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RESUMO 

 

Pretende-se esclarecer com esse trabalho a importância da observância do 
princípio da moralidade como base dos atos praticados pelos agentes públicos. 
O Direito Administrativo, ramo do direito público, confere aos administradores 
prerrogativas e ao mesmo tempo impõe limites para que os mesmos atinjam a 
finalidade principal que é o interesse da coletividade. Com base nessa 
afirmação depreende-se que a observâncias aos princípios, que são o alicerce 
dos atos administrativos, devem ser rigorosamente observados. E é nessa 
esteira de pensamento que se encaixa o princípio da moralidade. Para alcançar 
tal objetivo, será abordado o conceito de agentes públicos, a qual desses 
agentes se aplica a observância do princípio da moralidade e quais as 
consequências jurídicas podem ocorrer caso o ato praticado pelo agente 
macule o princípio objeto deste trabalho. 

 

 

Palavra Chave:Princípio da Moralidade, Agentes públicos, Administração 

Pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema "O princípio da moralidade como base 

para atuação dos agentes públicos". O objetivo é discorrer acerca do princípio da 

moralidade administrativa, o seu conceito, aspectos gerais e abrangência e os 

reflexos de sua não observância. Importante matéria abordada nesse trabalho é a 

afirmação de que a moralidade que embasa os atos praticados pelos agentes 

administrativos é a objetiva e não amoralidade comum subjetiva.Será também 

abordado a respeito da aplicabilidade de tal princípio, quem deve observância ao 

mesmo e quais os efeitos jurídicos decorrem do seu descumprimento. Para 

realização desse trabalho foram realizadas pesquisas em livros de doutrina, 

VadeMecum e sites da internet. 

Os princípios que regem a administração pública devem ser respeitados sob 

pena de nulidade do ato e para a obrigatoriedade de sua observância existem 

diversos mecanismos jurídicos que coíbem a prática de atos que ferem tais 

princípios. Tem-se como exemplo o nepotismo que, apesar de não ter sido tratado 

pelo poder legislativo, é amplamente combatido no ordenamento jurídico brasileiro 

pelos tribunais e conselhos e fere diretamente o princípio da moralidade. 

De fato, é necessário existir fundamentos e mecanismos para proteger o 

interesse público, seja em casos que envolvam atos que atentem contra o erário 

público, seja em atos que ferem e maculam os atos do Estado praticado por agente 

público em detrimento do interesse da coletividade, mesmo que não gerem prejuízos 

pecuniários. 

O princípio da moralidade administrativa, previsto na Constituição Federal é 

amplamente utilizado pelos tribunais, gerando até mesmo jurisprudência, súmulas, 

dentre outros atos com efeitos no ordenamento jurídico. 

Importante observação é a ligação entre o princípio da moralidade e os 

demais princípios que norteiam os atos praticados pelos agentes públicos. Existe, 

ainda que por via reflexa, a possibilidade de que haja transgressão ao princípio da 

moralidade devido a diretamente ter ocorrido o descumprimento de outro princípio, 

como ocorre em um acórdão objeto de citação neste trabalho. 
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Com o fim de explicar o princípio da moralidade como base para atuação dos 

agentes públicos, serão abordados os seguintes temas: administração pública e 

seus aspectos; princípios da administração pública; agentes públicos; o princípio da 

moralidade e os agentes públicos; leis que dispõe acerca do princípio da moralidade; 

nepotismo. 

Por fim, faz-se mister ressaltar o que motivou a escolha desse tema. 

Historicamente, a administração pública brasileira traz consigo uma ampla carga de 

atos administrativos eivados de vícios que os maculam, porém, por serem atos 

costumeiros, revestiam-se de uma falsa capa de legalidade, como, por exemplo, o 

nepotismo. Por ferir princípios como a impessoalidade e a moralidade, tais atos são 

ilegais e devem ser considerados nulos. Nulidade essa que pode ser imposta pelo 

poder judiciário ou pela própria administração, sem prejuízo das sanções imputadas 

aos agentes que praticaram atos em descumprimento à moralidade administrativa. 
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1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
1.1 ASPECTOS GERAIS 

 
Para que se possa compreender o conceito de administração pública faz-se 

necessário entender o que é o Direito administrativo, suas principais características, 

quais relações jurídicas e as pessoas por ele abrangidas, fazendo-se submeter aos 

seus ditames e suas regras. 

Hodiernamente, o Direitoé dividido em dois grandes ramos, a saber: o Direito 

Público e o Direito Privado.  Fazendo uma breve explanação, de forma sintetizada, 

deve-se entender como Direito Privado o ramo do direito que regula a relação 

jurídica formada por particulares, sendo essa relação jurídica caracterizada pela 

horizontalidade entre os particulares, ou seja, todos estão em uma posição de 

igualdade, não estando ambos revestidos de prerrogativas que os coloquem em 

uma posição de superioridade jurídica. Entende-se, por conseguinte, que a principal 

finalidade do direito Privado é regular a relação jurídica entre os particulares, não 

estando nenhum de seus polos em posição jurídica de subordinação em relação ao 

outro. 

O Direito Público rege as relações jurídicas em que o Estado tutela o direito 

da coletividade, editando normas de caráter genérico e abstrato com a finalidade de 

promover a paz e o bem estar social. Age também no sentido de regrar a atuação da 

administração pública com seus agentes, entidades e órgãos que a compõe bem 

como com seus administrados. E é nessa esteira de atuação que se encaixa de 

forma perfeita o direito administrativo, encontrando-se o mesmo dentro do ramo do 

Direito Público. Ao direito administrativo é incumbida a missão de dar poderes à 

administração pública para alcançar suas finalidades, sempre definidas em lei, bem 

como limitar sua atuação, para que não haja arbitrariedade, ferindo assim direitos 

garantidos aos particulares.Como exemplo para a assertiva explanada 

anteriormente, tem-se um princípio norteador do direito administrativo, denominado 

como ''princípio da supremacia do interesse público", que tem como principal 

característica a possibilidade de erigir o interesse público sobre o particular, de tal 

forma que confere à administração pública status de superioridade na relação 

jurídica, investindo-a de prerrogativas não existentes nas relações entre particulares, 
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como a possibilidade de requisição administrativa ou a desapropriação. Porém, tal 

princípio não é absoluto, tendo que,obrigatoriamente, observar e respeitar outros 

princípios e normas, como por exemplo, os direitos e garantias fundamentais, 

emanados da Constituição Federal da República de 1988. Como exemplo dos casos 

supracitados,tem-se a requisição administrativa, artigo 5º, XXV, CF/88que confere 

direito à indenização ao particular no caso de haver dano e a desapropriação, e o 

artigo 5º, inc. XXIV CF/88 que confere ao proprietário justa e prévia indenização, 

ressalvados os casos previsto na própria constituição. Faz-se mister ressaltar 

também, que não é em toda relação jurídica que a administração pública se 

encontra em posição de verticalidade jurídica, pois em diversas relações está 

subordinada quase que na sua totalidade aos ditames do Direito Privado. Exemplo 

de tal afirmação é quando o Estado atua como agente econômico através das 

entidades que compõe a administração pública indireta, a saber: empresas públicas 

e sociedades de economia mista. 

Em contrapartida ao princípio da supremacia do interesse público, tem-se a 

indisponibilidade do interesse público, no qual limita a atuação dos agentes estatais, 

impedindo assim abusos, excessos, de forma que a atuação dos agentes públicos 

deve ser direcionada às finalidades previstas em lei, não podendo delas se desviar, 

sob pena de viciar todo o ato, podendo até mesmo incorrer em nulidade do ato, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, aplicadas em cada caso concreto. 

Abaixo, alguns conceitos do que é o direito administrativo, elaborados pelos 

maiores administrativas pátrios: 

Segundo a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

O ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas 
jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade 
jurídica não conteciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a 
consecução de seus fins, de natureza pública.1 
 
 

O professor Hely Lopes Meirelles consiste em:  
 
Conjunto harmônico de princípio jurídicos que regem os órgãos, os agentes 
e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e 
imediatamente os fins desejados pelo Estado".2 
 
 

                                                           
1DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo". 2015, pág. 81. 
2MEIRELLES (apud ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente, 2015, pág. 3). 
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Conforme preleciona o professor Celso Antônio Bandeira de Mello: “O ramo 

do Direito Público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a 

exercem.”3 

Um conceito de grande valia vem dos Professores Marcelo Alexandrino e 

Vicente Paulo, o qual define o direito administrativo como: 

 
Conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e ao 
funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública, 
às relações entre esta e seus agentes, ao exercício da função 
administrativa, especialmente às relações com os administrados, e à gestão 
dos bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender a 
interesse público.4 

  

Importante ressalva faz-se quanto a não codificação do direito administrativo. 

As normas de direito administrativo não estão encontradas em um só corpo de lei, 

mas em diversas leis esparsas, inclusive na Constituição Federal. É importante 

ressaltar que todas as leis esparsas no ordenamento jurídico referentes à 

administração pública e ao direito administrativo devem, obrigatoriamente, ter 

consonância com a Constituição da República de 1988, ou seja, devem obedecer às 

regras e aos ditames constitucionais. 

Malgrado o decreto lei 200/67, em seu artigo 4º, inc. I dispor que "A 

Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.” 5, deixando dessa 

forma a entender que a administração pública existe apenas no âmbito do poder 

executivo federal. Está pacificado hoje o entendimento que a administração pública 

está presente em todos os poderes bem como em todas as esferas de governo. É o 

que se entende por funções atípicas de cada poder, podendo dessa forma, os 

poderes Legislativo e Judiciário exercerem atividades executivas ou administrativas. 

Lição ensinada pelo Professor Pedro Lenza: 

 
A teoria da ‘'Tripartição de Poderes’’, exposta por Montesquieu, foi adotada 
por grande parte dos Estados modernos, só que de maneira abrandada. 
Isso porque, diante das realidades sociais e históricas, passou-se a permitir 
uma maior interpenetração entre os poderes, atenuando a teoria que 
pregava a separação pura e absoluta deles.6 

 

                                                           
3DE MELLO (apud ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente, 2015, pág. 3). 
4ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 3. 
5BRASIL. Decreto-lei nº 200 em seu artigo 4º, inc.I, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm> Acesso em 04 de maio de 2017. 
6LENZA, Pedro. "Direito Constitucional esquematizado". 2015, pág. 588-589. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20200-1967?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm
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Dessa forma, além do exercício de funções típicas (predominantes), inerentes 

e ínsitas a sua natureza, cada órgão exerce, também, outras funções atípicas (de 

natureza típica dos outros dois órgãos). Assim, o legislativo, por exemplo, além de 

exercer uma função típica, inerente à sua natureza, exerce, também, uma função 

atípica de natureza executiva e outra função atípica de natureza jurisdicional. 

Diante disso, percebe-se a atuação da administração pública nos três 

Poderes, de forma que, em toda essa atuação é possível aplicar as regras de Direito 

Administrativo no que tange aos atos administrativos praticados pelos agentes 

públicos. 

  

 

1.2 OBJETO E ABRANGÊNCIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

O Direito Administrativo está inserido no Direito Público, porém seu objeto não 

está restrito às relações jurídicas de direito público. Em diversas situações,a 

administração pública figura como parte em relações jurídicas que predominam as 

regras de direito privado como, por exemplo, quando o Estado atua como agente 

econômico. Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo nos ensinam que: 

 

O objeto do direito administrativo abrange todas as relações internas à 
administração pública - entre os órgãos e entidades administrativas, uns 
com os outros, e entre a administração e seus agentes, estatutários e 
celetistas -, todas as relações entre a administração e os administrados, 
regidas predominantemente pelo direito público ou pelo direito privado, 
bem como atividades de administração pública em sentido material 
exercidas por particulares sob regime de direito público, a exemplo da 
prestação de serviços públicos mediante contratos de concessão ou de 
permissão.7 

 

Éde extrema importância ressaltar que a administração pública está 

impossibilitada de atuar em relações jurídicas cujas regras sejam regidas 

exclusivamente pelo direito privado. 

 

1.3 REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

 
Denomina-se regime jurídico-administrativo o regime aplicável aos órgãos e 

entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes 

                                                           
7ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 4. 
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administrativos em geral. De uma forma genérica, podemos conceituar regime 

administrativo como o regime que rege a administração pública conferindo a ela 

prerrogativas não existentes no direito privado, e em contrapartida submetendo-a a 

princípios que só a ela se aplicam, como, por exemplo, o princípio da legalidade em 

sentido estrito, que permite ao agente público atuar estritamente dentro dos 

contornos legais do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que seu ato seja revestido 

de discricionariedade, garantindo, dessa forma, que o ato não seja revestido pela 

nociva arbitrariedade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra conceitua regime 

jurídico administrativo como: 

 

 A expressão regime jurídico administrativo é reservada tão-somente para 
abranger o conjunto de traços, de conotações que tipificam o Direito 
Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição 
privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Basicamente pode-
se dizer que o regime administrativo resume-se a duas palavras apenas: 
prerrogativas e sujeições.8 

 
 É de extrema importância observar que, como dito anteriormente, as 

prerrogativas que tem a administração pública no exercício de suas funções não são 

ilimitadas e não podem ferir os direitos fundamentais garantidos aos particulares 

pela Constituição Federal de 1988. 

 
  

                                                           
8 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo". 2006, pag. 64. 
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2 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

Os princípios que orientam a atuação da administração pública encontram-se 

de forma explícita ou implícita na Constituição Federal de 1988. Também podem ser 

encontrados princípios administrativos em leis esparsas do nosso ordenamento 

jurídico, todos expressos, ou, quando implícitos, são decorrências lógicas das 

disposições da nossa Lex Fundamentalis. Princípio administrativoé a base, o 

fundamento, o alicerce, a gênese que dão nascimento às normas jurídicas que 

determinam como a administração pública deve agir para atingir suas finalidades. 

José dos Santos Carvalho Filho aduz que: 

 

Princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram 
todo o modo de agir da Administração Pública. Representam cânones pré-
normativos, norteando a conduta do Estado quando no exercício de 
atividades administrativas.9 

 

O artigo 37, caput, da CF/88, abaixo transcrito, dispõe de forma explícita 

alguns dos princípios que regem a atuação da administração pública. Dentre eles 

encontramos o princípio da legalidade, bastante abrangente e que abarca, direta ou 

indiretamente, qualquer atuação dos agentes públicos. Ainda no artigo ora citado, 

encontra-se o princípio da moralidade, objeto desse trabalho, de observância 

obrigatória e que norteia toda e qualquer atuação da administração pública, sob 

pena de incorrer em nulidade do ato. Faz-se necessário o estudo dos princípios 

administrativos, diante da importância dos mesmos, uma vez que a sua não 

observância importa em nulidade do ato e outras consequências jurídicas como a 

responsabilização do agente pela conduta praticada. 

A Constituição Federal dispõe em seu art. 37 que “a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]” 10 

 
 
 

                                                           
9 LENZA, Pedro. "Direito Constitucional esquematizado". 2015, pág. 20. 
10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 04 de 
maio de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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2.1 PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
 

Tal princípio é considerado pelos administrativistas como um dos pilares do 

Direito Administrativo. 

No estudo referente a Regime Jurídico administrativo, tópico 1.3 deste 

trabalho, foi citado sobre a possibilidade da administração pública obter 

prerrogativas sobre o particular. Tais prerrogativas encontram suporte e fundamento 

no princípio da supremacia do interesse público. O referido princípio confere à 

administração pública uma espécie de “poderes” que permitem que prevaleça a 

vontade geral sobre a vontade do particular. Como exemplos de prerrogativas 

conferidas pelo princípio da supremacia do interesse público tem-se a requisição 

administrativa e a possibilidade de inserção de cláusulas exorbitantes nos contratos 

administrativos. Cumpre ressaltar que tal princípio, assim como todos os demais, 

não possui caráter absoluto.Diógenes Gasparini ensina que: 

 

Segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, não se acham 
os bens, direitos, interesses e serviços públicos à livre disposição dos 
órgãos públicos, a quem apenas cabe curá-los, ou do agente público, mero 
gestor da coisa pública. Aqueles e este não são senhores ou seus donos, 
cabendo-lhes por isso tão-só o dever de guardá-los e aprimorá-los para a 
finalidade a que estão vinculados. O detentor dessa disponibilidade é o 
Estado. Por essa razão, há necessidade de lei para alienar bens, para 
outorgar concessão de serviço público, para transigir, para renunciar, para 
confessar, para revelar a prescrição e para tantas outras atividades a 
cargos dos órgãos e agentes da Administração Pública.11 

 
 
Com fundamentação sólida e contornos bem definidos, o princípio da 

supremacia do interesse público confere à administração pública meios eficazes 

para atingir a finalidade dada a ela pela CF/88. Porém, há aqueles que discordam da 

existência de tal princípio, sob o fundamento que o mesmo fere princípios 

fundamentais conferidos aos particulares, principalmente, por ser uma constituição 

garantista. Indo de encontro a tais críticas que atacam a existência do princípio da 

supremacia do interesse público, José dos Santos Carvalho Filho assim argumenta: 

 

Algumas vozes se têm levantado atualmente contra a existência do princípio 
em foco, argumentando-se no sentido da primazia de interesses privados 
com suporte em direitos fundamentais quando ocorrem determinadas 
situações específicas. Não lhes assiste razão, no entanto, nessa visão 
pretensamente modernista. Se é evidente que o sistema jurídico assegura 

                                                           
11GASPARINI, Diógenes. "Direito Administrativo".2006, pág. 18. 
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aos particulares garantias contra o Estado em certos tipos de relação 
jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, deva respeitar-se o 
interesse coletivo quando em confronto com o interesse particular. A 
existência de direitos fundamentais não exclui a densidade do princípio. 
Este é, na verdade, o corolário natural do regime democrático, calcado, 
como por todos sabido, na preponderância das maiorias. A 'desconstrução' 
do princípio espelha uma visão distorcida e coloca em risco a própria 
democracia; o princípio, isto sim, suscita 'reconstrução', vale dizer, 
adaptação à dinâmica social, como já se afirmou com absoluto acerto.12 

 
 No que se refere ao princípio da supremacia do interesse público, existe entre 

o mesmo e a moralidade uma conexão. O princípio da supremacia do interesse 

púbicotem como principal fundamentação para sua existência a finalidade pública. A 

moralidade, também, está atrelada à finalidade pública que é o interesse coletivo, 

uma vez que os atos imorais vão de encontro à vontade geral. 

 

 

2.2 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 
 

Assim como o princípio da supremacia do interesse público, o princípio posto 

em questão também é considerado pelos administrativistas como um dos pilares do 

Direito Administrativo. 

 

Conforme nos ensina Alexandrino e Paulo: O princípio da indisponibilidade 
do interesse público é um dos dois pilares do denominado regime jurídico-
administrativo (o outro é o princípio da supremacia do interesse público). 
Dele derivam todas as restrições especiais impostas à atividade 
administrativa.13 

 

Sabe-se que a administração pública tem como principal finalidade atuar no 

sentido de perseguir e defender o interesse público, não podendo dispor dos bens e 

patrimônio como bem quer, pois a “coisa pública” pertence ao povo. Para conseguir 

alcançar tal tarefa, a administração pública precisa seguir determinados preceitos 

para que não incorra em atos pessoais, que fogem à sua finalidade essencial. O 

princípio posto em questão apenas permite que a administração pública faça apenas 

o que a lei determina, diferentemente da autonomia da vontade que permite que o 

particular faça tudo que a lei não proíba. 

 

                                                           
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 35. 
13 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
206. 
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2.3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

O princípio da legalidade encontra-se expresso na CF/88 em seu art.5°, inc. II, 

em seu sentido amplo que assim dispõe: “II - ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” 14 bem como também no art. 

37, caput, Dessa forma descrito: Art. 37. "A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998)” 15. No art. 5°, o princípio da legalidade é posto de forma ampla, 

consubstanciando a autonomia da vontade, traduzindo-se na capacidade que tem o 

particular de fazer tudo que a lei não proíba o que como já dito anteriormente, não 

se aplica à administração pública. 

O princípio da legalidade, encontrado no art. 37, caput, da CF/88, refere-se à 

legalidade em sentido estrito, o que determina que a administração pública faça 

somente o que a lei permite. Essa acepção mostra-se perfeitamente compatível com 

a atuação da administração pública para a consecução de suas finalidades que 

sempre deve buscar, ainda que indiretamente, a finalidade pública, ou seja, o 

interesse da coletividade.Nas palavras dos brilhantes professores Marcelo 

Alexandrino e Vicente de Paula, pode-se entender o princípio da legalidade como: 

 

Em suma, a administração, além de não poder atuar contra a lei ou além da 
lei, somente pode agir segundo a lei (a atividade administrativa não pode 
ser contra legem nem praeterlegem, mas apenas secundumlegem). Os atos 
eventualmente praticados em desobediência a tais parâmetros são atos 
inválidos e podem ter sua invalidade decretada pela própria administração 
que os haja editado (autotutela administrativa) ou pelo poder judiciário.16 

 

Por ser a Legalidade um princípio amplo, que abarca os demais princípios 

que regem o Direito Administrativo, fácil é perceber que o mesmo abrange de forma 

indiscutível o princípio da moralidade, apesar de serem princípios autônomos. José 

dos Santos Carvalho filho consolida tal afirmação: 

                                                           
14 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 08 de 
maio de 2017. 
15"Ídem" 
16 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
210. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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O direito condena condutas dissociadas dos valores jurídicos e morais. Por 
isso, mesmo quando não há disciplina legal, é vedado ao administrador 
conduzir-se de modo ofensivo à ética e à moral. A moralidade está 
associada à legalidade: se uma conduta é imoral, deve ser invalidada.17 

 

 

2.4 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 
 

O princípio da impessoalidade é tratado pelo doutrinadores pátrios sob duas 

perspectivas, a saber: 

1ª “como determinante da finalidade de toda a atuação administrativa 

(também chamado princípio da finalidade, considerado um princípio constitucional 

implícito, inserido no princípio expresso da impessoalidade);” 18 

Esse primeiro aspecto traz a ideia de que toda atuação da administração 

pública deve visar o interesse público, não tendo espaço para que o agente público 

pratique seus atos visando interesse próprio ou de terceiros. 

2ª “Como vedação a que o agente público se promova às custas das 

realizações da administração pública (vedação à promoção pessoal do 

administrador público pelos serviços, obras e outras realizações efetuadas pela 

administração pública).” 19 

Esta acepção traduz a ideia de que na qualidade de agente público, não pode 

o mesmo tirar proveito das realizações da administração para se promover, uma vez 

que todas as obras e atos realizados pela administração pública devemser 

revestidos de caráter impessoal, bem como educativo, informativo ou de orientação 

social, não podendo as propagandas referentes às obras e atos realizados pela 

administração caracterizar promoção de agentes e de autoridades conforme dispõe 

o artigo 37, §1º da Constituição da República, abaixo transcrito: 

 

A Constituição Federal dispõe em seu artigo 37, §1º da seguinte forma: A 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

                                                           
17 CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 264. 
18ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 

214. 
19ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". - 23a2015, 

pág. 215. 



20 
 

dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.20 

 

 Utilizando-se da primeira acepção, José dos Santos Carvalho Filho demonstra 

a estreita relação entre o princípio da impessoalidade e da moralidade. 

 

O princípio da moralidade exige que o administrador se paute por conceitos 
éticos. O da impessoalidade indica que a Administração deve dispensar o 
mesmo tratamento a todos os administrados que estejam na mesma 
situação jurídica. 
Sem dúvida tais princípios guardam íntima relação entre si. No tema relativo 
aos princípios da Administração Pública, dissemos que se pessoas com 
idêntica situação são tratadas de modo diferente, e, portanto, não 
impessoal, a conduta administrativa estará sendo ao mesmo tempo imoral. 
Sendo assim, tanto estará violado um quanto o outro princípio.21 

 
 
2.5 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
 

Assim como o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade possui 

dois aspectos a serem observados.Com propriedade nos ensina Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo que o primeiro aspecto é a “exigência de publicação 

oficial, como requisitos dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos 

e dos atos que impliquem ônus para o patrimônio público” 22.Nessa concepção a 

publicação está voltada para a sua eficácia, ou seja, os efeitos jurídicos que os atos 

devam produzir após a sua publicação. 

O segundo aspecto trata-se da obrigatoriedade de transparência da atuação 

administrativa, nos termos e contornos definidos em lei.Esse aspecto decorre do 

princípio da indisponibilidade do interesse público. Confere aos administrados a 

possibilidade de obter o controle dos atos da administração de forma mais ampla 

possível. Como forma de garantir a transparência dos atos administrativos tem-se o 

direito de petição aos Poderes Públicos e à obtenção de certidões em repartições 

públicas, ambos previstos na Constituição Federal de 1988, abaixo transcritos: 

 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inc. XXXIV dispõe da seguinte 
maneira: São a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 

                                                           
20 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 12 de 
maio de 2017. 
21 CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 264. 
22 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
217. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos 
e esclarecimento de situações de interesse pessoal.23 

 
Ressalta-se que o princípio da publicidade, como os demais princípios, não é 

absoluto, tendo suas restrições previstas no ordenamento jurídico constitucional e 

em comandos normativos previstos em leis esparsas do ordenamento jurídico 

brasileiro, como é o caso da lei 12.527/2011, denominada como Lei de Acesso à 

Informação. 

 
 

2.6 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

O princípio da Eficiência é um princípio constitucional explícito, previsto no art. 

37 Caput da Constituição da República de 1988 e foi incluído pela EC19/1998. Com 

o propósito de implantar o modelo gerencial substituindo o então modelo burocrático, 

o princípio da eficiência visa garantir uma prestação de serviço mais adequada e de 

qualidade ao usuário de uma forma que onere da menor forma possível os cofres 

públicos.Conforme nos ensina Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo: 

 

A ideia básica é que os controles a que está sujeita a administração pública, 
e os métodos de gestão que utiliza, acarretam morosidade, desperdícios, 
baixa produtividade, enfim, grande ineficiência em comparação com a 
administração de empreendimentos privados. Propõe-se, por essa razão, 
que a administração pública se aproxime o mais possível da administração 
das empresas do setor privado. É esse modelo de administração pública, 
em que se privilegia a aferição dos resultados, com ampliação de autonomia 
dos entes administrativos e redução dos controles de atividades-meio 
(controles de procedimentos), que se identifica com a noção de 
‘administração gerencial’, a qual tem como postulado central exatamente o 
princípio da eficiência.24 

 

É nessa linha de raciocínio que o agente público deve atuar, agindo de forma 

célere, e mais econômica possível, a fim de que sua atuação onere minimamente o 

erário público. 

                                                           
23 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 16 de 
maio de 2017. 

24ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
228. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Outra forma de consubstanciar a necessidade de o agente público atuar 

seguindo o princípio da eficiência está consagrada no art. 39, §2º da CR/88 descrita 

da seguinte forma:  

 

A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para 
a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados.25 

 

A ideia de eficiência está, ainda que indiretamente, ligada ao princípio da 

moralidade administrativa, por se tratar da forma como o agente público deve 

administrar e conduzir os atos administrativos, para que a sua finalidade seja 

atingida sem onerar o Estado de forma desnecessária. Em consonância com tal 

afirmação, José dos Santos Carvalho Filho aduz que: 

 

O art. 37 da Constituição Federal também a ele se referiu expressamente, e 
pode-se dizer, sem receio de errar, que foi bem aceito no seio da 
coletividade, já sufocada pela obrigação de ter assistido aos desmandos de 
maus administradores, frequentemente na busca de seus próprios 
interesses ou de interesses inconfessáveis, relegando para último plano os 
preceitos morais de que não deveriam se afastar.26 

 

Utilizando do raciocínio de Reinaldo Moreira Bruno, José dos Santos Carvalho 

Filho demonstra de maneira mais clara a ligação íntima entre a eficiência e a 

moralidade: 

 

O que pretendeu o Constituinte foi exatamente coibir essa imoralidade no 
âmbito da Administração. Pensamos, todavia, que somente quando os 
administradores estiverem realmente imbuídos de espírito público é que o 
princípio será efetivamente observado. Aliás, o princípio da moralidade está 
indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não somente 
deve ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da função 
administrativa.27 

 

 

 

 

                                                           
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 17 de 
maio de 2017. 
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 23-24. 
 
27CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 24. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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2.7 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são princípios gerais de 

direito, aplicáveis a quase todos os ramos da ciência jurídica. Não estão expressos 

constitucionalmente. Não se restringem apenas a atos administrativos, de modo que 

o Supremo Tribunal Federal tem utilizado tais princípios no controle de 

constitucionalidade de leis. 

Tais princípios estão intimamente relacionados no controle dos atos 

discricionários praticados pelos agentes públicos. Apesar de discricionários, os atos 

dos agentes públicos devem estar dentro dos limites e contornos definidos pela lei, 

de forma que não se revistam de arbitrariedade.O professor Celso Antônio Bandeira 

de Melo indica os contornos que o princípio ora discutido realiza na atuação dos 

agentes públicos. Ensina o doutrinador que: 

 

A administração, ao atuar no exercício da discrição, terá que obedecer a 
critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso 
normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que 
presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se 
colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também 
ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração 
às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse 
atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às 
finalidades da lei atributiva da discrição manejada.28 

 

Como dito anteriormente, os atos administrativos deve alcançar com primazia 

o interesse coletivo. Os atos desarrazoados ou desproporcionais ferem o princípio 

basilar do Direito Administrativo que é a finalidade pública. 

 

 

 

 

2.8 PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA 

 

Ensina-nos, com brilhantismo, os professores Marcelo Alexandrino e Vicente 

Paulo que “o princípio da autotutela, também referido como poder de autotutela 

                                                           
28BANDEIRA DE MELLO (apud ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente, 2015, pág. 232). 
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administrativa pode ser, dependendo do caso, uma verdadeira prerrogativa ou um 

poder-dever da administração pública”29. 

No ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da inafastabilidade de 

jurisdição única, previsto na Constituição Federal, art. 5°, XXXV, que dispõe da 

seguinte forma:“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito;” 30. 

Desta forma, claro está que os atos administrativos, quando eivados de vícios 

que importem sua nulidade,estão passíveis de serem apreciados pelo Poder 

Judiciário. 

O princípio em questão traz consigo a ideia de que não é necessário que a 

administração pública recorra ao poder judiciário para anular seus atos quando 

revestidos de vícios que importem em ilegalidade, dentre esses vícios inclui-se a 

moralidade. É importante lembrar também que, além de anular seus atos ilegais, 

pode a administração pública retirar do ordenamento jurídico seus atos quando 

forem inoportunos ou inconvenientes, porém, seguindo essa linha de raciocínio 

jurídico, não se deve falar em anulação e sim em revogação do ato administrativo, 

gerando assim efeitos “ex nunc”. Faz-se mister esclarecer que, apesar da 

possibilidade que tem o Poder Judiciário de anular os atos administrativos ilegais, 

não pode ele revogá-los segundo os critérios de conveniência e oportunidade, uma 

vez que apenas a Administração pode fazê-lo. Desta forma, percebe-se que o poder 

de autotutela que tem a Administração é mais amplo que o poder de controle de 

legalidade que possui o Poder Judiciário. 

O princípio da autotutela encontra-se consagrado na súmula 473 do Supremo 

Tribunal Federal, abaixo transcrito: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que ostornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
pormotivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

                                                           
29 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
235. 
30 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 20 de maio 
de 2017. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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adquiridos eressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 31 
(Súmula 473, STF) 

 

Convém enfatizar que, a não observância do princípio da moralidade não se 

trata de mera oportunidade e conveniência, como ocorre nos atos discricionários, 

uma vez que cumprir com tal princípio é um dever obrigatório do gestor público. 

Portando, os atos praticados sob a inobservância de tal princípio não gera a 

revogação do ato e sim a sua nulidade. 

 

 

2.9 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

Leciona os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que: 

 

O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos 
agentes da administração pública. A denominada moral administrativa difere 
da moral comum, justamente por ser jurídica e pela possibilidade de 
invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com 
inobservância deste princípio32. 

 

Pedro Lenza, seguindo a mesma linha de raciocínio, aduz que, "A 

Administração Pública, de acordo com o princípio da moralidadeadministrativa, deve 

agir com boa-fé, sinceridade, probidade, lhaneza, lealdade e ética."33 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, citando Maurice Hauriou, traz o conceito de 

direito administrativo como o "conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina 

interior da Administração” 34. Completa a autora: "implica saber distinguir não só o 

bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, 

mas também entre o honesto e o desonesto" 35. 

 

O princípio da moralidade está previsto expressamente na Constituição 

Federal, art.37, Caput e sua observância é obrigatória. Isto implica em dizer que os 

                                                           
31VADE MECUM SARAIVA. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Luiz 
Roberto Curia, Livia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha. – 21ª Ed. atual. eampl. – São Paulo: 
Saraiva, 2016, pág. 2040. 
32 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
212. 
33 LENZA, Pedro. "Direito Constitucional esquematizado". 2015, pág. 1526. 
34HAURIOU (apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, 2015, pág. 110). 
35DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo". 2015, pág. 110. 
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atos, quando não observado o princípio da moralidade, tornam-se passíveis de 

nulidade e não de revogação, pois não se trata de critérios de oportunidade e 

conveniência, mas sim de requisito de validade do ato. Ademais, a moral 

administrativa está prevista em várias leis esparsas do ordenamento jurídico 

brasileiro, e não apenas na Constituição Federal. A primeiro exemplo tem-se a lei 

9.781/1999, abaixo transcrita, que além de em seu caput trazer expressamente o 

princípio da moralidade, traz também em seu art. 2º, § único, os conceitos de 

probidade e boa-fé, ligando esse conceito à moralidade administrativa. 

 

"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: 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; ”36 

 

Indubitavelmente, os atos administrativos, quando não respeitado o princípio 

da moralidade, podem ser anulados pelo poder Judiciário, bem como pela 

administração pública (princípio da autotutela). 

Como exemplo de leis que trazem expressamente o conceito de moralidade 

administrativa em seu texto tem-se a lei 8.429/92, lei de improbidade administrativa, 

cuja previsão está no art. 4º, abaixo transcrito.  

"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''37. 

 

A lei 8.666/93, lei de licitações,traz também, em seu art. 3º, abaixo transcrito, 

a previsão expressa do princípio da moralidade, dentre outras leis que trazem ao 

ordenamento jurídico o comando de observância obrigatória do princípio da 

moralidade. 

 

"Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

                                                           
36BRASIL. Lei nº 9.781 em seuart. 2º, § único, inc. IV de 19 de janeiro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9781.htm> Acesso em 23 de maio de 2017. 
37BRASIL. Lei nº 8.429, em seu art. 4º de 2 de junho de 1992.Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm> Acesso em 23 de maio de 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.781-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9781.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 38 

 

Conforme demonstrado, o princípio da moralidade além de estar inserido de forma 

expressa na Constituição Federal de 88, está também prevista em diversas leis 

esparsas, inclusive, ligado à ideia de probidade e boa-fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38BRASIL. Lei nº 8.666, em seu art. 3º de 21 de junho de 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm> Acesso em 23 de maio de 2017. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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3 AGENTES PÚBLICOS 

 

Para que se possa entender a quais agentes públicos se aplica a observância 

obrigatória aos princípios constitucionais, é necessário primeiramente, conceituar o 

termo agente público. Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em sua 

obra, nos trazem a seguinte definição: 

 

Considera-se agente público toda pessoa física que exerça, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função pública. Completa os autores: o agente público é a 
pessoa natural mediante a qual o Estado se faz presente.O agente 
manifesta uma vontade que, afinal, é imputada ao próprio Estado. Agentes 
públicos, são, portanto, todas as pessoas físicas que manifestam, por algum 
tipo de vínculo, a vontade do Estado, nas três esferas de Governo (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios), nos três Poderes do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário). São agentes do Estado desde as mais 
altas autoridades da República, como os Chefes do Executivo e os 
membros do Legislativo e do Judiciário, até os servidores públicos que 
exercem funções subalternas.39 

 

Evidentemente, partindo dessa lição, percebe-se que o termo "agente público" 

é utilizado em sentido amplo e genérico. Portanto, abarca toda pessoa física que 

possua atribuição de manifestar parcela da vontade do Estado, sendo a ele ligado 

por variados vínculos jurídicos. Emana de tal conceito, a importância que tem o 

agente público por ser a pessoa cuja atuação é imprescindível para a exteriorização 

da vontade do Estado. É o que reza o art. 37, §6º, da CR/88, que dispõe da seguinte 

forma: "§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.”40 

Urge ressaltar que, diferente da noção popular, o termo agentes públicos não 

é limitado àqueles que possuem vínculo com o Estado através de concurso público 

ou cargo comissionado. É um termo amplo, que conforme dispõe o artigo 

supracitado, abrange pessoas do direito privado que, por estar na qualidade de 

                                                           
39 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, pág. 
116. 
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988. Art. 37, §6º. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso 
em 08 de maio de 2017. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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prestadoras do serviço público, é considerado agente público para efeitos jurídicos 

administrativo, penal e civil.Com propriedade ensina José dos Santos Carvalho Filho 

que: 

 

A expressão agentes públicos tem sentido amplo. Significa o conjunto de 
pessoas que, a qualquer título, exercem uma função pública como preposto 
do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser remunerada ou 
gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. O que é certo é que, 
quando atuam no mundo jurídico, tais agentes estão de alguma forma 
vinculados ao Poder Público. Como se sabe, o Estado só se faz presente 
através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada 
vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada 
ao próprio Estado. São todas essas pessoas físicas que constituem os 
agentes públicos.41 

 

Desse ponto, percebe-se a importância da conscientização da pessoa física 

enquanto na qualidade de agente público. Os atos praticados pelos mesmos, 

enquantoinvestidos na qualidade de agentes públicos, são imputados ao Estado que 

conforme o caso indenizará a vítima, assegurado o direito de regresso contra o 

agente responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Também os detentores de mandatos eletivos poderão ser responsabilizados 

pelos atos administrativos quando não observarem os princípios constitucionais, 

dentre eles o da moralidade, ou, onerarem, de forma ilegítima, os cofres públicos, 

conforme veremos no decorrer deste trabalho. Passemos a análise da classificação 

dos agente públicos. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS 

 

Segundo a classificação proposta por Meirelles, os agentes públicos são: “[...] 

agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados, 

agentes credenciados [...]”.42 

 

 

 

 

                                                           
41 CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 603. 
42 MEIRELLES, Hely Lopes,AZEVEDO, Eurico de Andrade, ALEIXO, DélcioBalestero, BURLE FILHO, 
José Emmanuel. "Direito Administrativo Brasileiro". 2010, pág. 76. 
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3.1.1 Agentes Políticos 

 

A Constituição Federal de 1988 confere certas prerrogativas aos agentes 

políticos, o que os diferencia dos demais agentes públicos. Tais prerrogativas são 

inerentes às funções desempenhadas pelos agentes políticos, não devendo ser 

confundidos com privilégios pessoais. Fácil é compreender o motivo detais 

prerrogativas existirem, uma vez que os agentes políticos desempenham as funções 

mais importantes nos altos cargos como estabelecer diretrizes de governo, Leis 

orçamentárias, dentre outras tomadas de decisões governamentais as quais não 

podem sofrer influências externas, de forma que suas funções sejam 

desempenhadas de maneira plena sem que tenham interferências indesejadas em 

suas decisões.Ensinam os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que: 

Os agentes políticos são os integrantes dos mais altos escalões do Poder 
Público, aos quais incumbe a elaboração dos diretrizes de atuação 
governamental, e as funções de direção, orientação e supervisão geral da 
administração pública.43 

Conforme ensina Hely Lopes Meirelles: 
 
São os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos 
em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, 
designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. 
Esses agentes atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas 
atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas 
na constituição e em leis especiais. Têm normas específicas para suas 
escolhas, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de 
responsabilidade, que lhe são privativos.44 

 

Convém enfatizar que o artigo 85, inc. IV, da CR/88 dispõe que os crimes de 

improbidade administrativa praticado pelo Presidente da República importam em 

crime de responsabilidade. “São crimes de responsabilidade os atos do Presidente 

da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: V- 

a probidade na administração; [...]” 45 

 

 

                                                           
43ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, 
pág.119. 
44 MEIRELLES, Hely Lopes, AZEVEDO, Eurico de Andrade, ALEIXO, DélcioBalestero, BURLE 
FILHO, José Emmanuel. "Direito Administrativo Brasileiro". 2010, pág. 77. 
45 VADE MECUM SARAIVA. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Luiz 
Roberto Curia, Livia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha. – 21ª Ed. atual. eampl. – São Paulo: 
Saraiva, 2016, pág. 35. 
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3.1.2 Agentes Administrativos 

 

Agentes administrativos são os ocupantes de cargos, empregos e funções 

públicas pertencentes à administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes, e em todas as esferas de governo. Exercem atividades públicas de 

natureza profissional e remunerada. São classificados da seguinte forma, seguindo a 

lição do professor Hely Lopes Meirelles: 

 

São todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades 
autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitos à hierarquia 
funcional e ao regime jurídico determinado pela entidade estatal a que 
servem. São investidos a título de emprego e com retribuição pecuniária, 
em regra por nomeação, e excepcionalmente por contrato de trabalho ou 
credenciamento. Nessa categoria incluem-se, também, os dirigentes de 
empresas estatais (não os seus empregados), como representantes da 
Administração indireta do Estado, os quais, nomeados ou eleitos, passam a 
ter vinculação funcional com órgãos públicos da Administração direta, 
controladores da entidade.46 

 

Possuem vínculo estatutário, de natureza legal, e não por meio de contrato. 

São os titulares de cargos públicos de provimento efetivo e de provimento em 

comissão. 

Os empregados públicos são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista e ocupantes de emprego público; Possuem empregos públicos e são 

regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Os servidores temporários são contratados por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público conforme 

previsto art. 37, IX, da Constituição; eles exercem função, sem estarem vinculados a 

cargo ou emprego público. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46MEIRELLES, Hely Lopes, AZEVEDO, Eurico de Andrade, ALEIXO, DélcioBalestero, BURLE FILHO, 

José Emmanuel. "Direito Administrativo Brasileiro". 2010, pág80. 
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3.1.3 Agentes Honoríficos 

 

Os agentes honoríficos não estão vinculados profissionalmente com a 

administração pública, agindo em nome da mesma apenas em casos temporários e 

específicos.Conforme nos ensina os professores Marcelo Alexandrino e Vicente 

Paulo: 

 

Os agentes honoríficos são cidadãos requisitados ou designados para, 
transitoriamente, colaborarem com o Estado mediante a prestação de 
serviços específicos, em razão da sua condição cívica, de sua 
honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional. Não possuem 
qualquer vínculo profissional com a administração pública (são apenas 
considerados ‘funcionários públicos’ para fins penais) e usualmente atuam 
sem remuneração. São os jurados, os mesários eleitorais, os membros dos 
Conselhos Tutelares criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e 
outros dessa natureza.47 

 

 

3.1.4 Agentes Delegados 

 

Considerando a teoria da administração pública subjetiva, formal ou orgânica, 

teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se que a administração 

pública é composta pelos entes políticos que compreende os entes federativos, a 

saber: união, estados, municípios e Distrito Federal, e pelos entes administrativos, 

que compõe o rol taxativo previsto no artigo 4º, inc. II do Decreto Lei 200/67 abaixo 

transcrito: 

 
 “Art. 4° A Administração Federal compreende: 
 II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 
        a) Autarquias; 
        b) Empresas Públicas; 
        c) Sociedades de Economia Mista. 
        d) fundações públicas.”48 

 

É preciso ter em mente que não há outro ente fora dos acima citados que 

possa entender como integrante da administração pública. Apesar disso, a 

administração pública pode, dentro dos contornos previstos no ordenamento jurídico 

                                                           
47 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, 
pág.120. 
48 BRASIL. Decreto-lei nº 200 em seu artigo 4º, inc.II, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm> Acesso em 29 de maio de 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20200-1967?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm
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brasileiro, através de contratos com entes distintos da sua estrutura, prestar seus 

serviços ao particular. Ocorre, então, a descentralização do serviço por colaboração. 

Esse ente jurídico prestador de serviços é chamado de agente delegado ou 

delegatário do serviço público. Conforme nos ensinam os professores Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo: 

 

Os agentes delegados são particulares que recebem a incumbência de 
exercer determinada atividade, obra ou serviço público e o fazem em nome 
próprio, por sua conta e risco, sob a permanente fiscalização do poder 
delegante. Evidentemente, não são servidores públicos, mas apenas 
colaboram com o Poder Público (descentralização por colaboração). 
Sujeitam-se, porém, no exercício da atividade delegada, à responsabilidade 
civil objetiva (CF, art. 37, § 6º) e ao mandado de segurança (CF, art. 5°, 
LXIX). Enquadram-se como “funcionários públicos” para fins penais (CP, art. 
327). São os concessionários e permissionários de serviços públicos, os 
leiloeiros, os tradutores públicos, entre outros.49 

 

 

3.1.5 Agentes Credenciados 

 

 Os agentes credenciados representam a administração pública em atos 

determinados ou praticam certas atividades específicas, mediante remuneração do 

poder público credenciante. 

Na definição de Hely Lopes Meirelles os agentes credenciados são"os que 

recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou 

praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder Público 

credenciante”50. 

Partindo do exemplo dado por Marcelo alexandrino e Vicente Paulo, no qual: 

"seria exemplo a atribuição a alguma pessoa da tarefa de representar o Brasil em 

determinado evento internacional (um artista consagrado que fosse incumbido de 

oficialmente representar o Brasil em um congresso internacional sobre proteção da 

propriedade intelectual)”.51Urge ressaltar que os agentes credenciados são 

considerados agentes públicos para fins penais. 

 

                                                           
49 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, 
pág.120. 
50 MEIRELLES, Hely Lopes, AZEVEDO, Eurico de Andrade, ALEIXO, DélcioBalestero, BURLE 
FILHO, José Emmanuel. "Direito Administrativo Brasileiro". 2010, pág. 82. 
51 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. "Direito Administrativo Descomplicado". 2015, 
pág.121. 



34 
 

4. O PRINCÍPIO DA MORALIDADE E OS AGENTES PÚBLICOS 

 

O princípio da moralidade administrativa, como dito anteriormente, abrange 

toda e qualquer atuação dos agentes públicos, quando atuantes em funções 

administrativas, inclusive nos atos discricionários, fazendo assim, juntamente com 

outros princípios como o da razoabilidade e proporcionalidade, comque tais atos não 

sejam revestidos de verdadeira arbitrariedade. Difere-se a moralidade administrativa, 

também denominada de moralidade objetiva da moralidade subjetiva, uma vez que a 

moralidade administrativa não leva em consideração o conceito pessoal de 

moralidade que tem o agente público. Liga-se a moralidade à ideia de probidade e 

boa-fé. A lei de processo administrativo, em seu art. 2º, § único, inc. IV,assim dispõe: 

 

“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: 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;”52 

 

Percebe-se dessa forma que a moralidade administrativa depreende-se da 

observância obrigatória positivada em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Sendo 

assim, entende-se que a moralidade advém de um sistema lógico, organizado, de 

forma que em toda e qualquer lei que conste, ainda que indiretamente, tal princípio, 

o mesmo deva ser observado e respeitado sob pena do ato incorrer em ilegalidade e 

dessa forma considerado nulo.  

Um ponto importante a ser destacado é o fato de que a não observância à 

moralidade administrativa importa em atos de improbidade administrativa. De fato, 

improbidade administrativa não está atrelada apenas ao fato de prejuízo ao erário, 

sendo necessário para sua efetivação apenas a transgressão a qualquer dos 

princípios emanados na Lei 8429/1992, abaixo transcritos, incluindo entre eles o 

princípio da moralidade. 

 

“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”.53 

                                                           
52Lei nº 9.784, em seu art. 2º, § único, inc. IV de 29 de janeiro de 1999.Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm > Acesso em 30 de maio de 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm
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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:”54 

 

Importante observação faz-se a respeito de a quais agentes públicos se 

aplicam o princípio da moralidade. Tendo em vista a conceituação já explanada 

neste trabalho, agentes públicos abarca toda pessoa física que através de mandato, 

cargo, emprego ou função pública exterioriza a vontade do Estado (incluídos nesse 

conceito estão os delegatários do serviço público). Dessa forma, entende-se que até 

mesmo aqueles agentes públicos dos mais altos escalões das esferas de governo 

devem observar tal princípio, estando, portanto, sujeitos, no caso de 

descumprimento de tal obrigação, às penalidades previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro.  Cumpre salientar que, ainda que a prática reiterada que ferem os 

princípios constitucionais, incluindo aqui o princípio da moralidade, mesmo que 

sejam considerados comuns e a prática seja corriqueira, não os tornam legítimos, 

estando da mesma forma, passíveis de a anulação pelo poder judiciário, e seus 

agentes sujeitos às sanções previstas no ordenamento jurídico. Também é possível, 

tendo como fundamentação o princípio da autotutela, que a administração 

públicaanule seus atos eivados de vícios. 

 

 

4.1 POSSIBILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES SEREM 

RESPONSABILIZADOS POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Considerando o conceito de agentes públicos, percebe-se que tal conceito 

abrange os altos cargos do governo, incluindo nesse rol os Prefeitos e Vereadores 

Municipais. Depreende-se então a aplicabilidade da responsabilização dos atos de 

improbidade administrativa aos Prefeitos e Vereadores. Como exemplo tem-sea 

condenação em juízo de primeira instância de um ex-prefeito da cidade de Caicó-

                                                                                                                                                                                     
53Lei nº 8.429 em seu Art. 4°de 2 de junho de 1992.Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm> Acesso em: 30 de maio de 2017. 
54Lei nº 8.429 em seuArt. 11º de 2 de junho de 1992.Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm> Acesso em: 30 de maio de 2017. 
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RN, e o recurso de apelação improvido, por atos de improbidade administrativa e por 

ferir os princípios constitucionais, dentre eles o da moralidade administrativa. 

 O agente político alegou em sua defesa que não caberia ao mesmo ser 

julgado por atos de improbidade administrativa devido a sua condição de agente 

político. Porém, esse não foi o entendimento do colendo tribunal, citando 

entendimento de que a lei de improbidade administrativa aplica-se a prefeitos e 

vereadores. Na ação Civil Pública, o Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor do referido prefeito pelo fato de o mesmo ter contratado, de forma irregular, 

servidores públicos, não observando os comandos vazados da CR/88, em seu art. 

37, inc. II art. 39, §3º, no tocante à realização de concurso público, além de ter 

pagado valor inferior ao salário mínimo nacional, transgredindo dessa forma o que 

dispõe o art. 7º, inc. IV, também da CR/88, abaixo transcritos: 

 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)" Constituição Federal (BRASIL, 1988) 
 
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.  (Vide ADIN nº 2.135-4) 
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 
7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)" Constituição Federal (BRASIL, 1988) 
 
"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;" Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) 55 
 

                                                           
55BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, inc. II, em seu art. 39, §3º e 
em seu art. 7º, inc. IV de 5 de Outubro de 1988. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 03 de 
junho de 2017. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2135&processo=2135
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Entendeu o referido tribunal que, ao transgredir tais normas emanadas 

diretamente pela Lex Fundamentalis, desrespeitou os princípios da legalidade e da 

moralidade. Fundamentando a aplicabilidade da lei 8.429/92, o tribunal utilizou-se do 

comando vazado no art. 11 da referida lei que constitui como ato de improbidade 

administrativa o fato de violar os princípios bases que regem a administração 

pública, não necessitando que seja lesado o erário público ou efeitos subjetivos que 

são vantagens pessoais. 

Enfatiza o tribunal que, o fato de transgredir os princípios administrativos, é 

condição suficiente para caracterizar o ato como improbidade administrativa. Como 

já dito anteriormente, diversos princípios que regem a administração pública, estão 

intimamente ligados com o princípio da moralidade. É o que ocorre no caso do 

referido prefeito, onde o mesmo praticou atos ferindo o princípio da impessoalidade, 

o que acarretou também a não observância do princípio da moralidade e dessa 

forma seu ato foi inquinado de ilegalidade. 

 

Origem:         1ª Vara Cível da Comarca de Caicó 

Apelante:      Nilson Dias de Araújo 

Advogado:    Sildilon Maia Thomaz do Nascimento 

Apelado:       Ministério Público 

Relator:         Desembargador VIVALDO PINHEIRO 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ATO DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO 
DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE 
APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. DECISÃO DO STF NA 
RECLAMAÇÃO 2138/DF COM EFEITO APENAS INTER PARTES. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA 
IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZADA A PRÁTICA 
DOS ATOS PREVISTOS NO ART. 11, III, DA LEI Nº 8.429/92 C/C O ART. 
37 DA CF. CABÍVEL A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, 
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU DELE 
RECEBER BENEFÍCIOS E MULTA CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
MINORAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SUSPENSÃO DOS DIREITOS 
POLÍTICOS POR TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. - Sem prejuízo da responsabilização política e 
criminal estabelecida no Decreto-Lei nº 201/1967, prefeitos e vereadores 
também se submetem aos ditames da Lei nº 8.429/1992, que censura a 
prática de improbidade administrativa e comina sanções civis, sobretudo 
pela diferença entre a natureza das sanções e a competência para 
julgamento. - Para a configuração do ato de improbidade inserto no artigo 
11 da Lei nº 8.429/9, tido como em sentido estrito, não há a necessidade de 
que tenha restado patente lesão ao erário, como se exige para os previstos, 
respectivamente, nos artigos 9º e 10º dessa mesma lei, vez que ele resta 
consubstanciado com a simples contrariedade aos princípios basilares que 
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devem ser respeitados ao atuar na Administração Pública. - A mera 
arguição do agente político de que atuou sem dolo não é suficiente a eximí-
lo da responsabilização devida pelos atos praticados em dissonância com 
os princípios basilares da Administração Pública, sobretudo quando o 
conjunto probatório demonstra a prática voluntária e consciente do ato de 
improbidade questionado, caracterizado pela manifestação indesejável da 
pessoalidade no trato de questões de gestão pública, expressamente 
vedada nonosso ordenamento jurídico pelo citado artigo 11 e o 37 da Carta 
Magna. 
 
(TJ-RN - AC: 121501 RN 2010.012150-1, Relator: Des.Vivaldo Pinheiro, 

Data de Julgamento: 26/07/2011, 3ª Câmara Cível)56 

 
 

4.2INSTRUMENTOS EXISTENTES PARA CONTROLE DOS ATOS QUE FEREM A 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Como relatado e exemplificado anteriormente, uma importante forma 

legislativa para prevenir e punir os atos inquinados de imoralidade (administrativa) é 

a lei de improbidade administrativa que conforme explicado, impõe punições para os 

agentes que não obedecem a seus ditames. Mas também, além da referida lei, 

existem outros instrumentos aptos a perseguir e alcançar tal objetivo. As leis que 

preveem tais instrumentos de combate e repressão a imoralidade administrativa, 

estendem da forma mais ampla possível os legitimados aptos a utilizá-los, seja 

reprimindo atos que ferem a moralidade ou declarando nulos os atos já praticados 

pelos agentes administrativos. 

Um importante instrumento previsto na Constituição brasileira é a ação 

popular, contemplado no art. 5º, LXXIII. A ação popular é regulamentada pela lei 

nº4.717 de 1965. O referido art. 5º dispõe da seguinte forma:  

 
"LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;"57 

 

Analisando o dispositivo ora citado, percebe-se a preocupação do legislador 

em proteger a administração pública para que seus atos não sejam inquinados de 

                                                           
56 Disponível em: <https://tj-rn.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20126972/apelacao-civel-ac-121501-rn-
2010012150-1/inteiro-teor-20126973> Acesso em 04 de junho de 2017. 
57 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil,em seu art. 5º, inc. LXXIII de 5 de Outubro 
de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>Acesso em 08 de maio 
de 2017.    

http://www.jusbrasil.com/topico/10640588/artigo-11-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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imoralidade. Então, o legislador conferiu algumas facilidades para que tais atos 

sejam combatidos. 

Começando por dizer que "[...] qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular[...]58. Cidadão é o brasileiro nato ou naturalizado, em pleno gozo de 

seus direitos políticos (capacidade para atuar ativamente na vida política de seu 

país). Ainda como forma de fomentar a obstrução a tal prática, o legislador conferiu 

ao proponente da ação popular o benefício da gratuidade de custas judiciais e de 

ônus sucumbenciais, salvo nos casos em que restarem comprovadas má-fé por 

parte do proponente. 

Importante destacar o fato de que no que tange a ação popular, no caso de 

ato lesivo que de alguma forma ofender tal princípio, não necessariamente deve 

haver efetiva lesão patrimonial. José dos Santos Carvalho Filho, assim ensina: 

 

Outro instrumento relevante de tutela jurisdicional é a ação popular, 
contemplada no art. 5º, LXXIII, da vigente Constituição. Anteriormente só 
direcionada à tutela do patrimônio público e econômico, passou a tutelar, 
mais especificamente, outros bens jurídicos de inegável destaque social, 
como o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural e a moralidade 
administrativa. Pela ação popular, regulamentada pela lei nº 4.717, de 
29/6/65, qualquer cidadão pode deduzir a pretensão de anular atos do 
Poder Público contaminados de imoralidade administrativa. Por isso, 
advogamos o entendimento de que o tradicional pressuposto da lesividade, 
tido como aquele causador de dano efetivo ou presumido ao patrimônio 
público, restou bastante mitigado diante do novo texto constitucional na 
medida em que guarda maior adequação à tutela do patrimônio em seu 
sentido econômico. Quando a Constituição se refere a atos lesivos à 
moralidade administrativa, deve entender-se que a ação é cabível pelo 
simples fato de ofender esse princípio, independentemente de haver ou não 
efetiva lesão patrimonial.59 
 

Outro meio relevante para dificultar a prática de atos que maculam a 

moralidade administrativa é a ação civil pública. Está prevista no art. 129, inc. III, da 

CR/88, e dispõe da seguinte forma: "III - promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos;"60 

                                                           
58 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inc. LXXIIIde 5 de Outubro 
de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 08 de maio 
de 2017. 
59CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 24-25. 
60 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 129, inc. III de 5 de Outubro 
de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 08 de maio 
de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Apesar de expressamente a CF/88 instituir a ação civil pública como função 

institucional do Ministério Público, esta titularidade não é exclusiva, pois o §1º do art. 

129 dispõe que "§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis 

previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o 

disposto nesta Constituição e na lei."61 

José dos Santos Carvalho Filho explica de forma clara a íntima ligação entre 

ação civil pública e o princípio da moralidade: 

 

"Por fim, não se pode esquecer de também citar a ação civil pública, 
prevista no art. 1239, III, da CF, como uma das funções institucionais do 
Ministério Público, e regulamentada pela Lei nº 7.347, de 24/7/85, como 
outro dos instrumentos de proteção à moralidade administrativa. Esta se 
encontra inserida não somente no conceito de patrimônio social como 
também dentre os interesses difusos, ambos referidos naquele dispositivo 
constitucional. A Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 
12/2/93) consagra, com base naqueles bens jurídicos, a defesa da 
moralidade administrativa pela ação civil pública promovida pelo Ministério 
Público.62 

 

Ainda sobre os instrumentos de controles dos atos que defendem à 

integridade da moralidade administrativa, José dos Santos Carvalho Filho, utilizando 

as palavras de Márcia Noll Barboza, aduz a necessidade de uma conscientização 

geral acerca da importância de se reprimir os atos que vão de encontro ao princípio 

da moralidade, para se ter uma sociedade mais justa e equânime. 

 
"É fácil observar, desse modo, que não faltam instrumentos de combate a 
condutas e atos ofensivos ao princípio da moralidade administrativa. 
Cumpre, isto sim, aos órgãos competentes e aos cidadãos em geral 
diligenciar para que se invalidem esses atos e se apliquem aos 
responsáveis severas punições, isso, é óbvio, enquanto o futuro não 
demonstrar que os administradores públicos e as pessoas em geral estejam 
realmente mais apegados aos valores morais que devem inspirar uma 
sociedade justa e equânime."63 

 

 

4.3 NEPOTISMO 

 

Uma prática existente há muito tempo na administração pública e que de 

forma demorada foi combatida no serviço público é a prática do nepotismo. 

                                                           
61Idem. 
62CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. – 23ª Ed. – Rev., ampl. e 
atual. até 31/12/2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág. 25. 
63Idem. 
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Infelizmente, uma prática que macula atos inclusivos de pessoas na administração 

pública e são atos vinculadores dessas pessoas com o serviço público. Ocorre de 

forma corriqueira no serviço público e de forma direta fere o princípio da 

impessoalidade e da moralidade. Explicitamente, José dos Santos Carvalho Filho 

descreve tal prática como ato de improbidade. 

 

Quanto à necessidade de preservar os padrões de moralidade no serviço 
público, é justo sublinhar (e também aplaudir) a disciplina aprovada pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em resolução regulamentada de dispositivo 
constitucional, pala qual ficou expressamente vedada a condenável prática 
de nepotismo.64 

 

Apesar de ser uma prática amplamente repudiada pelos cidadãos, afirma 

Pedro Lenza que o Congresso Nacional não buscou um meio jurídico para resolver o 

assunto, e de outras formas, órgãos como o Conselho Nacional de Justiça, o Poder 

Executivo, através por meio do Decreto 7.203/2010, buscaram meios jurídicos para 

combater tal prática, conforme descreve em sua obra: 

 

O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, suprindo a inércia legislativa, editou 
a Res. n. 7/2005 (atualizada pelas Res. ns. 09/2005 e 21/2006), trazendo 
importantes regras moralizadoras em relação ao exercício de cargo de 
provimento em comissão ou de função gratificada, contratação temporária, 
contratação para prestação de serviço, contratação de empresas, com as 
ressalvas que a referida resolução apontou, no âmbito dos órgãos do 
judiciário, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau. 
O Executivo, por sua vez, editou o Decreto n. 7.203/2010, dispondo sobre a 
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal direta e 
indireta.65 

 

Ressalta-se que a resolução 7/2005 citada por Pedro Lenza foi declara 

Constitucional na ADC 12. 

Ademais o STF editou uma Súmula Vinculante abrangendo a proibição da 

prática do nepotismo em todas as esferas de governo. Com destaque a Súmula 

Vinculante 13 do STF, abaixo transcrita, dispôs de forma clara a proibição da prática 

do nepotismo no âmbito dos três poderes. Como dito anteriormente no capítulo 1.1 

deste trabalho, a administração pública existe nos âmbito dos três poderes, de forma 

                                                           
64Idem. 
65LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. – 19a Ed. – rev., atual. eampl. São Paulo: 
Saraiva, 2015, pág. 1.527. 
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que o ato de nepotismo pode ocorrer em qualquer um deles. Daí depreende-se a 

importância da súmula citada: 

 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança 

ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta 

em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, 

viola a Constituição Federal.66(Súmula Vinculante 13) 

 

Interessante nota é o fato da Súmula Vinculante ora citada estender a 

proibição de contratação até o terceiro grau de parentesco. Levando-se em conta 

que o grau de parentesco na linha colateral não alcança os primos, entende-se que 

a contratação de primos pelos agentes públicos não configura a prática do 

nepotismo. 

 A respeito da Súmula Vinculante nº 13, José dos Santos Carvalho Filho 

ensina que: 

 

A corte suprema, todavia, não cingiu a sua orientação apenas ao Poder 
Judiciário. E nem seria razoável que o fizesse: afinal não é o único 
responsável por tal prática. Desse modo, considerou ofensiva à Constituição 
qualquer nomeação - para cargos ou função de confiança , ou ainda 
funções gratificadas - de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do agente 
nomeante ou de servidor que, na mesma pessoa jurídica, ocupe cargos de 
direção, chefia ou assessoramento. A vedação estende-se à administração 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Nela se inclui, ainda, o nepotismo transverso (ou 
nepotismo cruzado), ou seja, aquele resultante de ajuste mediante 
designações recíprocas.67 

 

Malgrado ser uma prática corriqueira e não haver comando normativo 

elaborado pelo Poder Legislativo no exercício da sua função típica, o nepotismo é 

amplamente combatido nas esferas dos três Poderes conforme demonstrado neste 

                                                           
66 VADE MECUM SARAIVA. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Luiz 
Roberto Curia, Livia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha. – 21ª Ed. atual. eampl. – São Paulo: 
Saraiva, 2016, pág. 2049. 
67CARVALHO FILHO, José dos Santos. "Manual de Direito Administrativo". 2010, pág. 27. 
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trabalho.  Pacificado está que tal prática vai de encontro ao interesse público e, 

portanto, deve ser extirpado da administração pública. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente trabalho, objetivou-se explicar qual a importância da 

observância do princípio da moralidade na atuação dos agentes públicos. Conforme 

explicado, o princípio foi incluído de forma expressa na Lex Fundamentalis brasileira, 

vinculando toda a administração pública direta e indireta, dos três Poderes, bem 

como aos demais agentes públicos, considerando até aqueles não integrantes dos 

órgãos e entidades que integram a administração pública. 

A Administração Pública é composta por órgãos e agentes públicos, levando-

se em consideração o que reza o DL. 200/67 e a teoria orgânica, subjetiva ou formal, 

adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Porém, é necessário observar que o 

termo agentes públicos não é limitado aos órgãos e pessoas investidas em cargos 

administrativos que compõe a administração pública. Por ser mais abrangente, é 

necessário tais considerações, para que, o princípio da moralidade administrativa 

seja na sua plenitude aplicado. 

Foi colocado também, a ligação que tem o princípio da moralidade com os 

demais princípios constitucionais, implícitos ou explícitos, de forma que é possível 

que o princípio da moralidade seja ferido simplesmente por não ter sido respeitado 

outro princípio, como por exemplo a impessoalidade. 

Por fim, percebe-se que a moralidade administrativa recebe uma proteção 

ampla pelo ordenamento jurídico, existindo instrumentos de prevenção e repressão 

para os atos que contra ela investem. Também, as consequências desses atos de 

forma clara desestimulam o agente público a ir de encontro à moralidade nos atos 

administrativos, devido a tais consequências desses atos não apenas os anularem, 

mas responsabilizarem os agentes nas esferas penais, civis e administrativas, 

conforme cada caso concreto. 
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