indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da 
vida e da segurança coletiva; 

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos 
ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário 
ao interesse público, exigindo as providências cabíveis; 

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição; 

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do 
exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 
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p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão onde exerce suas funções; 

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas 
de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, 
mantendo tudo sempre em boa ordem. 

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito; 

t) exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam 
atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos; 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades 
legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei; 

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste 
Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. 

 

Dentre os deveres acima declinados, tem-se como importante a questão da probidade 

que é um verdadeiro alicerce da  prática da honestidade. Nesta linha dogmática do Código em 

análise, não se pode jamais esquecer a linha de conduta ética aqui normatizada e não se esgota 

em si mesmo, posto que serve de parâmetros seguros para o bom administrar, embora como 

referido alhures, tais condutas não se encerram em si mesmas e, jamais poderiam, dado ao 

universo das relações complexas do ser humano. É humanamente impossível ampliá-las de 

modo satisfativo a esgotar o tema, posto que são múltiplas as relações interpessoais na 

sociedade.  

    Não obstante os deveres de um profissional, os quais são obrigatórios, devem ser levado em 

conta as qualidades pessoais que também concorrem para o enriquecimento de sua atuação 

profissional, algumas delas facilitando inclusive o exercício da profissão. 

Muitas destas qualidades poderão ser adquiridas com esforço e boa vontade, 

aumentando, neste caso o mérito do profissional que, no decorrer de sua atividade 

profissional, consegue incorporá-las à sua personalidade, procurando vivenciá-las ao lado dos 

deveres profissionais.  

Em recente artigo publicado na revista Exame, o consultor dinamarquês Clauss Moller 

(1996) faz uma associação entre as virtudes lealdade, responsabilidade e iniciativa como 

fundamentais para a formação de recursos humanos. Segundo Clauss Moller, o futuro de uma 

carreira depende dessas virtudes:  
 
O senso de responsabilidade é o elemento fundamental da empregabilidade. 
Sem responsabilidade a pessoa não pode demonstrar lealdade, nem espírito 
de iniciativa [...]. Uma pessoa que se sinta responsável pelos resultados da 
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equipe terá maior probabilidade de agir de maneira mais favorável aos 
interesses da equipe e de seus clientes, dentro e fora da organização [...]. A 
consciência de que se possui uma influência real constitui uma experiência 
pessoal muito importante.  
 
É algo que fortalece a auto-estima de cada pessoa. Só pessoas que tenham 
auto-estima e um sentimento de poder próprio são capazes de assumir 
responsabilidade. Elas sentem um sentido na vida, alcançando metas sobre 
as quais concordam previamente e pelas quais assumiram responsabilidade 
real, de maneira consciente.  

 
As pessoas que optam por não assumir responsabilidades podem ter 
dificuldades em encontrar significado em suas vidas. Seu comportamento é 
regido pelas recompensas e sanções de outras pessoas — chefes e pares [...]. 
Pessoas desse tipo jamais serão boas integrantes de equipes.  
 

Prossegue Moller citando a virtude da lealdade:  
 
A lealdade é o segundo dos três principais elementos que compõe a 
empregabilidade. Um funcionário leal se alegra quando a organização ou 
seu departamento é bem sucedido, defende a organização, tomando medidas 
concretas quando ela é ameaçada, tem orgulho de fazer parte da 
organização, fala positivamente sobre ela e a defende contra críticas.  
 
Lealdade não quer dizer necessariamente fazer o que a pessoa ou 
organização à qual você quer ser fiel quer que você faça. Lealdade não é 
sinônimo de obediência cega. Lealdade significa fazer críticas construtivas, 
mas as manter dentro do âmbito da organização. Significa agir com a 
convicção de que seu comportamento vai promover os legítimos interesses 
da organização. Assim, ser leal às vezes pode significar a recusa em fazer 
algo que você acha que poderá prejudicar a organização, a equipe de 
funcionários.  

 
No Reino Unido, por exemplo, essa idéia é expressa pelo termo “Oposição 
Leal a Sua Majestade”. Em outras palavras, é perfeitamente possível ser 
leal a Sua Majestade - e, mesmo assim, fazer parte da oposição. Do mesmo 
modo, é possível ser leal a uma organização ou a uma equipe mesmo que 
você discorde dos métodos usados para se alcançar determinados objetivos. 
Na verdade, seria desleal deixar de expressar o sentimento de que algo está 
errado, se é isso que você sente.  
 

As virtudes da responsabilidade e da lealdade são completadas por uma terceira, a 

iniciativa, capaz de colocá-las em movimento:  

Tomar a iniciativa de fazer algo no interesse da organização significa ao 
mesmo tempo, demonstrar lealdade pela organização. Em um contexto de 
empregabilidade, tomar iniciativas não quer dizer apenas iniciar um projeto 
no interesse da organização ou da equipe, mas também assumir 
responsabilidade por sua complementação e implementação. (Grifos do 
autor) 

 

 Abaixo, as vedações do servidor público, são proibições tão gravosas que fora 

colocado a  parte do estatuto, dada sua importância do tema e de clareza inquestionável.. 
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Seção III 
Das Vedações ao Servidor Público 

(...) 

XV - É vedado ao servidor público: 

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que 
deles dependam; 

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a 
este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister; 

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses 
de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
 
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços 
públicos; 
 
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, 
em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa humana; 

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso. 

 

Diante das afirmações acima declinadas, é imperioso despertar a importância  no 

servidor da  sua missão, o que observamos dia a dia é o completo descaso com o servidor 

público, chegando ao ponto do aludido profissional está mendingando pelos corredores das 

repartições por melhorias salariais. Como pode o governo exigir licitude e condutas, se ele 

mesmo senhorio das decisões não colabora tecnicamente com as melhorias.  
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Logo, não podemos tratar a coisa pública com amadorismos, mister se faz, a qualidade 

de atitudes e comportamentos nos diversos campos do poder, evitando deste modo as 

condutas ilegais, injustas e aéticas de muitos.       
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       CAPÍTULO VII — A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA VIDA PÚBLICA — 

SEU PODER DE CONTROLE 

 

Neste Capítulo a questão da participação do cidadão, do Poder Legislativo e de outros 

órgãos e instituições na contribuição do controle da vida pública, além do debate em torno do 

foro privilegiado para ex-gestores públicos aqui serão analisadas. 

A Constituição Federal vigente, em seu artigo 5°, LXXIII, aumentou a abrangência da 

Ação Popular, em relação à Constituição anterior, possibilitando que “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”. 

A ação popular é instrumento destinado a corrigir toda e qualquer lesão ao patrimônio 

público ou de entidade de que participe o Estado. Ela é uma garantia constitucional, não 

apenas judicial, mas também política, uma vez que possibilita a participação do cidadão na 

vida pública. 

É uma forma  de atuação política do cidadão, pois através desta via processual, ele pode 

interferir na condução da coisa pública anulando  os atos lesivos ao patrimônio público Art. 

5º, LXXIII, CF/88). 

Cumpre observar que só o cidadão — aquele que esteja no exercício atual dos seus 

direitos políticos —, tem legitimidade para propor ação popular. Através dela o cidadão não 

defende um interesse pessoal, mas atua em favor da coletividade. Ela não protege direitos 

individuais próprios, mas sim, interesses coletivos, comunitários, e é disciplinada pela Lei nº 

4.717/65 que foi recepcionada pela nova ordem constitucional vigente no País a partir de 5 de 

outubro de 1988. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), por sua Súmula n° 365, decidiu que não podem 

propor ação popular os inalistáveis, os inalistados, os partidos políticos, as entidades de 

classe, ou qualquer outra pessoa jurídica. In verbis: “Pessoa jurídica não tem legitimidade 

para propor ação popular”. 

Para efeito de Ação Popular, a Constituição prevê, de forma ampla, as hipóteses de 

lesividade, que compreendem além da pecuniária, o ato lesivo à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O conceito adotado de patrimônio deve 
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ser analisado de forma mais ampla possível, possibilitando o cidadão a  atuação em defesa da 

coisa pública que em última análise, pertence a ele.  

A nova ordem constitucional acabou com a dúvida anterior, se a Ação Popular 

abrangeria ou não os atos praticados por entidades paraestatais, como sociedades de economia 

mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos, entes de cooperação, além de órgão da 

Administração centralizada. Hoje, todos esses entes públicos estão submetidos ao controle de 

qualquer cidadão por meio da Ação Popular. 

É instrumento extremamente importante na defesa dos interesses públicos, sejam de 

natureza econômica, cultural, artística ou moral. Objetiva-se com esta ação anular o ato e 

repor a situação ao status quo ante. Os efeitos da Ação Popular se traduzem ou pela anulação 

do ato lesivo praticado, ou pela sua sustação (caso sua consumação esteja prestes a ocorrer), 

ou pela ordenação da sua prática, na hipótese de omissão (a autoridade deveria ter praticado o 

ato e não o fez). É importante destacar que nos dias atuais, muitas vezes, observa-se uma 

inviável reparação dadas as formas avançadas de corrupção.  

O sujeito passivo é a pessoa de direito público. A autoridade também deve ser citada 

juntamente com todos aqueles que se beneficiaram do ato lesivo ao patrimônio público (art. 

6º, da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965).A pessoa jurídica  não tem legitimidade para 

propô-la, uma vez que a pessoa jurídica não pode ter direitos políticos, não pode ser cidadã. 

O ato lesivo passível de anulação é o que atinge a moralidade administrativa (art. 37), 

o meio ambiente (art.225), e o patrimônio histórico e cultural (art. 216). 

Parece oportuno declinar que este remédio constitucional reforça a ética na 

Administração Pública buscando condutas corretas, honestas, transparentes e condizentes ao 

Estado Democrático de Direito. 

Outrossim, cabe destacar que a presente ação se encontra com pouco eficiência, na 

medida da pouca divulgação deste instituto, bem como, o problema grave e cultural da 

morosidade do Poder Judiciário e o advento da inflação legislativa, o que por vezes, engarrafa 

a máquina julgadora. Numa outra ótica, tal medida muitas vezes é utilizada como instrumento 

de questiúncula pessoal, comumente, utilizada em sede política e eleitorais. 

Na sua formação ou no seu objeto, exige-se a ilegalidade do ato. Essa ilegalidade pode 

vir de vício formal ou substancial, inclusive desvio de finalidade, que é a realização do bem 

comum. 

         O ato ou contrato administrativo, além de ilegal, há que ser lesivo ao patrimônio 

público. Lesividade, neste caso, é toda ação ou omissão administrativa que desfalque o erário, 

ou prejudique à Administração, bem assim, aquele que ofenda bens e valores artísticos, 
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cívicos, culturais, ambientais e históricos da comunidade. Lesão que tanto pode ser efetiva, 

quanto presumida (art. 4°, da Lei n° 4.717/65). 

A Ação Popular pode se dar de forma preventiva ou repressiva para evitar que a 

Administração Pública pratique atos abusivos e ilegais contra o patrimônio público. 

Preventivamente parece uma posição essencial de atuação cívica do cidadão, que pode muito 

bem, conjugar o seu atuar com outros institutos jurídicos colocados a sua disposição. É, neste 

pensar, que evitando determinadas ações improbas, pelo menos emergencialmente, o perigo 

de irreparabilidade dos danos poderá ser sustada. 

          Outros remédios constitucionais são também meios postos à disposição dos indivíduos 

e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar ou corrigir 

ilegalidades e abusos de poder praticados em prejuízo dos direitos e interesses individuais. 

Estes remédios revelam-se meios de provocar a atividade jurisdicional, e, então, têm natureza 

de ação, constituindo as “ações constitucionais”: habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública.  É necessário informar, 

também, as ações administrativas de valor ético salutar tais como :o direito de petição e o de 

certidão.   

 

7.1 PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: É ÉTICA,  PRIVILÉGIO OU 

DESVANTAGEM PROCESSUAL? 

 

Recentemente foi publicada a Lei nº10.628/2002, que concede foro privilegiado para 

os ex-gestores públicos (Ver Anexo nº12). 

Antes de se analisar a polêmica noticiada acerca do foro privilegiado no começo desta 

década, mister se faz, algumas considerações acerca do foro privilegiado, fazendo uma breve 

incursão deste instituto, passando por considerações perfunctórias acerca da competência. 

Competência é a permissão legal de exercer parte de certa atribuição é a medida ou 

limite da jurisdição. A competência por prerrogativa de função é a competência determinada 

pela função da pessoa e dignidade do cargo respectivo.  

Esta competência, em análise, é conhecida como competência ratione personae, 

quando o Código de Processo Penal (CPP) deixa bem claro que a competência é ditada  pela 

função da pessoa,  tendo em vista a dignidade do cargo exercido e não do indivíduo que o 

exerce — é usual  também o nome foro privilegiado, já que a CF. 88, art.5º, XXXVII, proíbe 

somente o “(...) juízo ou tribunal de exceção”. 
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É cediço que alguns doutrinadores chamam de foro especial de prerrogativa de função, 

outros como foro privilegiado por prerrogativa de função. Também é prevista na CF, o foro 

por prerrogativa de função na chamada “jurisdição política”. 

A competência por prerrogativa de função abrange também as pessoas que não gozam 

de foro especial, sempre que houver concurso de pessoas.  

Importante destacar que o foro por prerrogativa de função estabelecido nas 

constituições estaduais e leis de organização judiciária é válido apenas em relação às 

autoridades judiciárias e locais.  Afinal, tal instituto é de fato um privilégio, muitas vezes, 

com vistas à impunidade pela dificuldade da colheita de provas, tendo em vista que o local do 

ato de improbidade, na maioria das vezes é distinto do local do julgamento.  

Na realidade, não pode haver privilégio às pessoas; a lei não pode ter preferência, mas 

é necessário que se leve em conta a dignidade dos cargos e funções públicas ocupadas. O foro 

por prerrogativa de função está fundado na utilidade pública, no princípio da ordem e da 

subordinação e na maior independência dos tribunais superiores, não é privilégio conforme 

leciona Tourinho Filho (2001, p.183) “O privilégio decorre de benefício à pessoa, ao passo 

que a prerrogativa envolve a função”. Vale o registro jurisprudencial: 

 
Fonte: STJ 
Processo N°: 150329 
Órgão: SEXTA TURMA 
Relator: Min. VICENTE LEAL 
Veículo: DJ 
Data de publicação: 05/04/1999 
 
 
Ementa 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREFEITO MUNICIPAL. ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL. SANÇÕES. NATUREZA 
JURÍDICA. LEI Nº 8.429/92. COMPETÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. - Os 
atos de improbidade administrativa definidas nos arts. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, 
acarretam a imposição de sanções previstas no art. 12, do mesmo diploma legal, às 
quais são aplicadas independentemente das sanções penais, civis e administrativas. - 
Tais sanções, embora não tenham natureza penal, revelam-se de suma gravidade, 
pois importam em perda de bens e de função pública, ou em pagamento de multa e 
suspensão de direitos políticos, todos aplicados no âmbito de uma ação civil. - O 
debate sobre o Juízo competente para processar e julgar ações civis propostas contra 
prefeitos acusados da prática de atos de improbidade administrativa envolve a 
exegese de preceito constitucional, em face da regra inscrita no art. 29, VIII, da 
Carta Magna, que instituiu em favor dos mesmos prerrogativa de foro, situando-se a 
questão, por conseguinte, fora do campo de projeção do recurso especial. - Recurso 
especial não conhecido. 
 
 
Fonte: STJ 
Processo N°: 591 
Órgão: CORTE ESPECIAL 
Relator: Min. NILSON NAVES 
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Veículo: DJ 
Data de publicação: 15/05/2000 
 
 
Ementa 
Improbidade administrativa (Constituição, art. 37, § 4º, Cód. Civil, arts. 159 e 1.518, 
Leis nºs 7.347/85 e 8.429/92). Inquérito civil, ação cautelar inominada e ação civil 
pública. Foro por prerrogativa de função (membro de TRT). Competência. 
Reclamação. 1. Segundo disposições constitucional, legal e regimental, cabe a 
reclamação da parte interessada para preservar a competência do STJ. 2. 
Competência não se presume (Maximiliano, Hermenêutica, 265), é indisponível e 
típica (Canotilho, in REsp-28.848, DJ de 02.08.93). Admite-se, porém, competência 
por força de compreensão, ou por interpretação lógico-extensiva. 3. Conquanto 
caiba ao STJ processar e julgar, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os 
membros dos Tribunais Regionais do Trabalho (Constituição, art. 105, I, a), não lhe 
compete, porém, explicitamente, processá-los e julgá-los por atos de improbidade 
administrativa. Implicitamente, sequer, admite-se tal competência, porquanto, aqui, 
trata-se de ação civil, em virtude de investigação de natureza civil. Competência, 
portanto, de juiz de primeiro grau. 4. De lege ferenda, impõe-se a urgente revisão das 
competências jurisdicionais. 5. À míngua de competência explícita e expressa do STJ, 
a Corte Especial, por maioria de votos, julgou improcedente a reclamação. 
 

 

Outrossim, numa análise mais aprofundada, constata-se que este “privilégio” não é 

discriminador, pelo contrário, tome-se como exemplo o crime comum praticado pelo 

Presidente da República. Este será julgado pelo STF, daí se denota que o mesmo perde 

instâncias de possíveis recursos. Senão vejamos: se fosse julgado pelo mesmo crime por um 

juiz monocrático, poderia, querendo, recorrer da decisão aos tribunais ao qual o julgador 

inicial está vinculado (TJ, TRF etc.), bem como ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) (por 

questões de contrariedade face à lei federal) e, finalmente, por questões de ordem 

constitucional, ao STF. Vê-se, portanto, que não é privilégio para a defesa, pois, conforme 

salientado, os graus de jurisdição são diminutos.   

 A prerrogativa de foro do parlamentar obedece à regra da atualidade do mandato. Assim, 

encerrado este, não mais subsistirá a competência do STF, devendo os autos serem remetidos 

à Justiça de 1º grau (juiz estadual ou federal).  Outrossim, carece de razão a precitada lei,  que 

favorece à  autoridades públicas que encerraram seu mandato, gozarem, da prerrogativa acima 

declinada, posto que, tal atitude, incorpora regalias inadmissíveis aos padrões de ética e 

legalidade, sendo hodiernamente, criticadas com severas repulsas na nova ordem social.   
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 7.2 FISCALIZAÇÃO: FUNÇÃO TÍPICA DO LEGISLATIVO NO CONTROLE 

EXTERNO 

 

 A fiscalização, enquanto função típica do Poder Legislativo, pode ser classificada em 

político-administrativa e financeiro-orçamentária. Na fiscalização político-administrativa, o 

Legislativo poderá questionar os atos do Poder Executivo, tendo acesso ao funcionamento de 

sua máquina burocrática, a fim de analisar a gestão da coisa pública e, conseqüentemente, 

tomar as medidas que se entendam necessárias. Esse controle político-administrativo é o 

exercido pelas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), nos termos do art. 58, §3º da 

CF/88. 

 A fiscalização financeiro-orçamentária corresponde ao controle previsto nos arts. 70 a 75 

da CF/88. Assim, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da Administração direta e indireta, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, além dos sistemas internos de cada poder. 

 Importante destacar o munus dos parlamentares no exercício de suas atividades funcionais 

em controlar externamente os atos praticados pelos integrantes do Poder Executivo. 

Pode-se convocar ministros de Estado, a teor do art. 50, CF: 

 
Art. 50 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. 
(Emenda Constitucional n.º 2 , de 07 de junho de 1994) 

  
 

 7.2.1  COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO (CPIs) 

 

 A CF/88, no seu art.58, § 3º, autoriza a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito, 

que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos 

nos regimentos das respectivas Casas, e serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus 

membros, que deverá ser aprovado pela maioria, para a apuração de fato determinado e por 
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prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para 

que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.  

 O art.58, §3º da CF/88 afirmou que as CPIs “Terão poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais (...)”. Entretanto, tal dispositivo comete uma impropriedade, vez que o 

Brasil adotou o modelo do processo penal acusatório, pelo qual inexiste a figura do “juiz-

investigador”, tarefa essa deixada a cargo das polícias e do Ministério Público. 

 Assim, diante da imprecisão legislativa do art.58, §3º, há a necessidade de definição de 

dois pontos básicos na atuação das CPIs: 1) a amplitude de seu campo de atuação; e 2) os 

limites de seu poder investigatório. 

 Em relação ao primeiro aspecto, inicialmente deve ser salientado que o poder do 

Congresso de realizar investigações não é ilimitado, devendo concentrar-se em fatos 

específicos, definidos e relacionados ao Poder Público. 

 Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência 

legislativa ou fiscalizatória do Congresso Nacional, não tendo as CPIs autoridade para 

exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão 

da coisa pública. 

 Observe-se, ainda, que a necessidade de criação das comissões com objeto específico, não 

impede a apuração de fatos conexos ao principal, nem de fatos que, inicialmente 

desconhecidos, surgirem durante a investigação, bastando que haja o aditamento do objeto 

inicial da CPI.  

 Por fim, ressalte-se que as CPIs devem absoluto respeito ao princípio federativo, e, 

conseqüentemente, à autonomia dos Estados, DF e Municípios, cujas gestões da coisa pública 

devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos (em CPIs estaduais ou municipais). 

 Em relação aos limites de seu poder investigatório, uma vez que não existe no Direito 

brasileiro a figura do juiz-investigador, deve ser utilizado como paradigma para os poderes 

das CPIs, aqueles que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, ou seja, 

os poderes instrutórios do juiz durante a fase de instrução de um processo penal. 

 Assim, os poderes investigatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito 

compreendem: 

a) quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados; 

b) oitiva de testemunhas, inclusive com a possibilidade de condução coercitiva: portanto, 

ninguém pode escusar-se  de comparecer à CPI para depor; 
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c) ouvir investigados ou indiciados, resguardado o direito ao silêncio, pois o investigado não 

poderá ser obrigado a depor contra si mesmo.  

d) realizar perícias e exames necessários, bem como requisição de documentos e busca de 

todos os meios de prova em direito admitidos;  

e) determinar buscas e apreensões. 

 Por outro lado, as CPIs jamais terão os mesmos poderes cautelares que possuem as 

autoridades judiciais durante a instrução criminal, por carecerem de competência 

jurisdicional.  

 Cabe ressaltar, por fim, que os eventuais abusos ou ilegalidades praticadas pelas CPIs 

deverão ser controlados pelo Poder Judiciário. E, de nada adianta a tarefa investigatória se não 

houver o compromisso com a ética no investigar e proceder. 

  

 7.2.2 IMPORTÂNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS NA FISCALIZAÇÃO E  

MORALIDADE  DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar e de orientação do Poder Legislativo, 

embora a ele não subordinado, praticando atos de natureza administrativa, concernentes, 

basicamente, à fiscalização.  Nove Ministros exercerão suas atribuições em todo o território 

nacional, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens 

dos Ministros do STJ, sendo que 1/3 (um terço, três ministros) serão escolhidos pelo 

Presidente da República, com aprovação por maioria simples do Senado federal; enquanto ao 

Congresso Nacional caberá a escolha dos outros 2/3 (dois terços, seis ministros), na forma que 

dispuser seu regimento interno. A CF/88 estabeleceu no art. 71 as funções do TCU, que 

deverá auxiliar o Congresso Nacional a exercer o controle externo e a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União.  

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 
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 O art.75 da CF/88 refere-se aos Tribunais de Contas dos Estados, DF e Municípios. O 

art.31 estabelece o controle externo da Câmara Municipal para fiscalização do Município, 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas 

dos Municípios, onde houver. 

  De qualquer forma, o modelo federal deve ser seguido pelos TCEs, TC do DF e TCMs 

(nos que existirem), inclusive em relação à composição e modo de investidura dos respectivos 

conselheiros, respeitando-se a proporcionalidade de escolha entre o Poder Executivo e o 

Poder Legislativo, nos mesmos moldes da CF/88.    

 No direito brasileiro, a competência para julgamento das contas do chefe do Poder 

Executivo, seja federal, distrital estadual ou municipal, é exclusiva do Poder Legislativo 

respectivo (CN, Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal). A função do Tribunal de 

Contas é meramente opinativa, atuando como órgão auxiliar do Legislativo. 

 Assim, apesar de caber ao Tribunal de Contas a apreciação das contas prestadas 

anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, caberá ao Poder Legislativo o julgamento das 

mesmas (art.49, IX da CF/88). 

 Por fim, ressalte-se que, pelo art.31 da CF/88, o parecer prévio, emitido pelo órgão 

competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer 

por decisão de 2/3 da Câmara Municipal.  Neste diapasão é que os tribunais de contas não 

podem ser um faz de conta, devem atuar com precisa lição ao arcabouço legal e agindo com 

ética , informando sempre, desvios de verbas de qualquer ordem.  

 

 7.2.3  A IMPORTÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DA 

MORALIDADE PÚBLICA  

             

O artigo 127 da Constituição Federal traz o conceito de Ministério Público. Sua 

finalidade é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. Para isso o parquet é dotado dos princípios da unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

           Ao Ministério Público é conferido a legitimidade ativa para a propositura da presente 

ação e, para tanto, poderá se utilizar previamente de  notificações e requisições para qualquer 

apuração de ato lesivo a moralidade administrativa em especial, sem prejuízo de sanções 

penais devidas. 
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            É exatamente através destes inúmeros instrumentos de atuação que o Ministério 

Público se encontra esculpido no munus publicum de agir em prol da sociedade, coibindo 

qualquer forma de improbidade administrativa.  A ação civil pública constitui, ao lado da ação 

popular, meio de defesa e proteção do interesse público. 

            Os incisos III e VI do mesmo art. 129 da CF asseguram ao Ministério Público a 

possibilidade de instaurar procedimentos administrativos, não se limitando à área não penal. 

            Com a Lei 7.347/85, criou-se a figura do inquérito civil, presidido pelo Ministério 

Público e consagrado na própria Constituição. 

            No início da década passada até a presente data constatou-se uma verdadeira 

enxurrada de ações processuais de toda ordem no que tange à improbidade administrativa; 

neste diapasão, o Ministério Público vem desempenhando papel importantíssimo no combate 

à corrupção. Segue algumas jurisprudências neste sentido: 
 
Fonte: STJ 
Processo N°: 154128 
Órgão: PRIMEIRA TURMA 
Relator: Min. DEMÓCRITO REINALDO 
Veículo: DJ 
Data de publicação: 18/12/1998 
 
Ementa 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFESA 
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 127 E 129, III. LEI 7.347/85 (ARTS. 1º, IV, 3º, 
II, E 13). LEI 8.429/92 (ART. 17). LEI 8.625/93 (ARTS. 25 E 26). 1. Dano ao erário 
municipal afeta o interesse coletivo, legitimando o Ministério Público para promover 
o inquérito civil e ação civil pública objetivando a defesa do patrimônio público. A 
Constituição Federal (art. 129, III) ampliou a legitimação ativa do Ministério 
Público para propor Ação Civil Pública na defesa dos interesses coletivos. 2. 
Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso não provido. 
 
 
Fonte: STJ 
Processo N°: 199478 
Órgão: PRIMEIRA TURMA 
Relator: Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS 
Veículo: DJ 
Data de publicação: 08/05/2000 
 
 
Ementa 
PROCESSUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (L. 
8.429/92) - ARRESTO DE BENS - MEDIDA CAUTELAR - ADOÇÃO NOS AUTOS 
DO PROCESSO PRINCIPAL - L. 7.347/85, ART. 12. 1. O Ministério Público tem 
legitimidade para o exercício de ação civil pública (L. 7.347/85), visando reparação 
de danos ao erário causados por atos de improbidade administrativa tipificados na 
Lei 8.429/92. 2. A teor da Lei 7.347/85 (art. 12), o arresto de bens pertencentes a 
pessoas acusadas de improbidade, pode ser ordenado nos autos do processo 
principal. 
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Fonte: STJ 
Processo N°: 6197 
Órgão: SEGUNDA TURMA 
Relator: Min. HÉLIO MOSIMANN 
Veículo: DJ 
Data de publicação: 18/05/1998 
 
Ementa 
Processual civil. Cpmi do orçamento. Improbidade Administrativa. (Constituição, 
art. 37, § 4º. Lei 8.429/92, arts. 9º., vii, 112, i). Indisponibilidade de bens do 
impetrante, anteriormente já decretada. recurso provido em parte. i - o Ministério 
Público federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra o impetrante. 
Dias depois, aforou ação cautelar, instando na indisponibilidade dos bens constantes 
da declaração de rendas. O juiz decretou "in limine" a indisponibilidade de todos os 
bens. O ato judicial foi atacado por meio de mandado de segurança. ii - como ficou 
decidido no rms 6.182/df, somente os bens adquiridos apos os fatos criminosos e que 
podem ser objeto de seqüestro, não os anteriores. decidiu-se, ainda, permitir ao 
impetrante administrar seus bens, com a prestação de contas ao juiz. iii - recurso 
provido, uma vez que a situação fática em relação a João Alves de Almeida e a 
mesma da contemplada no rms 6.182/df. 

 

             No atual governo, se espera o fortalecimento da moralidade administrativa, 

principalmente, no que concerne a máquina administrativa, com efetividade da Corregedoria 

Geral da União o que se espera é um trabalho extremamente árduo no que pertine à tarefa de 

combater os desvios de verbas posto que tais recursos, hoje subtraídos da União, sejam 

aplicados em obras de infra-estrutura de combate à fome. Tal missão só é possível com a 

participação fiscalizatória da sociedade, para que a vigilância não fique limitada a órgãos 

burocráticos oficiais, e a transparência dos atos de governo, tornando de conhecimento geral a 

aplicação do dinheiro público.   

Mister se faz, necessário a informação através de ampla publicidade, seja nas vias 

administrativas, seja nas vias processuais. A perquerida  Lei da Mordaça não assiste razão de 

existir, na medida que dificulta a atuação do controle social, mormente, o realizado pelo 

Ministério Público, bem como,  não inibe a ação de grupos criminosos no País. 

É importante que se registre que princípios da Constituição não podem ser violados no 

que concerne à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e presunção da inocência 

sob pena de se voltar a uma época nebulosa e obscura passada por este País. 

Ademais, a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público não o isenta 

da fiscalização do Tribunal de Contas, nem exime seus membros que desempenham as 

funções da administração de eventual ação de improbidade administrativa, ação popular, ação 

civil pública ou ação criminal pela má gestão dos recursos, bem como, a integrantes do Poder 

Judiciário. Caminha-se, portanto, a um controle ético de direito à todos os poderes sem 
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distinção. Esse é por certo, o real fundamento ético de toda a sociedade.  Afinal por que 

temeridade? 

      Cabe o controle do órgão ministerial nos  concursos públicos posto que  é um 

procedimento administrativo, organizado em etapas sucessivas, destinado à seleção dos 

futuros agentes administrativos ou políticos, procedimento marcado pelo máximo de 

transparência, publicidade, moralidade e impessoalidade, começando pela publicação do 

edital e terminando com o anúncio público e oficial dos candidatos classificados, quando 

existentes. Souza (2000) é imprescindível para tal entendimento.  

        A Constituição Federal sujeitou toda a "Administração Pública direta, indireta e 

fundacional" à regra da licitação (CF, art. 37, XXVII). Os serviços sociais autônomos, embora 

sejam resultados de processo de descentralização administrativa, a rigor, não integram a 

Administração indireta. Contudo, por imperativos de moralidade administrativa, a Lei de 

Licitações (Lei nº 8.666/93) sujeitou tais entidades privadas à observância do procedimento 

licitatório quando da aquisição de bens ou serviços e realização de obras, outro mister que não 

pode fugir, principalmente, ao controle do Ministério Público. Nesse sentido, ver Mukai 

(1998). 
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CAPÍTULO VIII — CONCLUSÕES 

 

           Durante todo este Estudo, percebe-se que os valores éticos têm que ser resgatados, 

mantidos e defendidos por toda a coletividade. 

            Nesse pensar é que defende-se  a ética numa perspectiva de valores e costumes válidos 

perante o Direito, com posição de  destaque  no mundo contemporâneo e que a ciência 

jurídica se utiliza com constância para compreender o comportamento humano, suas nuances  

e reflexos sociais que cada vez mais ganham terreno nas relações  de diversas comunidades.  

            Assim, não se pode deixar de declinar da importância sólida e efervescente também na 

filosofia, ora refletindo e iluminando os diversos fenômenos sociais, ora teorizando 

interpretações e reflexões seguras para o melhor convívio dos povos. 

           A ética é um guia seguro que os homens possuem para tornar respeitosas e aceitáveis o 

seu convívio. Não se pode deixar de analisar os passos éticos de qualquer ação e em qualquer 

campo de pensamento.  

         O administrador deverá atuar com dignidade, decoro, zelo, responsabilidade, eficácia e 

com consciência dos princípios morais e éticos, seja no exercício do cargo ou fora dele; deve 

seguir a trilha do interesse público e a obediência aos princípios reitores da Administração 

Pública. O magistrado à exemplo, ao aplicar a lei, jamais poderá deixar de apreciar os 

aspectos éticos do fato posto em julgamento, bem como, da fidúcia harmonia da norma ao 

fato concreto. Afinal, aplicar-se-á a lei em atendimento aos seus fins sociais.     

         Importante ressaltar que na clássica expressão — interesse público —, repousa valores 

de ordem ética, moral, religiosa, enfim, uma amplitude de fatores internos que repercutem 

externamente por toda a sociedade. Daí a importância da ética, como uma proteção do 

indivíduo contra os desmandos de quem quer que seja, bem como, um freio seguro contra às 

tentações do mundo moderno. 

        Na verdade, trata-se este trabalho de um mostruário reflexivo, de medidas preventivas e 

repressivas, porém, necessárias e imperiosas para se terminar com qualquer forma de 

corrupção que assola parte da Administração Pública, nos diferentes poderes do Estado.  

        A Administração Pública, para executar suas atividades é composta de órgãos, agentes, 

cargos e funções.  É, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus 

serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. O atuar dos agentes públicos,  

requer antes de mais nada uma conduta ética, este seu maior desafio.  
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A conduta criminosa cresce alarmantemente no Brasil, fruto talvez do contexto 

histórico de exploração e submissão, bem como, da presença marcante da idéia de 

impunidade. 

De fato a sociedade mudou, clonou e desconectou seus alicerces morais e ideológicos 

a uma nova ordem mundial, que domina a todos pela tecnologia. A pessoa teve que mudar, 

seus valores foram esquecidos e não exercidos, a luta pela sobrevivência induz a prática 

desordenada de desconsiderações e atitudes insulares. O ganhar não se trata mais de um 

objeto de desejo é, ao revés, verdadeira obsessão.       

            É necessário o incentivo a cultura do espírito ético no que se refere à preservação dos 

direitos individuais, coletivos e, sobretudo, os direitos humanos e difusos. Assim, agindo de 

forma globalizada e com vista à efetividade dos mecanismos judiciais que são colocados à 

disposição da sociedade brasileira, unindo forças em princípio, os poderes clássicos do 

Estado, a sociedade politicamente organizada, bem como os integrantes das funções 

essenciais da justiça e segurança pública, tesouro etc., se poderá mudar os rumos deste País, 

respeitando os homens de bem e punindo severamente os dignos de má-fé.   

Pode-se mencionar como exemplo a participação fundamental do Ministério Público, 

através do uso da ação civil pública; o cidadão através da ação popular e sempre denunciando 

os corruptos; o povo de um modo geral, elegendo aqueles compromissados com a ordem e o 

progresso nacional e senso ético no atuar. 

A educação é peça essencial na medida que forma opinião e senso crítico da 

população. Mister se faz que seja incluída a disciplina ética geral nas escolas de Ensino Médio 

e Fundamental. É de nosso instinto e natureza, sermos seres de sentimentos dos mais diversos 

que atua sobre a nossa índole e produz efeitos diversos na nossa vontade, de tal sorte que é 

imprescindível uma educação em nossa vontade.  A educação em nossa vontade nos ajuda a 

escolher de forma racional entre o melhor caminho para o bem.               

Se faz necessário a preservação dos direitos humanos e a fortificação dos princípios da 

dignidade da pessoa humana, bem como a solidariedade entre os povos. Assim, não se deve 

tratar a pessoa como objeto de direitos e sim sujeito de direitos, posto que, qualquer violência 

neste sentido é aética e comprometedora da humanidade. A ética busca que nenhuma 

autoridade é legítima se for despótica.  

A saúde, a erradicação da fome, melhor distribuição de renda são requisitos de elevada 

importância e mantenedores da cidadania. 
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O respeito aos princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade e eficiência na atual Carta política brasileira deve ser aplicado em todos os níveis 

da Administração Pública, sem espaço de interpretações indultoras de ilicitudes.  

O papel do Estado para a garantia da ordem econômica e social  do povo brasileiro não 

se resume a harmonizar os interesses particulares  em prol dos coletivos, para que haja mais 

eqüidade, justiça social e melhor distribuição de renda se faz necessário, uma maior 

conscientização das pessoas o que se dá através de um processo longo e demorado, porém 

eficaz, de educação geral que, indubitavelmente, possibilita o exercício contínuo da cidadania. 

É forçoso acentuar, a importância dos sobredireitos que pertencem a todos e de modo  

com a solidariedade, aliada com a presença marcante da dignidade da pessoa humana, fatores 

estes que contribuirão velozmente para a preservação humana. 

É latente a tese que o direito jamais poderá se divorciar com a ética; são aspectos da 

mesma engrenagem de paz social.  

A ética tem uma ênfase marcante em todos os campos do conhecimento humano seja 

no direito, na economia, no trabalho, no meio ambiente, na história, na política,  na filosofia, 

na ciências sociais, humanas e biológicas, exatas; enfim, não há limites de observação. 

            No que concerne à normatização de condutas éticas, pode-se obeservar uma melhora 

considerável, a ética ganha terreno e concretude a exemplo os diversos códigos de éticas que 

nós temos. Todavia, tais normas necessitam de propaganda educativa e construtivista no 

nosso meio, de nada adianta ter normas se não pudermos refletir acerca dos mesmos. É 

preciso muita campanha neste sentido. Neste sentido, a inclusão e destaque da ética como 

princípio explícito da Carta Magna é um imperioso. 

          Aspectos preocupantes quando encontramos, setorialmente, ausência de ética na 

Administração Pública de todos os poderes. Tal reflexo é extremamente negativo ao cidadão, 

o que na maioria das vezes gera violência, insegurança e descredibilidade.  Os problemas se 

acentuam pela falta de maior esclarecimento ao verdadeiro titular do poder constituinte que, 

indignado, rompe com a solidariedade.  

           A ética não é “óptica” do egoísmo, reflete sim, solidariedade para com o bem comum. 

Não se pode conceder a ética, dentre outras, sem consciência, liberdade e decisão justa. Por 

isso que além da educação dos valores é imperioso o controle direto e indireto das condutas 

administrativas.  

           A imprensa realiza um papel importante como forma de controle externo. É imperioso 

alertar que limites devem existir para que não se fulminem as garantias constitucionais 

adquiridas ao longo dos séculos.    
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         Não é retórica o alerta de que os operadores do direito, neste diapasão, devem atuar com 

ética, sobretudo aos mandamentos sagrados de suas profissões, hoje já codificados. Assim, o 

juramento é ato simbólico que só terá razão de existência se o profissional atuar com vistas ao 

bem comum. A ética não impõe neutralidade, os desafios são romper esta neutralidade, 

descortinando, revelando e, eventualmente, punindo quaisquer transgressões ao convívio 

social.   

             Insta observar que os filósofos gregos consideravam o homem como a medida de 

todas as coisas; hoje, o que se observa é que as “coisas” criadas pelo próprio homem é que 

dominam.  É necessário que se reflita que a ética não passou por um processo de vulgarização 

como muitas vezes é noticiada. A ética passa, isto sim, por uma crise de ordem institucional, 

mormente nas administrações públicas de todos os poderes.  

             Soluções são impostas de todos ângulos e maneiras, mais o que nos parece 

primordial, no exemplo brasileiro, além de práxis educacionais, não podemos deixar de elevar 

o conteúdo ético com preceito expresso na nossa carta magna.  É evidente que se está vivendo 

no império de anomias e antinomias, mas mesmo diante desta cultura eurocêntrica é 

imperioso, neste primeiro estágio, a criação legislativa de normas éticas cada vez mais 

evoluídas para com a nossa realidade.   

As condutas dos profissionais de todo o setor público globalizado devem ter como 

mira o respeito aos princípios gerais e específicos de todo o sistema jurídico, sua redefinição 

de liberdade com vistas às condutas decisórias lastreadas ao interesse público, transparente e 

legítimo, servem de paradigma ao bom atuar do administrador. 

 Não podemos nos esquecer que o interesse público tem como base sua esfera privada. 

Afinal, a esfera pública é dotada de elementos formadores que migraram da esfera privada. 

Fomentar, desde cedo, que o homem não é uma ilha, é um ser gregário e que em última 

análise a sociedade moderna impõem este ajuntamento, não podemos deixar de externar que a 

ética é elo de ligação entre o Estado e o cidadão. 

  Eis alguns dos desafios.     
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ANEXO Nº1 — LEI COMPLEMENTAR Nº101, DE 04 DE MAIO DE 2000 
 
 
Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 
e dá outras providências 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.  

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.  

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

§ 3º Nas referências: 

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o 
Poder Judiciário e o Ministério Público; 
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes; 

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas 
do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do 
Município. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação; 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou 
de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação 
acionária; 
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes, deduzidos: 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação 
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no 
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; 
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio 
do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 
compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 
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§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em 
decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do 
Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que 
trata o inciso V do § 1º do art. 19. 

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em 
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

CAPÍTULO II 
DO PLANEJAMENTO 

Seção I 
Do Plano Plurianual 

Art. 3º (VETADO) 
Seção II 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e: 

I - disporá também sobre: 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na 
alínea b do inciso II  deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31; 
c) (VETADO); 
d) (VETADO); 
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos; 
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas; 

II - (VETADO) 
III - (VETADO) 

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e 
para os dois seguintes. 

§ 2º O Anexo conterá, ainda: 

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios 
anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política 
econômica nacional; 
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a 
origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

a) dos regimes geral de previdência social é próprio dos servidores públicos e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador; 
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
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§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os 
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções 
para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício 
subseqüente. 

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual 

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 
com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º; 
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem 
como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado;  
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base 
na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada 
ao:  

a) (VETADO); 
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e  eventos  fiscais imprevistos. 

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de 
crédito adicional.  

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a 
variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação 
específica. 

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada. 

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua 
inclusão, conforme  disposto no § 1º do art. 167 da Constituição. 

§ 6º Integrarão as despesas da União,  e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco 
Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os 
destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 

§ 7º  (VETADO). 

Art. 6º  (VETADO). 

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à 
aprovação dos balanços semestrais. 

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e 
será consignado em dotação específica no orçamento.  

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão 
demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da 
União.  

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os 
custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas 
cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. 

Seção IV 
Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas  

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo 
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.  
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Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso. 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas. 

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e 
legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as  
ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.  

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a 
limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na 
comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas 
estaduais e municipais.  

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos 
balanços. 

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de 
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de 
observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 

CAPÍTULO III 
DA RECEITA PÚBLICA 

Seção I 
Da Previsão e da Arrecadação 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão 
e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não 
observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer 
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 
da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e 
premissas utilizadas.  

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro 
ou omissão de ordem técnica ou legal. 

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao 
das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.  

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive 
da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.  

Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, 
em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das 
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medidas de combate a evasão e a sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 
cobrança administrativa. 

Seção II 
Da Renúncia de Receita 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

I -  demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 
isenção em caráter não geral,  alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.  

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste 
artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.  

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da 
Constituição, na forma do seu § 1º; 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

CAPÍTULO IV 
DA DESPESA PÚBLICA 

Seção I 
Da Geração da Despesa 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as 
despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não 
sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;  
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e 
não infrinja qualquer de suas disposições. 

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput  será acompanhada das premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
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§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para: 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição. 

Subseção I 
Da Despesa  Obrigatória de Caráter Continuado 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios.  

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu 
custeio. 

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as 
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das 
medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.  

§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 

§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

Seção II 
Das Despesas com Pessoal 

Subseção I 
Definições e Limites 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,  relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades  de previdência.  

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”. 

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, 
em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento);  
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
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III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;  
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a 
que se refere o § 2º do art. 18;  
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com 
recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e 
do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19; 
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição; 
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, 
inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit 
financeiro. 

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de 
sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.  

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
I - na esfera federal: 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas da União;  
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;  
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 
3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os 
incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, 
repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes 
dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios 
financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; 
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 

II - na esfera estadual: 
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;  
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, 
quando houver; 
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus 
órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita 
corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar. 

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

I - o Ministério Público; 
II- no Poder Legislativo: 

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver. 

III - no Poder Judiciário: 
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 
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b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 
§ 3º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do 
inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1º. 

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais  definidos 
nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% 
(quatro décimos por cento).  

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros 
correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação 
dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 6º  (VETADO). 
Subseção II 

Do Controle da Despesa Total  com Pessoal 
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal  e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 
37 e no § 1º do art. 169 da Constituição; 
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.  

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo 
Poder ou órgão referido no art. 20. 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao 
final de cada quadrimestre.  

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

 I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;  
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas 
de educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites 
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente 
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. 

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto 
pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. 

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
nova carga horária. 

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não 
poderá:  

I - receber transferências voluntárias; 
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o 
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão 
referidos no art. 20.  
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Seção III  
Das Despesas com a Seguridade Social 

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, 
atendidas ainda as exigências do art. 17.  

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de: 

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na 
legislação pertinente; 
II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 
III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência 
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos 
pensionistas. 

CAPÍTULO V 
DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias: 

I - existência de dotação específica; 
II -  (VETADO); 
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 
devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos 
anteriormente dele recebidos;  
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos a educação e à saúde; 
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de 
despesa total com pessoal; 
d) previsão orçamentária de contrapartida. 

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes 
desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social. 

CAPÍTULO VI 
DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS  

PARA O SETOR PRIVADO 
Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e 
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras 
e o Banco Central do Brasil. 

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e 
a participação em constituição ou aumento de capital. 
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Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja 
sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não 
serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições 
de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou 
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei 
orçamentária. 

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de 
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante 
a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

§ 1º A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, 
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

§ 2º O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder as instituições 
financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta 
dias. 

CAPÍTULO VII 
DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO  

Seção I 
Definições Básicas 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 
I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 
superior a doze meses;  
II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, 
inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 
III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de 
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 
IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 
V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária. 

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas 
pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

§ 3º Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada 
exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de 
crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de 
atualização monetária. 

Seção II 
Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da 
República submeterá ao: 

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da 
União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da 
Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo 
artigo; 
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II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida 
mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da 
demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, 
atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo. 

§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 

I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas  
estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 
II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo; 
III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 
IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser apresentadas em 
termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. 

§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da receita 
corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da 
Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.  

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida 
consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.  

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao 
Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e 
condições previstos nos incisos I e II do caput. 

§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de 
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da 
República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional  solicitação de 
revisão dos limites.  

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido 
incluídos integram a dívida consolidada,  para fins de aplicação dos limites. 

Seção III 
Da Recondução da Dívida aos Limites 

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de 
um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por 
antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária; 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre 
outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º. 

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente 
ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 
ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da 
dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 
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Seção IV 
Das Operações de Crédito 

Subseção I 
Da Contratação  

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à 
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles 
controladas, direta ou indiretamente. 

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 
operação e o atendimento das seguintes condições: 

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei 
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 
II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, 
exceto no caso de operações por antecipação de receita; 
III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 
IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito 
externo; 
V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 
VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.  

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária 
ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas 
especificidades. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o 
total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital 
executadas, observado o seguinte: 

I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo 
ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base 
tributo de competência do ente da Federação, se  resultar a diminuição, direta ou indireta, do 
ônus deste; 
II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das 
despesas de capital; 
III -  (VETADO). 

§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o 
Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas 
públicas interna e externa, garantido o acesso público  às informações, que incluirão: 

I - encargos e condições de contratação; 
II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito e concessão de garantias.  

§ 5º Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 
compensação automática de débitos e créditos. 

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto 
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação 
atende às condições e limites estabelecidos. 

§ 1º A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada 
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o 
pagamento de juros e demais encargos financeiros.  

§ 2º Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada 
reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se 
as sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23. 



 89

§ 4º Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o 
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 3º do art. 32. 

Subseção II 
Das Vedações  

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a 
publicação desta Lei Complementar. 

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou 
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas 
entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente. 

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira 
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se 
destinem a: 

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 
II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

§ 2º O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União 
como aplicação de suas disponibilidades. 

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no 
mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida 
de emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 
I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da 
Constituição; 
II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta 
ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na 
forma da legislação;  
III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de 
crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 
IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços. 

Subseção III 
Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender  insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;  
II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro 
de cada ano;  
III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a 
esta substituir; 
IV - estará proibida: 

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;  
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o 
inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput. 
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§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios 
serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em 
processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.  

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do 
crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição 
credora.  

Subseção IV 
Das Operações com o Banco Central do Brasil 

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às 
vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto 
no § 2º deste artigo; 
II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título 
da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de 
compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta; 
III - concessão de garantia. 

§ 1º O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do 
Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado 
mediante novas operações de venda a termo. 

§ 2º O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para 
refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 

§ 3º A operação mencionada no § 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas 
no dia, em leilão público. 

§ 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira 
do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida 
mobiliária. 

Seção V 
Da Garantia e da Contragarantia 

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, 
observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as 
condições estabelecidos pelo Senado Federal.  

§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou 
superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente 
a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:  

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 
II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos 
Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e 
provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para 
retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.  

§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição 
federal de crédito e fomento  para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a 
ente que atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de 
transferências voluntárias. 

§ 3º  (VETADO). 

§ 4º  (VETADO). 

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.  

§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e 
subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por: 

I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia 
nas mesmas condições; 
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II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 
§ 8 º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 

I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às 
instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 
II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela 
controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. 

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os 
Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele 
pagamento. 

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos 
créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 

Seção VI 
Dos Restos a Pagar 

Art. 41. (VETADO).  

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, 
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos 
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

CAPÍTULO VIII 
DA GESTÃO PATRIMONIAL 

Seção I 
Das Disponibilidades de Caixa 

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas  conforme 
estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição. 

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 
250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de 
cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de 
proteção e prudência financeira.  

§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1º em: 

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis 
relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 
II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas 
empresas controladas. 

Seção II 
Da Preservação do Patrimônio Público 

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei 
aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só 
incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do 
envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento 
do disposto no § 3º do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização.  
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Seção III 
Das Empresas Controladas pelo Setor Público 

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e 
metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, 
sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5º do art. 165 da Constituição. 

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa 
em que informará: 

I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, 
comparando-os com os praticados no mercado; 
II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e 
destinação; 
III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos 
com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. 

CAPÍTULO IX 
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão 
dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional 
e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos 
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, 
avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

Seção II 
Da Escrituração e Consolidação das Contas 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará as seguintes: 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 
vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de 
forma individualizada; 
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de 
competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo 
regime de caixa; 
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresa estatal dependente; 
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos 
financeiros e orçamentários específicos; 
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de 
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de 
modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo 
menos, a natureza e o tipo de credor; 
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VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos 
recursos provenientes da alienação de ativos. 

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. 

§ 2º  A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central 
de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67. 

§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e 
por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua 
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 

§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos 
seguintes prazos: 

I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até  trinta de abril; 
II - Estados, até trinta e um de maio. 

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja 
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.  

Seção III 
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o 
Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto 
de:  

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão 
atualizada; 
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a 
despesa liquidada e o saldo; 

II - demonstrativos da execução das:  
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão 
atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a 
previsão a realizar; 
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando  
dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre 
e no exercício; 
c) despesas, por função e subfunção. 

§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente 
nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. 

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º 
do art. 51. 

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 
I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, sua 
evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50; 
III - resultados nominal e primário;  
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º; 
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, 
os pagamentos realizados e o montante a pagar. 

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de 
demonstrativos: 
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I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3º do 
art. 32;  
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos; 
III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos 
dela decorrentes. 

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:  

I - da limitação de empenho; 
II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão 
fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.  

Seção IV 
Do Relatório de Gestão Fiscal 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no 
art. 20 Relatório de Gestão Fiscal,  assinado pelo: 

I - Chefe do Poder Executivo;  
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, 
conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão 
decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 
IV - Chefe do Ministério Público,  da União e dos Estados. 

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio 
de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

Art. 55. O relatório conterá:  
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes 
montantes: 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 
b) dívidas consolidada e mobiliária; 
c) concessão de garantias; 
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º; 

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos 
limites; 
III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

1) liquidadas; 
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II 
do art. 41;  
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 
§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá 
apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e 
III. 

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que 
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º 
do art. 51. 
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§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, 
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 

Seção V 
Das Prestações de Contas 

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as 
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, 
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de  
Contas. 

§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
consolidando as dos respectivos tribunais; 
II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais 
tribunais. 

§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 
57 pela comissão mista permanente referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente 
das Casas Legislativas estaduais e municipais. 

§ 3º Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. 

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 
sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas 
leis orgânicas municipais. 

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil 
habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de  Poder, ou 
órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. 

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, 
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, 
as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais 
medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 

Seção VI 
Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de 
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta 
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:  

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a 
Pagar;  
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23;  
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes 
das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 
constitucionais e as desta Lei Complementar;  
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.  

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 
constatarem: 

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no art. 9º; 
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do 
limite; 
III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da 
concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos 
limites; 
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IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei; 
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 
irregularidades na gestão orçamentária. 

§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total 
com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20. 

§ 3º O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º 
do art. 39. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei 
Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de 
garantias. 

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de 
liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras 
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da 
Federação se houver: 

I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 
II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por: 
I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art. 30 ao final do semestre; 
II - divulgar semestralmente: 

a) (VETADO); 
b) o Relatório de Gestão Fiscal; 
c) os demonstrativos de que trata o art. 53; 

III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o 
Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I 
do art. 5º a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar. 

§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o 
encerramento do semestre. 

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, 
enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e 
de retorno ao limite definidos para os demais entes. 

Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a 
modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com 
vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. 

§ 1º A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e 
na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o 
art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. 

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por 
intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações 
externas. 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da 
União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar 
a situação: 

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 
e 70;  
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
prevista no art. 9º. 
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, 
decretado na forma da Constituição. 

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real 
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou 
superior a quatro trimestres. 

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno 
Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. 

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração 
dos PIB nacional, estadual e regional.  

§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 

§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e 
cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser 
ampliado em até quatro quadrimestres. 

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade 
da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de 
todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas 
da sociedade, visando a: 

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 
II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do 
gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência 
da gestão fiscal;  
III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações 
de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei 
Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como 
outros,  necessários ao controle social; 
IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

§ 1º O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público 
aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de 
desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas 
desta Lei Complementar.  

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover 
recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. 

§ 1º O Fundo será constituído de: 

I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não 
utilizados na operacionalização deste; 
II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser 
vinculados por força de lei; 
III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso 
I e no inciso II do art. 195 da Constituição; 
IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a 
Previdência Social; 
V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 
VI - recursos provenientes do orçamento da União. 

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. 

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para 
seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de 
contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.  
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Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao 
da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 
deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, 
gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, 
entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às 
sanções previstas no § 3º do art. 23. 

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro 
exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com 
pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita 
corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez 
por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20. 

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá 
exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta 
Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. 

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o 
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais 
normas da legislação pertinente. 

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999. 

Brasília, 4 de maio de 2000, 179ª da Independência e 112º da República 

Fernando Henrique Cardoso 
Pedro Malan 

Marcus Tavares 
* Publicado no DOU de 05/05/00 
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 ANEXO Nº2 — LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 

Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e 
rendas para o exercício de cargos, empregos e funções 
nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá 
outras providências 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, - Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

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. 

§ 1º A declaração de bens e rendas será transcrita em livro próprio de cada órgão e assinada 
pelo declarante: 

§ 2º O declarante remeterá, incontinenti, uma cópia da declaração ao Tribunal de Contas da 
União, para o fim de este: 

I - manter registro próprio dos bens e rendas do patrimônio privado de autoridades públicas; 
 
II - exercer o controle da legalidade e legitimidade desses bens e rendas, com apoio nos 
sistemas de controle interno de cada Poder; 

III - adotar as providências inerentes às suas atribuições e, se for o caso, representar ao Poder 
competente sobre irregularidades ou abusos apurados; 

IV - publicar, periodicamente, no Diário Oficial da União, por extrato, dados e elementos 
constantes da declaração; 

V - prestar a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional ou às respectivas Comissões, 
informações solicitadas por escrito; 
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VI - fornecer certidões e informações requeridas por qualquer cidadão, para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, na 
forma da lei. 

Art. 2º A declaração a que se refere o artigo anterior, excluídos os objetos e utensílios de uso 
doméstico de módico valor, constará de relação pormenorizada dos bens imóveis, móveis, 
semoventes, títulos ou valores mobiliários, direitos sobre veículos automóveis, embarcações 
ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no exterior, constituam, 
separadamente, o patrimônio do declarante e de seus dependentes, na data respectiva. 

§ 1º Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos valores de aquisição constantes dos 
respectivos instrumentos de transferência de propriedade, com indicação concomitante de 
seus valores venais. 

§ 2º No caso de inexistência do instrumento de transferência de propriedade, será dispensada 
a indicação do valor de aquisição do bem, facultada a indicação de seu valor venal à época do 
ato translativo, ao lado do valor venal atualizado. 

§ 3º O valor de aquisição dos bens existentes no exterior será mencionado na declaração e 
expresso na moeda do país em que estiverem localizados. 

§ 4º Na declaração de bens e rendas também serão consignados os ônus reais e obrigações do 
declarante, inclusive de seus dependentes, dedutíveis na apuração do patrimônio líquido, em 
cada período, discriminando-se entre os credores, se for o caso, a Fazenda Pública, as 
instituições oficiais de crédito e quaisquer entidades, públicas ou privadas, no País e no 
exterior. 
 
§ 5º Relacionados os bens, direitos e obrigações, o declarante apurará a variação patrimonial 
ocorrida no período, indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o eventual 
acréscimo. 
 
§ 6º Na declaração constará, ainda, menção a cargos de direção e de órgãos colegiados que o 
declarante exerça ou haja exercido nos últimos dois anos, em empresas privadas ou de setor 
público e outras instituições, no País e no exterior. 

§ 7º O Tribunal de Contas da União poderá: 

a) expedir instruções sobre formulários da declaração e prazos máximos de remessa de sua 
cópia; 
 
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da legitimidade da procedência dos bens e rendas 
acrescidos ao patrimônio no período relativo à declaração. 

Art. 3º A não apresentação da declaração a que se refere o art. 1º, por ocasião da posse, 
implicará a não realização daquele ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito 
essencial. 
 
Parágrafo único. Nas demais hipóteses, a não apresentação da declaração, a falta e atraso de 
remessa de sua cópia ao Tribunal de Contas da União ou a declaração dolosamente inexata 
implicarão, conforme o caso: 



 101

a) crime de responsabilidade, para o Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
Ministros de Estado e demais autoridades previstas em lei especial, observadas suas 
disposições; ou 

b) infração político-administrativa, crime funcional ou falta grave disciplinar, passível de 
perda do mandato, demissão do cargo, exoneração do emprego ou destituição da função, além 
da inabilitação, até cinco anos, para o exercício de novo mandato e de qualquer cargo, 
emprego ou função pública, observada a legislação específica. 

Art. 4º Os administradores ou responsáveis por bens e valores públicos da administração 
direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, assim como toda a pessoa 
que por força da lei, estiver sujeita à prestação de contas do Tribunal de Contas da União, são 
obrigados a juntar, à documentação correspondente, cópia da declaração de rendimentos e de 
bens, relativa ao período-base da gestão, entregue à repartição competente, de conformidade 
com a legislação do Imposto sobre a Renda. 

§ 1º O Tribunal de Contas da União considerará como não recebida a documentação que lhe 
for entregue em desacordo com o previsto neste artigo. 

§ 2º Será lícito ao Tribunal de Contas da União utilizar as declarações de rendimentos e de 
bens, recebidas nos termos deste artigo, para proceder ao levantamento da evolução 
patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização com os recursos e as 
disponibilidades declarados. 

Art. 5º A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contas da União poderão realizar, em 
relação às declarações de que trata esta lei, troca de dados e informações que lhes possam 
favorecer o desempenho das respectivas atribuições legais. 

Parágrafo único. O dever do sigilo sobre informações de natureza fiscal e de riqueza de 
terceiros, imposto aos funcionários da Fazenda Pública, que cheguem ao seu conhecimento 
em razão do ofício, estende-se aos funcionários do Tribunal de Contas da União que, em 
cumprimento das disposições desta lei, encontrem-se em idêntica situação. 

Art. 6º Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou funções mencionados no art. 1º, e 
obedecido o disposto no art. 2º, prestarão a respectiva declaração de bens e rendas, bem como 
remeterão cópia ao Tribunal de Contas da União, no prazo e condições por este fixados. 
 
Art. 7º As disposições constantes desta lei serão adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, no que couber, como normas gerais de direito financeiro, velando pela 
sua observância os órgãos a que se refere o art. 75 da Constituição Federal. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de novembro de 1993; 172º da Independência e 105º da República. 
ITAMAR FRANCO 

Romildo Canhim 
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ANEXO Nº3 — LEI Nº 6.728, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979 

 

Institui a obrigatoriedade de declaração de 
bens para o exercício de cargos ou funções em 
empresas públicas ou assemelhadas. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É obrigatória, no âmbito federal, a apresentação de declaração de bens para quem 
assumir cargo ou função a nível de Direção ou de Conselho, em empresas públicas, 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou em qualquer tipo de sociedade onde 
o poder público possua mais de cinqüenta e um por cento de ações ou de cotas de 
participação. 

Art. 2º Ao término da gestão, o Diretor ou Conselheiro apresentará nova declaração de bens 
de que constem a origem e as mutações patrimoniais ocorridas no curso de função ou cargo 
exercido. 

§ 1º Na hipótese de renúncia ou afastamento do cargo ou função, a declaração de bens será 
feita nos dez dias subseqüentes em que se verificar o desligamento. 

§ 2º A falta de declaração de bens importará em crime de responsabilidade, nos termos da lei. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 22 de novembro de 1979; 158º da Independência e 91º da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio Portella 
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ANEXO Nº4 — LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO 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. 

(Alterada pelas LEI Nº 9.366/96, MPV nº 2.180-34/24.8.2001, MPV n° 2.225-45/04.09.2001 já inseridas no 
texto) 

 
  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , - Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1° 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 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 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. 2° 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. 3° 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. 4° 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 lhe são afetos.  

Art. 5° 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. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os 
bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.  
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Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá a 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. 8° 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. 9° 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 art. 1° 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 
art. 1° 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 
art. 1° 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 art. 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;  
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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 art. 1° desta lei;  

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.  

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 art. 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 art. 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 art. 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 assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 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 art. 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;  
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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 art. 1° 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.  

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 art. 9°, 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 até 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 dez anos;  

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função 
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pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até 
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 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 de 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 creditícios,   direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de 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.  

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e 
qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado 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 § 2° 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.  
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§ 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 art. 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 
arts. 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 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 arts. 822 e 825 do 
Código de Processo Civil.  

2° 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 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 de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que 
couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.( Redação da LEI 
Nº 9.366, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996) 

(redação anterior) - 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 intervir 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.(Redação da MPV nº 2.180-
34/ 24.8.2001). 

§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios 
suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, 
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inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (Redação da 
MPV n° 2.225-45/04.09.2001)  

§ 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. (Redação da MPV n° 2.225-45/04.09.2001)  

§ 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. (Redação da MPV n° 2.225-45/04.09.2001)  

§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. (Redação da MPV 
n° 2.225-45/04.09.2001). 

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. (Redação da MPV 
n° 2.225-45/04.09.2001). 

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o 
juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Redação da MPV n° 2.225-45/04.09.2001). 

§ 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) (Redação da MPV n° 
2.225-45/04.09.2001). 

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. 

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 seis a 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 
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com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou 
procedimento administrativo.  
 

CAPÍTULO VII 

Da Prescrição 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser 
propostas: 

I - até 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 puníveis 
com demissão a 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 n°s 3.164, de 1° 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; 171° da Independência e 104° da 
República.  

FERNANDO COLLOR 
Célio Borja  
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ANEXO Nº5 — DECRETO N° 978, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993  
 

Regulamenta o disposto no art. 13 da Lei n° 
8.429, de 2 de junho de 1992  

  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 

DECRETA: 

Art. 1° Ressalvadas as disposições especiais constantes da Lei n° 8.730, de 10 de novembro 
de 1993, a declaração e a atualização anual dos bens e valores que integram o patrimônio dos 
servidores públicos observarão as normas deste regulamento.  

Art. 2° A posse e o exercício de servidor em cargo, emprego ou função da administração 
pública direta ou indireta ficam condicionados à apresentação, pelo interessado, de declaração 
dos bens e valores que integram o respectivo patrimônio, bem como os do cônjuge, 
companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência econômica, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

 
Parágrafo único. A declaração de que trata este artigo compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e valores patrimoniais 
localizados no País ou no exterior.  

Art. 3° No período compreendido entre 1° e 31 de dezembro de cada ano e, em qualquer 
hipótese, no momento em que deixar o cargo, emprego ou função, o servidor atualizará a 
declaração de bens e valores, com a indicação da variação patrimonial ocorrida no período.  

Parágrafo único. Observado o disposto neste artigo, caberá aos titulares de órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, sob pena de responsabilidade, velar pela estrita observância 
do disposto neste decreto, inclusive fazendo a devida representação ao superior hierárquico, 
quando couber.  

Art. 4° O serviço de pessoal competente manterá registro cadastral dos bens e valores 
declarados e da respectiva atualização anual até a data em que o servidor deixar o cargo, 
emprego ou função.  

Art. 5° Constatada a existência de sinais exteriores de riqueza ou de aumento patrimonial 
incompatível com a renda declarada, a autoridade competente determinará a instauração de 
sindicância, dando ciência dos fatos à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  

Art. 6° Para os fins do disposto no art. 3°, o servidor poderá, a seu critério, entregar cópia da 
declaração anual de bens apresentada aos órgãos fazendários na conformidade da legislação 
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações.  

Art. 7° Será instaurado inquérito contra o servidor que se recusar a apresentar declaração de 
bens e valores na data própria, ou que a prestar falsa, ficando sujeito à penalidade prevista no 
parágrafo 3° do art. 13 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Parágrafo único. Instaurado o inquérito, a comissão dará imediato conhecimento do fato ao 
Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União. 
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Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 10 de novembro de 1993; 172° da Independência e 105° da República.  
ITAMAR FRANCO  

Romildo Canhim  
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ANEXO Nº6 — DECRETO N° 983, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993 
 

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. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, 

 
DECRETA: 

Art. 1° - Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e 
fundacional, observadas as respectivas áreas de competência, cooperarão, de ofício ou em 
face de requerimento fundamentado, com o Ministério Público Federal na repressão a todas as 
formas de improbidade administrativa. 

Art. 2° - Para os fins previstos na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, os órgãos integrantes 
da estrutura do Ministério da Fazenda, inclusive as entidades vinculadas e supervisionadas, 
por iniciativa do Ministério Público Federal, realizarão as diligências, perícias, levantamentos, 
coleta de dados e informações pertinentes à instrução de procedimento que tenha por 
finalidade apurar enriquecimento ilícito de agente público, fornecendo os meios de prova 
necessários ao ajuizamento da ação competente. 

Parágrafo único. Quando os dados envolverem matéria protegida pelo sigilo oficial ou 
bancário, observar-se-á o disposto na legislação pertinente. 

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 12 de novembro de 1993; 172° da Independência e 105° da República. 
ITAMAR FRANCO 

Fernando Henrique Cardoso 
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ANEXO Nº7 — DECRETO N° 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994 

 

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos 
IV e VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição, bem como nos arts. 116 
e 117 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos arts. 10, 11 e 12 da Lei n° 8.429, de 
2 de junho de 1992, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1° Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, que com este baixa. 

Art. 2° Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de 
Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por três 
servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. 

Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos 
membros titulares e suplentes. 

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de junho de 1994, 173° da Independência e 106° da República. 
ITAMAR FRANCO 

Romildo Canhim 

 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal 

CAPÍTULO I 
Seção I 

Das Regras Deontológicas 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, 
ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, 
comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos 
serviços públicos. 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, 
não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 
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inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, 
consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a 
legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo. 

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a 
moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua 
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência em fator de legalidade. 

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido 
como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o 
êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio 

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia 
em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado 
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar. 

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que 
contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum 
Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, 
ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma 
Nação. 
 
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou 
indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem 
pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui 
apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de 
boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para 
construí-los. 
 
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em 
que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de 
atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de 
desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 
 
XI - 0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando 
atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente Os repetidos erros, 
o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até 
mesmo imprudência no desempenho da função pública. 
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XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações 
humanas. 
 
XIII - 0 servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus 
colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade 
pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação. 

Seção II 
Dos Principais Deveres do Servidor Público 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja 
titular; 
 
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de 
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas 
atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário; 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo 
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum; 
 
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, 
direitos e serviços da coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e 
contato com o público; 

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços públicos; 

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as 
limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de 
preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 
posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 
que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 
morais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva; 

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 
ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, exigindo as providências cabíveis; 
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n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição; 

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de 
suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao 
órgão onde exerce suas funções; 

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu 
cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo 
sempre em boa ordem. 

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito; 

t) exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 
abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público 
e dos jurisdicionados administrativos; 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 
estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 
qualquer violação expressa à lei; 

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de 
Ética, estimulando o seu integral cumprimento. 

Seção III 
Das Vedações ao Servidor Público 

XV - E vedado ao servidor público; 

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter 
qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles 
dependam; 
 
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este 
Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento 
para atendimento do seu mister; 

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 
pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares 
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ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para 
o mesmo fim; 

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
 
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos; 
 
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou 
bem pertencente ao patrimônio público; 

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em 
benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 
 
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana; 

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho 
duvidoso. 

CAPÍTULO II 
Das Comissões de Ética 

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta 
autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas 
pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e 
aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de 
procedimento susceptível de censura. 

XVII -- Cada Comissão de Ética, integrada por três servidores públicos e respectivos 
suplentes, poderá instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar 
passível de infringência a princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda conhecer de 
consultas, denúncias ou representações formuladas contra o servidor público, a repartição ou 
o setor em que haja ocorrido a falta, cuja análise e deliberação forem recomendáveis para 
atender ou resguardar o exercício do cargo ou função pública, desde que formuladas por 
autoridade, servidor, jurisdicionados administrativos, qualquer cidadão que se identifique ou 
quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. 

XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do 
quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta Ética, para o efeito de 
instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira 
do servidor público. 

XIX - Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, para a apuração de fato ou 
ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este Código, terão 
o rito sumário, ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer 
de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo Ministro de Estado. 
 
XX - Dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, poderá a 
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Comissão de Ética encaminhar a sua decisão e respectivo expediente para a Comissão 
Permanente de Processo Disciplinar do respectivo órgão, se houver, e, cumulativamente, se 
for o caso, à entidade em que, por exercício profissional, o servidor público esteja inscrito, 
para as providências disciplinares cabíveis. O retardamento dos procedimentos aqui prescritos 
implicará comprometimento ético da própria Comissão, cabendo à Comissão de Ética do 
órgão hierarquicamente superior o seu conhecimento e providências. 

XXI - As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua 
apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos 
interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais Comissões de 
Ética, criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. 
Uma cópia completa de todo o expediente deverá ser remetida à Secretaria da Administração 
Federal da Presidência da República. 

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com 
ciência do faltoso. 

XXIII - A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de 
ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, alegando a falta de previsão 
neste Código, cabendo-lhe recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais 
conhecidos em outras profissões; 

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público 
todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de 
natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde 
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as 
fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

XXV - Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão houver de tomar 
posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a respectiva Comissão 
de Ética, um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas por 
este Código de Ética e de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e 
pelos bons costumes. 
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ANEXO Nº8 — LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999  
 

Regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal.  

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. 

§ 2o Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura 
da Administração indireta; 

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 
competências, salvo autorização em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes 
ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 
Constituição; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 
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VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 
e respeito aos direitos dos administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de 
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 
situações de litígio; 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 
interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 

Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de 
outros que lhe sejam assegurados: 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de 
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as 
decisões proferidas; 

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de 
consideração pelo órgão competente; 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei. 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO 

Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros 
previstos em ato normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - não agir de modo temerário; 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos 
fatos. 

CAPÍTULO IV 
DO INÍCIO DO PROCESSO 
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Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. 

Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação 
oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - identificação do interessado ou de quem o represente; 
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de 
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais 
falhas. 

Art. 7o Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários 
padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. 

Art. 8o Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 
fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito 
legal em contrário. 

CAPÍTULO V 
DOS INTERESSADOS 

Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo: 

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de representação; 

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser 
afetados pela decisão a ser adotada; 

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 

IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses 
difusos. 

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, 
ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. 

CAPÍTULO VI 
DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi 
atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, 
delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos 
órgãos colegiados aos respectivos presidentes. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 
II - a decisão de recursos administrativos; 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. 

§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação 
do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter 
ressalva de exercício da atribuição delegada. 

§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 

§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e 
considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente 
justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente 
inferior. 

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das 
respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de 
interesse especial. 

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser 
iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

CAPÍTULO VII 
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se 
tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge 
ou companheiro. 

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à 
autoridade competente, abstendo-se de atuar. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para 
efeitos disciplinares. 

Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou 
inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 
parentes e afins até o terceiro grau. 
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Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito 
suspensivo. 

CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir. 

§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local 
de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. 

§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver 
dúvida de autenticidade. 

§ 3o A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão 
administrativo. 

§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas. 

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de 
funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo 
adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à 
Administração. 

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco 
dias, salvo motivo de força maior. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante 
comprovada justificação. 

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, 
cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. 

 

CAPÍTULO IX 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a 
intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1o A intimação deverá conter: 

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 
II - finalidade da intimação; 
III - data, hora e local em que deve comparecer; 
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; 
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
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§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de 
comparecimento. 

§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de 
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a 
intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. 

§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o 
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. 

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, 
nem a renúncia a direito pelo administrado. 

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao 
interessado. 

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado 
em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os 
atos de outra natureza, de seu interesse. 

CAPÍTULO X 
DA INSTRUÇÃO 

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à 
tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo 
processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. 

§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à 
decisão do processo. 

§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo 
menos oneroso para estes. 

Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. 

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão 
competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para 
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte 
interessada. 

§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de 
que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para 
oferecimento de alegações escritas. 

§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do 
processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá 
ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. 

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, 
poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. 
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Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer 
outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e 
associações legalmente reconhecidas. 

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de 
administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades 
administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou 
representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos. 

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever 
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos 
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão 
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos 
documentos ou das respectivas cópias. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar 
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes 
à matéria objeto do processo. 

§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da 
decisão. 

§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas 
pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos 
interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, 
prazo, forma e condições de atendimento. 

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender 
relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.   

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários 
à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração 
para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. 

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência 
mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. 

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser 
emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade 
de maior prazo. 

§ 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo 
não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao 
atraso. 

§ 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o 
processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da 
responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 
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Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos 
técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o 
órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de 
qualificação e capacidade técnica equivalentes. 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo 
de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. 

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. 

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias 
reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de 
terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. 

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará 
relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará 
proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade 
competente. 

  CAPÍTULO XI 
DO DEVER DE DECIDIR  

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos 
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. 

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de 
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
V - decidam recursos administrativos; 
VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, 
laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que 
reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos 
interessados. 
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§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais 
constará da respectiva ata ou de termo escrito. 

 

CAPÍTULO XIII 
DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 

Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente 
do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. 

§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha 
formulado. 

§ 2o A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o 
prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o 
exige. 

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua 
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente. 

 

CAPÍTULO XIV 
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos. 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. 

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 
percepção do primeiro pagamento. 

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa 
que importe impugnação à validade do ato. 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração. 

 

CAPÍTULO XV 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de 
mérito. 
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§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar 
no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. 

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, 
salvo disposição legal diversa. 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso 
administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no 
prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. 

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante 
justificativa explícita. 

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os 
fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente 
da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a 
pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. 

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os 
demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 

I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
III - por quem não seja legitimado; 
IV - após exaurida a esfera administrativa. 

§ 1o Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe 
devolvido o prazo para recurso. 

§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato 
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou 
revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação 
do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. 
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Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 

CAPÍTULO XVI 
DOS PRAZOS 

 

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da 
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em 
dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento 
não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do 
mês. 

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se 
suspendem. 

CAPÍTULO XVII 
DAS SANÇÕES 

Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária 
ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 

 

CAPÍTULO XVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, 
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. 

 

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília 29 de janeiro de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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ANEXO Nº9 — LEI No 10.628, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2002 

 

 
Altera a redação do art. 84 do Decreto-Lei no

3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

        Art. 1o O art. 84 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais 
Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante 
eles por crimes comuns e de responsabilidade. 

§ 1o A competência especial por prerrogativa de função, relativa a 
atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a 
ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função 
pública. 

§ 2o A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, de 2 de 
junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para 
processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na 
hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função 
pública, observado o disposto no § 1o." 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 

José Bonifácio Borges de Andrada 
 
 

 
 
 
 

 
 


