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RESUMO
FIEDLER, Jaqueline. Improbidade Administrativa por violação de princípios da
Administração Pública. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal de
Santa Catarina, 2011.

O objetivo deste trabalho é discorrer acerca da violação dos princípios da Administração
Pública como forma de punição da Lei de Improbidade. Assim, inicialmente, buscou-se
demonstrar a forma de aplicação dos princípios, a fim de compreender a sua natureza, função
e importância no ordenamento jurídico pátrio. Buscou-se, também, diferenciar os princípios
das regras. Em seguida, foi abordado o conceito dos princípios constitucionais da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência com a intenção de
compreender as funções que eles desempenham na organização da Administração Pública e
na atuação dos seus agentes. Na sequência, tratou-se da relação entre Moral e Direito para
alcançar o sentido da moralidade que a Lei de Improbidade pretende tutelar. Discutiu-se, por
fim, os requisitos necessários para a configuração do ato ímprobo, bem como a forma de
aplicação do art. 11 da Lei 8.249/1992, concluindo-se pela impossibilidade de cometimento
de improbidade administrativa pela mera violação dos princípios da Administração Pública.
Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Violação dos princípios da Administração
Pública. Relação entre Direito e Moral. Moralidade Administrativa.
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INTRODUÇÃO
Ao atentar contra a honra e a imagem da Administração Pública, todos os atos de
improbidade ofendem, em maior ou menor grau, aos princípios que servem de referencial à
atividade administrativa. Torna-se imprescindível, dessa forma, a tarefa de examinar a
polêmica questão da forma de aplicação dos princípios no ordenamento jurídico, a fim de
compreender o alcance do art. 11 da Lei 8.249/1992, que imputa à violação dos princípios da
Administração Pública causa de punição por improbidade.
Para desenvolver essa empreitada, este trabalho iniciará o primeiro capítulo
analisando duas teorias principiológicas. A primeira teoria – mais em evidência na cultura
jurídica brasileira – foi desenvolvida por Robert Alexy, nos anos 80, e, inicialmente, promove
uma diferenciação entre princípios e regras para, em seguida, se ater, com mais profundidade,
à resolução da colisão entre princípios, utilizando-se da máxima da proporcionalidade.
Já a segunda teoria foi desenvolvida, no século XXI, por Manuel Atienza e Juan
Ruiz Manero e, sob outro enfoque – muitas vezes até se contrapondo à teoria anterior –,
procura distinguir os princípios das regras para, então, apresentar algumas funções
desempenhadas pelos princípios.
Fixadas as bases para a aplicação dos princípios no ordenamento, no segundo
capítulo será desenvolvido um estudo mais aprofundado de cada um dos princípios da
Administração Pública, previstos no caput do art. 37 da Constituição, com o objetivo de
melhor compreender o seu alcance e sentido. Com efeito, a tutela dos princípios republicanos,
como obrigação nuclear da atividade administrativa, depende da observância obrigatória de
tais normas jurídicas, tanto sob a perspectiva de deveres impostos aos seus agentes quanto de
valores essenciais que determinam como deve ser a Administração Pública.
Assim sendo, há que se compreender a importância desses princípios sob o
aspecto da cidadania, pois as relações de confiança entre administradores e administrados
devem se desenvolver sob tais parâmetros. Ou seja, ao dever dos agentes públicos de atender
a esses mandamentos, no exercício de sua atividade, corresponde ao direito fundamental dos
cidadãos de vê-los cumpridos, de tal forma que a credibilidade da Administração Pública
perante a sociedade depende da observância obrigatória dessas normas.
É por isso que para o tratamento adequado desta patologia administrativa, cujos
sintomas são conhecidos como atos de improbidade administrativa, considera-se
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imprescindível compreender as relações entre os princípios constitucionais que orientam a
atuação administrativa e o dever geral dos agentes públicos de velar pela sua observância.
Após essa longa digressão ao mundo dos princípios, o terceiro e último capítulo
será dedicado ao estudo da Lei de Improbidade. Para isso, de início, proceder-se-á a um breve
percurso histórico sobre a relação entre Direito e Moral, a fim de compreender como o Direito
agrega valores morais e qual é o sentido da moralidade que a Lei de Improbidade pretende
tutelar.
Em seguida, passará a analisar os principais aspectos que norteiam a aplicação do
art. 11 da Lei 8.249/1992, que estabelece a improbidade administrativa por violação dos
princípios da Administração Pública. Por vezes, trata-se de artigo polêmico e que ainda é
motivo de muitas discordâncias na doutrina e jurisprudência, razão pela qual merece ser
aprofundado.
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1 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Este primeiro capítulo propõe-se a examinar a polêmica questão da forma de
aplicação dos princípios no ordenamento jurídico, a partir do estudo de duas teorias. Tal
investida permitirá desvendar a natureza, as funções e a importância dos princípios
constitucionais.
A Constituição da República, cerne e vetor do ordenamento jurídico, é um sistema
normativo composto por princípios e regras. Seus princípios, por sua vez, representam os
valores políticos, econômicos, éticos e sociais consolidados na sociedade e que foram
convertidos em norma jurídica por decisão do legislador constituinte1.
Hoje, mais do que ontem, faz-se necessário construir o sentido e delimitar a
função dos princípios jurídicos, enquanto normas que sobre prescrevem fins a serem atingidos
e servem de fundamento para a aplicação do ordenamento constitucional. Isso porque “a
doutrina constitucional vive, hoje, a euforia do que se convencionou chamar de Estado
Principiológico”.
A visão dos princípios como normas programáticas destituídas de imperatividade
e aplicabilidade incontinenti já foi superada. Destarte, uma vez positivados no topo da
pirâmide normativa, os princípios constitucionais são considerados normas jurídicas de
eficácia plena, imediata e imperativa e devem ser observados por todos que se submetem à
ordem jurídica vigente.
Contudo, essa euforia da nova fase terminou por acarretar alguns exageros e
problemas teóricos relacionados à própria efetividade desses princípios e, por conseguinte, do
próprio ordenamento jurídico. Há uma preocupação em reverenciar a importância dos
princípios como “pilares do ordenamento”, sem procurar compreendê-los e aplicá-los.
“Como resultado disso, a imprescindível descoberta dos comportamentos a serem
adotados para a concretização dos princípios cede lugar à uma investigação circunscrita à
mera proclamação, por vezes desesperada e inconsequente, de sua importância” (ÁVILA,
2011, p. 24).
Não se pode olvidar, contudo, que a clareza e a previsibilidade do Direito são

1

Robert Alexy explica que os princípios são mandamentos de otimização e, por isso, pertencem ao âmbito
deontológico; ao passo que os valores fazem parte do nível axiológico. “Aquilo que, no modelo de valores, é
prima facie o melhor é, no modelo dos princípios, prima facie o devido”. Mas como no direito o que importa é o
dever ser, dá-se preferência ao modelo de princípios. (2011, p. 145-153)
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exigências do princípio do Estado Democrático de Direito; logo, adentrar no “mundo dos
princípios” para compreender seu conteúdo de sentido e sua forma de aplicação é um dever de
todos aqueles que o manipulam, até mesmo como condição para que possam ser
compreendidos pelos seus destinatários. (ÁVILA, 2011, p. 23-25; CANOTILHO, 2003, p.
1159, 1176; PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 1-4)

1.1 A teoria de aplicação dos princípios proposta por Robert Alexy
Em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, o autor Robert Alexy
desenvolveu uma peculiar teoria de aplicação dos princípios, que se baseia na “máxima da
proporcionalidade”, na “lei de colisão” e na “lei do sopesamento” para demonstrar a natureza
dos princípios como mandados de otimização, iniciando com uma breve diferenciação entre
princípios e regras.
1.1.1 A distinção entre regras e princípios
Segundo Robert Alexy, as regras e os princípios são espécies do gênero norma2 e
a diferença entre esses institutos é qualitativa, e não gradual 3. Ou seja, “essa divisão não se
baseia em critérios como generalidade e especialidade da norma, mas em sua estrutura e
forma de aplicação”. (SILVA, 2002, p. 25-26)
O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas
que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte,
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O
âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras
colidentes.
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma
regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem
menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fático e
juridicamente possível. (ALEXY, 2011, p. 90-91- grifo do autor)

2

Tanto as regras quanto os princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser
formulados por meio de expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto
quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécies muito diferentes. (ALEXY,
2011, p. 87)
3
Dentre os vários critérios para diferenciar regras e princípios, o mais utilizado ainda é o da generalidade:
“princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto o grau de generalidade das regras
é relativamente baixo”. Robert Alexy, contudo, rechaça tal distinção, ao alegar que “a existência de normas de
alto grau de generalidade que não são princípios demonstra que esse critério da generalidade é apenas
relativamente correto”. (ALEXY, 2011, p. 87, 109)
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1.1.1.1 O conflito entre regras e a colisão entre princípios
Da

diferença

normativo-estrutural4

traçada

no

item

anterior,

decorre

comportamentos distintos na forma de aplicação dos princípios e das regras no ordenamento
jurídico. O que se verifica, por exemplo, na solução em casos de conflito entre regras e de
colisão entre princípios:
a) se num determinado caso constata-se a aplicabilidade de duas regras com
consequências jurídicas concretas contraditórias entre si – está-se diante de um
conflito de regras –, essa contradição só pode ser resolvida por meio da
introdução de uma cláusula de exceção – em uma das regras – que elimine o
conflito. Contudo, se essa solução não for possível no caso concreto, pelo
menos uma das regras deve ser declarada inválida e, consequentemente,
extirpada do ordenamento jurídico. Isso ocorre porque não é possível que dois
juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si sejam válidos. Ou seja, o
problema é no âmbito da validade e deve ser solucionado por meio de regras de
exclusão como lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi
generali ou de acordo com a importância de cada regra em conflito;
b) já no caso em que algo é proibido de acordo com um princípio e permitido
conforme outro – caso de colisão entre princípios –, um deles terá que ceder,
sem, contudo, ser considerado inválido. A solução é completamente distinta,
pois só princípios válidos podem colidir; logo, terá precedência o princípio
com maior peso no caso concreto. (ALEXY, 2011, p. 92-94)
1.1.1.2 O distinto caráter prima facie das regras e dos princípios
Diante da solução apresentada para os casos de colisão, pode-se inferir que os

4

Virgílio Afonso da Silva explica que “o conceito de princípio, na teoria de Robert Alexy, é um conceito que
nada diz sobre a fundamentalidade da norma. Assim, um princípio pode ser um "mandamento nuclear do
sistema", mas pode também não o ser, já que uma norma é um princípio apenas em razão de sua estrutura
normativa e não de sua fundamentalidade”. Nesse sentido, o autor ressalta a distinção entre princípios e regras
promovida por vários autores no Brasil em que “a idéia costuma ser a mesma: princípios seriam as normas mais
fundamentais do sistema, enquanto que as regras costumam ser definidas como uma concretização desses
princípios e teriam, por isso, caráter mais instrumental e menos fundamental”. “Se se adotam os critérios
propostos por Robert Alexy, não há como não se chegar à conclusão de que há regras tão ou mais importante que
muitos princípios, como é o caso da legalidade ou da nulla poena sine lege”. (2003, p. 612-613, 615 – grifos do
autor)
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princípios “não contêm um mandamento definitivo, mas apenas prima facie5”, pois
representam razões que podem ser afastadas por razões antagônicas.6
Robert Alexy, contudo, sugere um modelo diferenciado,7 que contraria essa
concepção de “que os princípios têm sempre um mesmo caráter prima facie e as regras um
mesmo caráter definitivo”. Isso porque a regra pode perder seu caráter definitivo pela
possibilidade de se estabelecer uma cláusula de exceção para decidir um caso; ao passo que o
caráter prima facie dos princípios pode ser fortalecido por meio da introdução de uma carga
argumentativa em favor de determinados princípios.
Em ambos os casos, porém, o caráter prima facie adquirido pelas regras continua
sendo distinto e muito mais forte do que o dos princípios, pois, por um lado, deve-se levar em
consideração os “princípios formais” que “estabelecem que as regras que tenham sido criadas
pelas autoridades legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve relativizar sem
motivos uma prática estabelecida”. Por outro lado, a aceitação de uma carga argumentativa
em favor de determinados princípios “têm como conseqüência apenas a necessidade de se dar
precedência a um princípio em relação a outro, caso haja razões equivalentes em favor de
ambos ou em caso de dúvida”. (ALEXY, 2011, p. 104-107)
1.1.1.3 As regras e os princípios como razões para decisão
“Na Ciência do Direito são formulados juízos sobre o que é devido, o que é
proibido e o que é permitido, e o juiz decide exatamente sobre isso.” Nesse contexto, regras e
princípios são razões de natureza distintas para juízos concretos de dever-ser:
Se uma regra é uma razão para um determinado juízo concreto – o que ocorre
quando ela é válida, aplicável, e infensa a exceções –, então, ela é uma razão
5

Em nota de rodapé, Robert Alexy trás o conceito de “prima facie” indicado por W. D. Ross, em sua obra The
Right and the Good (1930, p. 88-89), como sendo aquilo “que alguém tem como obrigação de fazer” e aquilo
“que alguém deve fazer depois de se levar tudo em consideração”, (2011, p. 103)
6
“O exemplo mais recorrente para ilustrar essa distinção é o seguinte: João promete ir à festa de aniversário de
seu amigo José. Entrementes fica João sabendo que seu outro amigo, Jorge, está extremamente doente e precisa
de sua ajuda. Para João, tanto quanto cumprir as promessas feitas, ajudar um amigo também é um dever. Nesse
caso concreto, contudo, não é possível cumprir ambos os deveres. Após ponderação, decide João ajudar seu
amigo doente e não ir à festa de José. Isso não significa, porém, que „cumprir promessas‟ tenha deixado de ser
um dever para João. A constelação aqui é simples e clara: tanto o dever de cumprir promessas, como o dever de
ajudar os amigos, são deveres prima facie. Isso significa que, diante das possibilidades do caso concreto, o dever
pode não se revelar um dever definitivo, realizável. No caso concreto, o dever definitivo é aquele que é produto
de uma ponderação ou sopesamento e que é expresso por uma regra com a seguinte redação: „Em situações
como a do tipo S1, o dever de ajudar os amigos tem prioridade em face do dever de manter promessas‟.”
(SILVA, 2003, p. 619)
7
Robert Alexy critica a simplicidade do modelo apresentado por Dworkin, “quando afirma que as regras, se
válidas, devem ser aplicadas de forma tudo-o-nada, enquanto os princípios apenas contêm razões que indicam
uma direção, mas não tem como consequência necessária uma determinada decisão”. (2011, p. 104)
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definitiva. [...] Princípios são, ao contrário, sempre razões prima facie. Isoladamente
considerados, eles estabelecem apenas direitos prima facie. [...] Mas a definição de
uma relação de preferência é, segundo a lei de colisão, a definição de uma regra.
Nesse sentido, é possível afirmar que sempre que um princípio for, em última
análise, uma razão decisiva para um juízo concreto de dever-ser, então, esse
princípio é o fundamento de uma regra, que representa uma razão definitiva
8
para esse juízo concreto. (ALEXY, 2011, p. 107-108 – grifo nosso)

1.1.1.4 A primazia das regras frente aos princípios
Segundo o postulado da vinculação à Constituição, tanto as regras quanto os
princípios positivados por ela são normas constitucionais e por isso devem ser respeitadas. Já
no tocante à hierarquia entre esses dois níveis, há uma primazia do nível das regras frente aos
princípios, porquanto:
Ainda que o nível dos princípios também seja resultado de um ato de positivação, ou
seja, de uma decisão, a decisão a favor dos princípios passíveis de entrar em
colisão deixa muitas questões em aberto, pois um grupo de princípios pode
acomodar as mais variadas decisões sobre relações de preferências e é, por isso,
compatível com regras bastante distintas. Assim, quando se fixam determinações no
nível das regras, é possível afirmar que se decidiu mais que a decisão a favor de
certos princípios. (ALEXY, 2011, p.140 – grifo nosso)

A vinculação à Constituição, no entanto, não determina uma submissão a todas as
decisões do legislador constituinte, razão pela qual as determinações estabelecidas no nível
das regras têm uma “primazia restrita” em relação aos princípios, pois podem ser afastadas
diante do caso concreto.
Na verdade, aplica-se a regra de precedência, segundo a qual o nível de regras tem
primazia em face do nível de princípios, a não ser que as razões para outras
determinações que não aquelas definidas no nível das regras sejam tão fortes que
também o principio da vinculação ao teor literal da Constituição possa ser afastado.
A questão da força dessas razões é objeto de argumentação constitucional. (ALEXY,
2011, p. 141)

Sobre esse tema, Robert Alexy destaca, ainda, que em todos os casos difíceis –
que pressupõe um recurso ao nível dos princípios, com todas as incertezas que estão a elas
vinculadas9 –, determinar a decisão correta, a partir do direito válido, implica em valoração de
quem a responde.
Assim sendo, “a dogmática jurídica é, em grande medida, uma tentativa de se dar
8

Robert Alexy cita trecho da obra Grunddsatz und Norm (p. 51), de Josef Esser: “principio (...) não é, ele
mesmo, „diretiva‟, mas fundamento, critério e justificação da diretiva”.
9
“No espaçoso mundo dos princípios há lugar para muita coisa. Esse mundo pode ser chamado de um mundo de
dever-ser ideal. Colisões (...) surgem a partir do momento em que se tem que passar do mundo do dever-ser ideal
para o estreito mundo do dever-ser definitivo ou real. Nesse ponto passam a ser inevitáveis as decisões acerca do
peso dos princípios colidentes, ou seja, a fixação de relações preferência”. (ALEXY, 2011, p. 139)
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uma resposta racionalmente fundamentada a questões axiológicas que foram deixadas em
aberto pelo material normativo previamente determinado”. Daí surge o problema da
possibilidade de fundamentação racional dos juízos de valor que será tratada mais adiante.
(ALEXY, 2011, p. 36, 140)
1.1.2 A natureza dos princípios e a máxima da proporcionalidade
Segundo Robert Alexy, “a natureza dos princípios implica a máxima da
proporcionalidade10, e essa implica aquela”. Isso ocorre porque as três máximas parciais da
proporcionalidade – da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito –
podem ser deduzidas do conceito de princípio como mandamento de otimização em face das
possibilidades jurídicas e fáticas (2011, p. 116-117), pois:
A máxima da proporcionalidade em sentido estrito [ou exigência de sopesamento]
decorre do fato de os princípios serem mandamentos de otimização em face das
possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade [ou utilização do meio menos
gravoso] e da adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos
de otimização em face das possibilidades fáticas. (ALEXY, 2011, p 118)

No mesmo sentido, Virgilio Afonso da Silva defende que, apesar de não encontrar
fundamento em dispositivo legal do direito positivo brasileiro, a regra da proporcionalidade
deve ser aplicada, ao se adotar a definição de princípio jurídico como mandamento de
otimização, pois ambos guardam uma relação de implicação. (2002, p.46)
Para demonstrar essa relação, utilizar-se-á um caso hipotético apresentado por
Robert Alexy que envolve a colisão de dois princípios e a relação entre dois sujeitos de direito
(Estado/cidadão):
O Estado fundamenta a persecução do objetivo Z com base no princípio P1 (ou Z
é simplesmente idêntico a P1). Inicialmente, o Estado deverá promover o exame da
adequação das medidas para alcançar o fim pretendido: “Se M1 não é adequada para o
fomento ou a realização do objetivo Z, então, M1 não é exigida por P1. Se, sob essas
condições, M1 afeta negativamente a realização de P2, então a adoção de M1 é vedada por P2
10

Robert Alexy ressalta que “a máxima da proporcionalidade é com freqüência denominada “principio da
proporcionalidade”. Nesse caso, no entanto, não se trata de um princípio no sentido aqui empregado. A
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito não são sopesados contra algo. Não se pode
dizer que elas às vezes tenham precedência, e às vezes não. O que se indaga é, na verdade, se as máximas
parciais foram satisfeitas ou não, pois sua não-satisfação tem como consequência uma ilegalidade. As três
máximas parciais devem ser, portanto, consideradas como regras” (2011, nota de rodapé, p. 117 – grifo do
autor). No mesmo sentido, Vírgilio Afonso da Silva utiliza o termo regra da proporcionalidade (2002, p. 25) e
Humberto Bergmann Ávila fala em postulado da proporcionalidade. (2011, p. 173)

17

sob os aspectos da otimização em relação às possibilidades fáticas”.
Se o Estado dispõe de pelo menos duas medidas, M1 e M2, para realizar ou
fomentar Z, e ambas são igualmente adequadas, é necessário proceder ao exame da
necessidade, a fim de identificar a medida menos gravosa: se M2 afeta menos intensamente
que M1 – ou simplesmente não afeta – a realização do princípio P2. Sob essas condições, para
P1 é indiferente se se escolhe M1 ou M2. No entanto, P2, pode ser realizado em maior medida
se se escolhe M2 em vez de M1. “Por isso, pelo ponto de vista da otimização em relação às
possibilidades fáticas, e sob as condições de que tanto P1 quanto P2 sejam válidos, apenas M2
é permitida e M1 é proibida.”
Se, contudo, tanto M1 quanto M2 afetam a realização daquilo que o princípio P2
exige – o que é sempre o caso quando há motivo para um exame de necessidade –, e M2 o faz
em menor escala que M1, então, do ponto de vista das possibilidades fáticas, P2 só pode ser
realizado na maior medida possível se nem M1 nem M2 são levadas a cabo. Nesse caso, o
exame da necessidade permite apenas privilegiar M2 em face de M1.
Destarte, a escolha de uma das alternativas é uma questão de possibilidades
jurídicas, ou seja, uma questão de sopesamento entre P1 e P2. “É por isso que, caso até
mesmo o meio menos gravoso afete a realização de P2, ao exame da necessidade deve se
seguir sempre o exame da proporcionalidade em sentido estrito.” Isso porque quando a
realização de um princípio colide com outro antagônico, significa que a possibilidade jurídica
de realização dessa norma depende do principio antagônico. Logo, para se chegar a uma
decisão, é necessário um sopesamento dos princípios nos termos da lei de colisão (ALEXY,
2011, p.118-120 – grifo nosso).
Virgílio Afonso da Silva ensina que a regra da proporcionalidade11 é, portanto,

11

Virgílio Afonso da Silva destaca que a identificação da regra da proporcionalidade como sinônimo de
“proibição do excesso” deve ser abandonada, visto que esse instrumento vem sendo utilizado também para
finalidade oposta, qual seja, contra a omissão ou a ação insuficiente dos poderes estatais – “proibição de
insuficiência”. Da mesma forma, a regra da proporcionalidade não pode ser utilizada como sinônimo do
princípio da razoabilidade no discurso jurídico, ainda que tenham objetivos semelhantes de controlar a atividade
estatal. Isso porque o princípio da razoabilidade tem origem inglesa e se baseia no devido processo legal
substancial, traduzindo a exigência de “compatibilidade entre o meio empregado pelo legislador e os fins
visados, bem como a aferição da legitimidade dos fins”. Já regra da proporcionalidade foi desenvolvida pela
jurisprudência constitucional alemã, com uma estrutura racionalmente definida que compreende a análise - em
ordem pré-definida - da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Pela visível
diferença, “não é difícil perceber que um ato considerado desproporcional não será, necessariamente,
considerado irrazoável”, uma vez que “o conceito de razoabilidade, na forma como exposto, corresponde apenas
à primeira das três sub-regras da proporcionalidade, isto é, apenas à exigência de adequação”. (SILVA, 2002, p.
28, 30-34)
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uma regra de interpretação e aplicação do direito, que vem sendo utilizada especialmente
como forma de controle dos atos estatais que implicam em restrições aos direitos dos
cidadãos. Para evitar abusos do Poder Público, o ato estatal deve passar – nesta ordem12 –
pelos exames da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito –
considerados como sub-regras da regra da proporcionalidade.
De forma sintetizada, o exame da adequação serve para verificar a aptidão das
medidas para alcançar ou pelo menos fomentar o objetivo legítimo pretendido. Uma vez
considerada adequada, passa-se a análise da necessidade da medida, onde se verifica a
existência de alternativas igualmente eficazes e se promove uma comparação entre elas, a fim
de selecionar aquela que menos restrinja os direitos dos cidadãos. Se a medida for adequada e
necessária, procede-se, então, ao exame da proporcionalidade em sentido que consiste em um
sopesamento para verificar se a realização do objetivo pretendido é tão importante que
justifica a intensidade da restrição ao direito atingido com a adoção da respectiva medida.
Em outras palavras, “uma medida estatal é adequada quando o seu emprego faz
com que o objetivo legítimo pretendido seja alcançado ou pelo menos fomentado”. Uma
medida adequada que limita um direito fundamental é somente necessária “caso a realização
do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por meio de outro
ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido”. E por último, para que uma
medida adequada e necessária seja considerada proporcional em sentido estrito, os motivos
que fundamentam a adoção da medida devem ter peso suficiente para justificar a restrição ao
direito fundamental atingido.
Não obstante a importância da regra da proporcionalidade na solução das colisões
de princípios, comumente, as decisões judiciais não parecem dispostas a aplicá-la de forma
estruturada, limitando-se, simplesmente, a citá-la – como recurso a um mero topos13. “Não é
feita nenhuma referência a algum processo racional e estruturado de controle da
proporcionalidade do ato questionado, nem mesmo um real cotejo entre os fins almejados e os
12

Virgílio Afonso da Silva afirma que “a real importância dessa ordem fica patente quando se tem em mente que
a aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre implica a análise de todas as suas três sub-regras. Pode-se
dizer que tais sub-regras relacionam-se de forma subsidiária entre si”. Isso significa que análise da necessidade
só ocorrerá, se o caso não for resolvido com o exame da adequação; e a análise da proporcionalidade em sentido
estrito só será necessária, se o problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação e da
necessidade. (SILVA, 2002, p. 35)
13
Márcio Cammarosano ensina que “topoi ou lugares comuns são fórmulas de procura que orientam a
argumentação. [...] A presença de topoi, no discurso, dão à estrutura uma flexibilidade e abertura característica,
pois sua função é antes a de ajudar a construir um quadro problemático, mais do que resolver problemas”. (2006,
p. 61)
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meios utilizados. O raciocínio aplicado costuma ser muito mais simplista e mecânico”.
Dessa forma, não dá para dizer se os atos estatais atacados nas decisões foram
considerados inadequados, desnecessários ou desproporcionais em sentido estrito, pois não se
procede a nenhum desses exames de forma concreta ou isolada. “E se não os realizou, não foi
aplicada a regra da proporcionalidade.” (SILVA, 2002, p. 25, 32, 35, 37, 39, 41-42)
1.1.2.1 A lei de colisão (sopesamento)
Robert Alexy defende que a colisão de princípios não pode ser solucionada com
base em uma precedência absoluta de um dos princípios colidentes. Ou seja, nenhum dos
princípios goza, por si só, de prioridade – “essa afirmação vale de forma geral para as
colisões entre princípios de direito constitucional”. O conflito deve ser resolvido, então, por
meio de um sopesamento entre princípios colidentes, de modo a definir qual deles – que
abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto.
Por conseguinte, se os princípios não podem ser quantificáveis, é necessário
indagar o que se quer dizer quando se fala em “pesos”. Robert Alexy, então, demonstra que a
“metáfora dos pesos” – utilizada em sua teoria por influência do Tribunal Federal
Constitucional alemão – pode ser explicada utilizando o conceito de relação condicionada de
precedência:
Em um caso concreto, o princípio P1 tem um peso maior que o princípio colidente P2
se houver razões suficientes para que P1 prevaleça sobre P2 sob as condições C,
presentes nesse caso concreto. [...] Isso significa que a conseqüência jurídica que
resulta de P1 é aplicável se estiverem presentes as condições C. (ALEXY, 2011, p.
97-98)

Tal decisão em colisão de princípios se justifica quando se entende que essas
normas devem ser aplicadas na medida das possibilidades fáticas e jurídicas de sua realização
– princípios como mandamento de otimização. Isso porque, se isoladamente considerados,
ambos os princípios conduzem a soluções contraditórias entre si, logo, um está restringindo as
possibilidades jurídicas de realização do outro.
A utilização do sopesamento, por sua vez, “consiste no estabelecimento de uma
relação de precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso
concreto”. A solução para colisão é, assim, uma regra com suporte fático nas condições sob as
quais um princípio tem precedência em face de outro e expressa a consequência jurídica do
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princípio que tem precedência.14 (ALEXY, 2011, p. 96-99)
1.1.2.2 As críticas ao sopesamento
Robert Alexy não ignora, contudo, a existência de objeções ao uso do
sopesamento como método de resolução de colisão entre princípios:
Contra a ideia de sopesamento é muitas vezes levantada a objeção de que ela não é
um modelo aberto a um controle racional. Valores e princípios não disciplinam sua
própria aplicação, e o sopesamento, portanto, ficaria sujeito ao arbítrio daquele que
sopesa. Onde começa o sopesamento termina o controle por meio de normas e
métodos. Ele abriria espaço para o subjetivismo e o decisionismo dos juízes. Essas
objeções são procedentes se com elas se quiser dizer que o sopesamento não é um
procedimento que conduza, em todo e qualquer caso, a um resultado único e
inequívoco. Mas elas não são procedentes quando daí se conclui que o sopesamento
é um procedimento não racional ou irracional. (ALEXY, 2011, p. 163-164)

O citado autor explica que, se aquele que sopesa simplesmente estabelece, de
forma intuitiva, uma relação de preferência condicionada entre os princípios colidentes,
formulando um enunciado de preferência e, com isso, uma regra ao caso concreto, o
sopesamento, de fato, não representaria um procedimento racional.
Contra esse modelo decisionista – em que o enunciado de preferência é resultado
de um processo psíquico não controlável racionalmente –, contudo, pode ser contraposto o
modelo fundamentado que distingue o processo psíquico conducente ao enunciado de
preferência e sua fundamentação. Assim sendo, “um sopesamento é racional quando um
enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamentado de forma racional”.
Para racionalizar esse método, Robert Alexy criou uma regra – com base na
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão – que pode ser utilizada em todos
os casos de sopesamento e que intitula “lei do sopesamento”: em uma colisão de princípios,
“quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá
que ser a importância da satisfação do outro”.
Robert Alexy representa a “lei de sopesamento” pela seguinte curva de
indiferença:

14

Robert Alexy afirma que “é possível formular a seguinte lei de conexão entre relações de preferências
condicionadas e regras: se o princípio P1 tem precedência em face do principio P2 sob as condições C, e se o
principio P1, sob condições de C, decorre a conseqüência jurídica R, então, vale uma regra que tem C como
suporte fático e R como conseqüência jurídica: C R”. (ALEXY, 2011, p. 99)
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Grau de satisfação
(grau de não-afetação) de P1

Grau de importância da satisfação de P2
Figura (Alexy, 2011, p. 170)

Destaca-se que essa representação esclarece as idéias que estão por trás da lei do
sopesamento, no entanto, não é capaz de oferecer um procedimento decisório definitivo. Isso
porque, ao utilizar a lei do sopesamento, o intérprete decide com base nos graus de
importância da satisfação de um princípio e de satisfação/não-satisfação (nãoafetação/afetação) do outro. Esses conceitos, porém, não são passíveis de uma metrificação
que possa levar a um cálculo de resultados intersubjetivamente inequívoco.
Ainda assim, “a lei do sopesamento não é, contudo, despida de importância”, na
medida em que ela indica o que importa para aquele que sopesa: “de um lado, o grau ou
intensidade de não-satisfação ou da afetação de um princípio e, de outro lado, o grau de
importância da satisfação de outro princípio”. Por exemplo, se no caso concreto, o intérprete
entende que “uma afetação muito intensa de um princípio só pode ser justificada por meio de
um grau muito alto de importância da satisfação do princípio colidente”, já é possível deduzir,
de antemão, “o que deve ser fundamentado para se justificar um enunciado de preferência que
representa o resultado do sopesamento”.
No tocante à fundamentação desses enunciados, não se utiliza argumentos
relacionados especialmente ao sopesamento. “De acordo com a lei de colisões, dos
enunciados de preferência decorrem uma regra que, diante de determinadas condições,
cominam conseqüências jurídicas de princípios equivalentes.” Logo, a fundamentação desses
enunciados não é diferente da fundamentação de regras concretas e, por isso, pode-se recorrer
a todos os argumentos permitidos pela argumentação jurídica – ressaltando, aqui, a
importância de se empregar argumentos empíricos que digam respeito às peculiaridades do
objeto da decisão, bem como as conseqüências das possíveis decisões.
Dessa forma, o modelo fundamentado exposto evita uma série de objeções
apresentadas à utilização do sopesamento. “De acordo com esse modelo, o sopesamento é
tudo, menos um procedimento abstrato ou generalizante”. Seu resultado é um enunciado de
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preferência condicionada, do qual decorre uma regra de decisão diferenciada. “Do próprio
conceito de princípio decorre a constatação de que os sopesamentos não são uma questão de
tudo-o-nada, mas uma tarefa de otimização” – princípio da concordância prática15.
Ainda que o sopesamento em si não estabeleça um parâmetro com o auxílio do qual
os casos possam ser decididos de forma definitiva, o modelo de sopesamento como
um todo oferece um critério, ao associar a lei de colisão à teoria da argumentação
jurídica racional. (ALEXY, 2011, p. 173-174)

Já em relação à crítica do sopesamento como método que conduz a decisões
particulares, Robert Alexy a considera equivocada, pois, “na medida em que as decisões de
sopesamentos são decisões judiciais, é claro que elas são proferidas, em geral, para a solução
de casos particulares”. Importa, ainda, destacar que, com bases nessas decisões e nos termos
da lei de sopesamento, é sempre possível formular uma regra que pode ser universalizada.
Em síntese, pode-se concluir que a teoria de aplicação dos princípios de Robert
Alexy propõe uma linha de raciocínio, pois, inicialmente, quando trás o conceito de princípio,
fala em “dentro das possibilidades jurídicas” para demonstrar “que aquilo que é exigido por
um princípio foi inserido em uma relação com aquilo que é exigido pelo princípio colidente”.
Na sequência, quando apresenta a “lei de colisão”, demonstra como funciona essa relação, ao
esclarecer “que o peso dos princípios não é determinado em si mesmo ou de forma absoluta e
que só é possível falar em pesos relativos”. Por fim, demonstra que a “lei do sopesamento”
não traduz a importância que “alguém” confere aos princípios colidentes, mas a definição de
qual deve ser a importância que se deve conferir a cada um deles, ou seja, o método de
sopesamento estabelece uma regra que prescreve como se deve sopesar (ALEXY, 2011, p.
165-175)

1.2 A teoria de aplicação dos princípios proposta por Manuel Atienza e Juan Ruiz
Manero
Com o intuito de elaborar uma nova teoria geral do Direito, os espanhóis Manuel
Atienza e Juan Ruiz Manero dedicaram um capítulo do seu livro Las piezas del Derecho à
análise estrutural dos princípios e regras, bem como as razões que esses institutos fornecem
para a ações e sua conexão com os interesses e relações de poder existentes na sociedade.
Segundo os autores, os sistemas jurídicos estão formados por (a) disposições
permissivas, (b) definições, (c) regras que conferem poderes e (d) normas reguladoras de
mandato (que impõem deveres), que, por sua vez, podem ser regras ou princípios.
15

Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungrechts, p. 72
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(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 24, 28)
1.2.1 Os tipos de princípios
Com intuito de diferenciar regras e princípios, inicialmente, os autores criaram
uma classificação própria para cada um desses institutos. As regras foram divididas em regras
de ação e regras de fim. Já os princípios receberam quatro classificações binárias, a saber16:
a) A primeira classificação é exaustiva e excludente17. Divide os princípios em:
a- Princípios em sentido estrito: “[...] expressa os valores superiores de um
ordenamento jurídico (e que são reflexo de uma determinada forma de
vida), de um setor do mesmo, de uma instituição, etc”,18 (tradução nossa)
b- Diretrizes ou normas programáticas: “[...] estipula a obrigação de
perseguir determinados fins”;19 (tradução nossa)
b) A segunda classificação é exaustiva e não excludente20. Divide os princípios
em:
a- Princípios no contexto do sistema primário ou dos súditos: “[...] guiam a
conduta das pessoas”,21 (tradução nossa)
b- Princípios no contexto do sistema secundário ou do juiz: “[...] guiam o
exercício dos poderes normativos públicos (a criação ou aplicação de
normas) dos órgãos públicos”;22 (tradução nossa)
c) A terceira classificação é exaustiva e excludente. Divide os princípios em:
a- Princípios explícitos: “[...] previstos expressamente no ordenamento
16

No contexto dessa teoria, os princípios constitucionais da Administração Pública – que serão estudados no
próximo capítulo – poderiam ser classificados como princípios em sentido estrito (expressam os valores
superiores da instituição “Administração Pública”), no contexto do sistema secundário ou do juiz (guiam o
exercício dos órgãos públicos), explícitos (estão expressamente previstos na Constituição) e institucionais
(expressam exigências que derivam dos valores internos do Direito e impõem limites ao exercício do poder dos
órgãos).
17
A classificação é exaustiva, porque todos os princípios do ordenamento podem ser classificados como
princípios em sentido estrito e/ou diretrizes. A classificação é excludente, porque, no caso concreto, o enunciado
será tratado ou como uma diretriz, ou como um princípio em sentido estrito. “Una misma persona no puede
utilizarlo, em um mismo contexto argumentativo, como ambas cosas a la vez”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
27)
18
“[...] expressa los valores superiores de un ordenamiento jurídico (y que son el reflejo de una determinada
forma de vida), de un sector del mismo, de una instituición, etc”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 26)
19
“[...] estipula la obrigación de perseguir determinados fines”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 26)
20
A classificação é “não excludente”, porque há princípios que se limitam a guiar o exercício de poderes
normativos públicos – é o caso da maioria dos princípios institucionais –, porém todos os princípios que guiam a
conduta dos destinatários das normas, também servem de critério de valoração dessa mesma conduta pelos
órgãos de aplicação. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 27)
21
“[...] dirigidos a guiar la conduta de la gente”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 27)
22
“[...] dirigidos a guiar el ejercicio de poderes normativos públicos (la creación o aplicación de normas) de los
órganos jurídicos”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 27)
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jurídico”,23 (tradução nossa)
b- Princípios implícitos: “[...] extraídos de enunciados presentes no
ordenamento jurídico”;24 (tradução nossa)
d) A quarta classificação é exaustiva e não excludente25. Divide os princípios
em:
a- Princípios substantivos: “[...] expressam exigências correspondentes aos
valores ou aos objetivos coletivos que o sistema jurídico trata de realizar;
apontam, assim, ao modelo de convivência entre os seres humanos que o
Direito pretende moldar”,26 (tradução nossa)
b- Princípios institucionais: “[...] expressam exigências que derivam
centralmente do que podemos chamar os valores internos do Direito e
objetivo geral de eficácia do Direito e de funcionamento de sua
„maquinaria‟”.27 (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 26-28 – tradução
nossa)
1.2.2 A distinção entre regras e princípios
Didaticamente, os autores optaram pela proposição de uma distinção entre
princípios e regras – e também entre os vários princípios –, baseada em três enfoques da
norma jurídica, aduzindo que a distinção entre estes institutos pode adquirir tons distintos,
segundo a perspectiva escolhida para considerar as normas.
Tal didática também reside no fato de que cada forma de distinção proposta,
posteriormente, fundamentará uma das funções desempenhadas pelos princípios no
ordenamento jurídico.
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“[...] formulados expresamente en el ordenamiento jurídico”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 27)
“[...] extraídos a partir de enunciados presentes en el ordenamiento jurídico”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
27)
25
Muitos princípios institucionais dirigidos ao interior do sistema são traduções institucionais dos princípios
substantivos. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 27-28)
26
“[...] expresan exigencias correspondientes a los valores o a los objetivos colectivos que el sistema jurídico
trata de realizar; apuntan, así, al modelo de convivência entre los seres humanos que el Derecho pretende
moldear”, (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 27-28)
27
“[...] expresan exigências que derivan centralmente de lo que podemos llamar los valores internos del Derecho
y del objetivo general de eficacia del Derecho y de funcionamiento eficiente de su „maquinaria‟”(ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 28).
24
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1.2.2.1 A distinção estrutural
Sob o enfoque estrutural28, as normas podem ser entendidas como enunciados
que correlacionam casos genéricos (conjunto de propriedades) e soluções (qualificação
normativa de uma determinada conduta como obrigatória, proibida ou permissiva de uma
ação).
Nessa primeira distinção, os autores adotam a primeira classificação
principiológica (princípios em sentido estrito e diretrizes), advertindo que só as regras de
ação e os princípios em sentido estrito possuem essa estrutura condicional (correlaciona um
caso com uma solução normativa), diferenciando-se, contudo:
[...] os princípios em sentido estrito podem formular-se sempre como enunciados
que correlacionam casos com a qualificação normativa de uma determinada conduta,
mas isso não quer dizer que, desta perspectiva, não exista nenhuma diferença com as
regras (e em particular com as regras de ação). A diferença apóia em que os
princípios configuram o caso de forma aberta, enquanto que as regras o fazem de
forma fechada. Com isso queremos dizer que enquanto que nas regras as
propriedades que conformam o caso constituem um conjunto finito e fechado, nos
princípios não podem formular-se uma lista fechada das mesmas: não se trata só de
que as propriedades que constituem as condições de aplicação tenham uma periferia
maior ou menor de vagueza, senão que tais condições não se encontram sequer
genericamente determinadas. O tipo de indeterminação que assola aos princípios é,
pois, mais radical que o das regras (ainda que, desde logo, entre um e outro tipo de
indeterminação pode haver casos de penumbra)29. (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
29-30 – tradução nossa).

A indeterminação mais característica dos princípios se deve à configuração aberta
das suas condições de aplicação – o que, geralmente, não ocorre com as regras. No entanto,
estruturalmente, os princípios em sentido estrito e as regras de ação determinam a realização
de uma conduta e, por isso, exigem um cumprimento pleno: no caso concreto, ou se realiza ou
não se realiza a ação prescrita – não admitindo cumprimentos variados.
A diferença reside no fato de que os princípios em sentido estrito prescrevem uma
obrigação ou proibição prima facie que só cederá lugar nos casos em que concorrer outro

28

Esquema utilizado por Alchourrón e Bulygin, em sua obra “Normative Systems” (1974).
[...] los princípios en sentido estrito pueden formularse siempre como enunciados que correlacionan casos con
la calificación normativa de una determinada conduta, pero eso no quiere decir que, desde esta perspectiva, no
exista ninguna diferencia con las reglas (y en particular con las reglas de acción). La diferencia estriba en que los
principios configuran el caso de forma abierta, mientras que las reglas lo hacen de forma cerrada. Con ello
queremos decir que mientras que en las reglas las propiedades que conforman el caso constituyen un conjunto
finito y cerrado, en los principios no puede formularse una lista cerrada de las mismas: no se trata solo de que las
propiedades que constituyen las condiciones de aplicación tengan una periferia mayor o menor de vaguedad,
sino de que tales condiciones no se encuentran siquiera genéricamente determinadas. El tipo de indeterminación
que aqueja a los principios es, pues, más radical que el de las reglas (aunque, desde luego, entre uno e outro tipo
de indeterminación puede haber casos de penumbra). (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 29-30)
29
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princípio – ou regra – que tenha mais peso30. As regras, por sua vez, estão destinadas a
evitar a ponderação, uma vez que, ao correlacionar sua solução normativa com condições de
aplicações (ou casos genéricos) – constituídas por propriedades independentes das razões que
operam a favor ou contra a dita solução normativa –, pretendem impor obrigações ou
proibições não meramente prima facie, mas de caráter conclusivo em relação a todos os casos
em que se verifiquem suas condições de aplicação.
Em contrapartida, as diretrizes e as regras de fim prescrevem um objetivo e, não
indicam quais sejam as ações idôneas para alcançá-lo – o que garante maior
discricionariedade aos seus destinatários. Diferenciam-se, todavia, pois as regras de fim
configuram de forma fechada suas condições de aplicação e estabelecem um fim que deve ser
cumprido de forma plena. Ao passo que as diretrizes31configuram de forma aberta as suas
condições de aplicação e instituem um fim que deve ser cumprido, na maior medida possível,
levando-se em consideração a concorrência com outros fins e meios disponíveis (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 29-34)
Nestes termos, verifica-se que a teoria de Robert Alexy dos princípios como
“mandados de otimização” resulta, distorcida, em relação aos princípios jurídicos em sentido
estrito, mas perfeitamente aplicável às diretrizes. Isso se explica porque:
[...] ao contrário do que ocorre com os princípios em sentido estrito, na conduta
governada por diretrizes não se trata de determinar a prevalência de uma ou outra
em relação com um determinado caso, senão de articular políticas capazes de lograr,
em maior grau possível, a consecução de todos estes objetivos.32 (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 33-34 – tradução nossa).

Talvez, seja esse o ponto-chave que diferencia a teoria ora proposta da teoria de
30

Para explicar essa afirmação, os autores trazem como exemplo o princípio expresso no art. 14 da Constituição
Espanhola (CE): “los espanõles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquer outra condición o circunstancia personal o social”. Esse
princípio proíbe prima facie discriminar atendendo a fatores de nascimento, raça, sexo, etc., sempre que se dê
uma oportunidade para discriminar atendendo a qualquer de ditos fatores. Tal proibição prima facie só cederá
lugar nos casos em que concorrer outro princípio que, no caso em questão, tenha mais peso (ou seja, se as razões
derivadas do outro principio a favor de um tratamento desigual tenha mais peso que a razão constituída pelo
princípio da igualdade de trato). Os autores, ainda, destacam que o termo “discriminação” é vago, em razão da
sua carga valorativa, mas esta vagueza é comum aos princípios e às regras, sendo usualmente, em menor grau no
ultimo caso. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 31-32)
31
Como exemplo de diretriz, os autores trazem o princípio expresso no art. 51 da CE: “los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuários, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud, y los legítimos interesses econômicos de los mismos”. Essa diretriz não ordena – nem proíbe
– nenhuma ação, senão a consecução de um estado de coisas com certa característica: que a segurança, a saúde e
os legítimos interesses econômicos dos consumidores e usuários se encontrem eficazmente protegidos.
(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 32-33)
32
[...] a diferencia de lo que ocurre con los princípios en sentido estrito, en la conducta gobernada por directrices
no se trata de determinar la prevalencia de una u otra en relación con un determinado caso, sino de articular
políticas capaces de lograr, en el mayor grado posible, la consecución de todos estos objetivos. (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 33-34)
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Robert Alexy. Ao conceber uma nova classe de princípios que se afasta daquela idéia de
mandado de otimização, em razão de sua estrutura, os autores definem uma nova forma de
aplicação aos “princípios em sentido”:
Os princípios em sentido estrito estipulam em seu consequente como obrigatória
(proibida) a realização de uma certa ação [...], [então] a ponderação consiste
essencialmente em determinar a prevalência, em um certo caso, de um princípio a
respeito de outros concorrentes, [...] expressando-se essa prevalência em uma regra
para seu destinatário.33
Quando se operam com diretrizes a ponderação consiste essencialmente em
concretizar um fim e/ou suas formas de realização, tendo em conta os limites
marcados por outros fins e elegendo meios que sejam aptos para alcançar o fim em
questão, deteriorando o menos possível o alcance de outros fins também
ordenados.34 (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 37 – tradução nossa – grifo do autor)

Ou seja, tanto os princípios em sentido estrito quanto as diretrizes, em razão de
sua indeterminação, exigem “ponderação” na sua aplicação, porém esta expressão tem um
significado distinto em cada caso. Em relação aos princípios em sentido estrito – prescrevem
uma conduta –, a ponderação significa prevalência do princípio de maior peso; ao passo que
na aplicação das diretrizes – prescrevem um fim –, significa concordância prática, a fim de
realizar, na maior medida, todas as diretrizes envolvidas.
1.2.2.2 A distinção funcional
O enfoque funcional entende as normas como razões para ação e busca mostrar
o seu papel no raciocínio prático de seus destinatários35. Os autores explicam que as regras
são razões peremptórias e independentes do conteúdo para realizar a conduta ou para
atingir o estado de coisas por elas prescritas.
Razões peremptórias quer dizer o mesmo que razões protegidas [...] que
constituem uma razão de primeira ordem para realizar a ação exigida – [...] para
ditar um conteúdo que corresponda ao da regra – e uma razão de segunda ordem
para excluir ou suprimir qualquer deliberação independente por parte de seu
33

Los principios en sentido estricto estipulan en su consecuente como obligatoria (prohibida) la realización de
una cierta acción [...], [entonces] la ponderación consiste esencialmente en determinar la prevalência, en un
cierto caso, de un principio respecto de otros principios concurrentes, [...] expresandose esta prevalencia en una
regra a su destinatário. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 37)
34
Cuando se opera con diretrices la ponderación consiste esencialmente en concretar un fin y/o sus formas de
realización, teniendo en cuenta los límites marcados por otros fines y eligiendo medios que sean aptos para
lograr el fin en cuestión, deteriorando lo menos posible el logro de otros fines también ordenados. (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 37 – grifo do autor). Nesse ponto, os autores advertem que a concretização dos fins e a
escolha das formas de realização das diretrizes exige, necessariamente, uma certa priorização – entre os fins
ordenados pelas diretrizes – e um juízo de meio-fim empregado. Por esse motivo, o cumprimento das diretrizes
deve ser assunto reservado aos órgãos de legitimação democrática (legislativo e executivo) e o controle judicial
deve se limitar aos casos em que tais órgãos adotem medidas nitidamente opostas à obtenção do estado de coisas
ordenado pela diretriz. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 38)
35
Os autores utilizaram uma caracterização criada Hart para demonstrar como o Direito incide no raciocínio
prático de seus destinatários, restringindo-a, contudo, a alguns tipos de normas. (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
34)
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destinatário sobre os argumentos em prol e em contrário de realizar a ação. São
independente do conteúdo porque [...] a razão pela qual devem entrar a formar
parte do raciocínio dos órgãos jurisdicionais é [...] sua origem em uma determinada
fonte [...] (da autoridade normativa que as tenha ditado ou adotado).36 (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 35-36 – tradução nossa – grifo nosso)

Isso significa que, uma vez verificadas as condições de aplicação da regra, os
órgãos jurisdicionais devem resolver a questão adotando o conteúdo da regra como razão de
decidir, excluindo seu próprio juízo.
A diferença entre as regras reside no modo de guiar a conduta: as regras de ação
simplificam o processo de decisão do seu destinatário, porque ele só deve verificar se as
condições de aplicação da norma se cumpriram para fazer, ou não, a conduta prescrita, não se
responsabilizando pelas suas conseqüências; ao contrário das regras de fim, onde o
destinatário deve escolher as condutas para alcançar o fim ordenado pela norma, e, por isso,
assume a responsabilidade pelas suas conseqüências.
Já em relação aos princípios, os autores iniciam a análise adotando,
exclusivamente, os princípios no contexto do sistema secundário ou do juiz37 (segunda
classificação):
Princípios enquanto normas dirigidas às autoridades normativas e, mais em
concreto, aos órgãos jurisdicionais [...], a quem o próprio Direito confere o poder
normativo para resolver autoritativamente as disputas e os impõe o dever de fazer-lo
juridicamente (fundamentando suas resoluções nas normas identificadas como
jurídicas).38 (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 34 – tradução nossa – grifo do autor)

Nesse contexto, os princípios explícitos são razões para ação dos órgãos judiciais
independentes do conteúdo – porque devem servir como razões para formar o raciocínio
justificativo das decisões judiciais pelos mesmos motivos das regras: sua origem em uma
fonte – e não peremptórias39:

36

Razones perentorias quiere decir lo mismo que “razones protegidas” que constituyen una razón de primer
orden para realizar la acción exigida – [...] para dictar una resolución cuyo contenido corresponda al de la regla –
y una razón de segundo orden para “excluir o suprimir cualquier deliberación independiente por parte de su
destinatário sobre los argumentos en pro y en contra de realizar la acción. Son independiente del contenido
porque [...] la razon por la que deben entrar a formar parte del razoniamento justificativo de las decisiones es [...]
su origem en una determinada fuente [...] (de la autoridad normativa que las ha dictado o adoptado) que es
condición suficiente para considerarlas como razones perentorias. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 35 – grifo
nosso)
37
Os princípios primários – dirigidos as pessoas em geral –, diferenciam-se dos princípios secundários, pois as
pessoas não têm que justificar seu comportamento em relação às normas, salvo em caso excepcionais
(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 34). Por esse motivo, essas normas não serão analisadas.
38
Principios en cuanto pautas dirigidas a las autoridades normativas y, más en concreto, a los órganos
jurisidiccionales [...], a quienes el própio Derecho confiere el poder normativo para resolver autoritativamente
las disputas y les impone el deber de hacerlo jurídicamente (fundamentando sus resoluciones el las pautas
identificadas como jurídicas). (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 34 – grifo do autor)
39
Dessa distinção, tem-se que os princípios explícitos da Administração Pública podem servir como razão para
justificar uma decisão judicial, no entanto devem ser ponderados pelos órgãos judiciais no caso concreto.
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[...] porque não estão destinadas a excluir a deliberação por parte do órgão
jurisdicional acerca do conteúdo da resolução a ditar, mas que constituem
meramente razões de primeira ordem para resolver num determinado sentido, cuja
força a respeito de outras razões [outros princípios] – que podem constituir, ao
mesmo tempo, razões para resolver em outro sentido – há de ser ponderada pelo
próprio órgão jurisdicional.40 (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 36 – tradução nossa
– grifo nosso)

Ao passo que os princípios implícitos são razões para a ação não peremptórias
– pelo mesmo motivo destacado anteriormente – e não independentes do conteúdo, “[...]
porque se devem entrar na formação do raciocínio dos órgãos jurisdicionais [...] é por certa
qualidade41 de seu conteúdo: [...] sua adequação ou coerência em relação com as regras e
princípios baseados em fontes”.42 (tradução nossa)
Na sequência, os autores retomam a primeira classificação principiológica,
destacando que as diretrizes são razões para a ação utilitária, pois “[...] para que a
consecução de um fim F seja desejável basta que exista, em princípio, uma razão em favor de
tudo aquilo que conduza ao fim”;43 e não excludentes, na medida em que “pode haver razões
em sentido contrário e que tenham uma maior força”.44 Enquanto que os princípios em
sentido estrito também são razões para a ação não excludentes, porém, de correção, pois
“[...] na deliberação do sujeito, operam como razões últimas”.45 (tradução nossa)
Por esse motivo, as razões utilitárias que derivam de diretrizes podem e devem ser
superadas pelas razões de correção decorrentes de princípios em sentido estrito, enquanto que
o contrário não pode ocorrer:
Se se tem uma razão de correção para fazer X, então o não fazer X só pode
justificar-se apelando a outras razões do mesmo tipo – isto é, baseadas em princípios
– que tenham um maior peso, mas não a razões utilitárias – baseadas em diretrizes –
que mostram que a consecução de um certo fim é incompatível com a ação X 46.
40

[...] porque no están destinadas a excluir la deliberación por parte del órgano jurisdiccional acerca del
contenido de la resolución a dictar, sino que constituyen meramente razones de primer orden para resolver en
un determinado sentido, cuya fuerza respecto de otras razones (otros principios) – que puedan constituir, a su
vez, razones para resolver en otro sentido – há de ser ponderada por el própio órgano jurisdiccional. (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 36 – grifo nosso)
41
Segundo os autores, “dicha cualidade no es su justicia intrínseca (esto es, los principios no se extraen sin más
de la moral social, como a veces parece dar a entender Dworkin [1978 y 1986], ni son pautas que gozan de
arraigo social, como sostienen algunos civilistas ilustres como Diéz Picazo [1989] (ATIENZA; MANERO,
2004, p. 36)
42
“[...] porque si deben a entrar a formar parte del razonamiento de los órganos jurisdicionales [...] es por cierta
cualidad de su contenido: [...] su adecuación o coherencia en relación con las reglas y principios basados en
fuentes” (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 36)
43
“[...] el que la consecución de un fin F sea deseable hace que exista, en principio, una razón en favor de todo
aquello que conduzca al fin”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 37)
44
“[...] puede haber razones en sentido contrario y que tengan una mayor fuerza”. (ATIENZA; MANERO, 2004,
p. 37)
45
“[...] en la deliberación del sujeto, [...] operan como razones últimas”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 37)
46
Si se tien una razón de corrección para hacer X, entonces el no hacer X sólo puede justificarse apelando a otras
razones del mismo tipo – esto es, basadas en principios – que tengan un mayor peso, pero no a razones utilitarias
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(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 37 – tradução nossa)

Por fim, em relação à ultima classificação principiológica (princípios substantivos
e institucionais), reflete-se a dicotomia estrutural entre princípios em sentido estrito e
diretrizes: quando o princípio institucional ou substantivo assemelha-se estruturalmente ao
princípio em sentido estrito, exige, em caso de prevalência, um cumprimento pleno; quando o
princípio institucional ou substantivo assemelha-se a diretriz, constitui um mandado de
otimização. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 34-38)
1.2.2.3 Regras, princípios, interesses e poder
As normas jurídicas estão conectadas de diversas maneiras com os interesses
e relações de poder47 existentes na sociedade. Os autores estabelecem três formas de
conexão: (1) normas jurídicas são resultados de interesses e de relações de poder; (2) normas
jurídicas configuram relações de poder; e (3) o exercício do poder concedido pelas normas
jurídicas produz alterações nas relações sociais.
Esta distinção irá tratar da segunda forma de conexão, porquanto:
[...] em relação com as normas jurídicas, o poder não aparece unicamente no
momento de seu estabelecimento ou de sua aplicação, mas que elas mesmas
configuram uma estrutura de poder: isto é, outorgam a certos indivíduos ou grupos a
capacidade de afetar os interesses de outros indivíduos ou grupos. 48 (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 40 – tradução nossa)

Uma justificativa para a existência do ordenamento jurídico reside no fato de que
as normas jurídicas desempenham um papel fundamental de articulação – de normatização –
dos interesses dos indivíduos e dos grupos, o que torna possível a vida em sociedade.
Essa função de normatizar se manifesta através das regras de ação que evitam a
necessidade de ponderação em cada ocasião, na medida em que – pressupondo a existência
de conflitos de interesses entre os sujeitos sociais – impõem restrições recíprocas e delimitam
uma esfera de não interferência dentro da qual cada indivíduo pode perseguir seus próprios
interesses.
– basadas en diretrices – que muestren que la consecución de un cierto fin es incompatible com la acción X.
(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 37)
47
Para aclarar essa conexão, os autores propõe um conceito de “poder” que se conecta de maneira essencial com
a noção de “interesse”: “El poder es un tipo de relación en que los sujetos que participan en ella están en una
situación de desigualdad en cuanto que unos pueden afectar los intereses de los otros”. (ATIENZA; MANERO,
2004, p. 40)
48
En relación con las normas jurídicas, el poder no aparece únicamente en el momento de su establecimiento o de
su aplicación, sino que ellas mismas configuran una estructura de poder: esto es, otorgan a ciertos individuos o
grupos la capacidad de afectar a los interesses de otros individuos o grupos. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 40)
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O Direito, contudo, também tem a função de promover determinados interesses
sociais, por isso estabelecem regras de fim e diretrizes. Ambas se diferenciam das regras de
ação, pois não delimitam anteriormente a articulação dos interesses (regras de fim) ou
finalidades (diretrizes) em conflito, exigindo em cada caso uma ponderação para determinar
o peso relativo de cada interesse – ou finalidade – envolvido.
As diretrizes, por sua vez, também se diferenciam das regras de fim, porque não
estabelecem a priori - em seu conteúdo normativo - os interesses presentes em cada caso,
sendo que tal determinação depende de circunstâncias variáveis.
No entanto, existem alguns valores que devem ser protegidos pelo ordenamento
jurídico, impondo restrições aos interesses dos indivíduos. Os princípios em sentido estrito
são as normas que resguardam esses valores e, por isso, prevalecem em relação às diretrizes e
desempenham um papel negativo dentro do ordenamento, visto que “não tratam de ordenar a
concorrência de interesses [regras de ação] nem de promover uns ou outros interesses sociais
[regras de fim e diretrizes], mas de evitar que a persecução de quaisquer interesses possa
danificar a ditos valores”.49 (tradução nossa)
Já no caso de conflito entre esses valores – o que é muito comum nos
ordenamentos jurídicos liberal-democráticos que compilam uma pluralidade de valores, cuja
hierarquia interna nem sempre se encontra pré-determinada –, há que se fazer uma
ponderação que determine qual o valor que tem maior peso, dada todas as circunstâncias do
caso.
Em relação à segunda classificação (princípios no contexto do sistema primário e
secundário), os autores afirmam que “dadas as peculiaridades dos princípios frente às regras,
aqueles [princípios no contexto do sistema secundário] outorgam aos órgãos de aplicação do
Direito um poder [...] muito superior ao das regras”.50 Por esse motivo, constata-se uma
crescente valorização dos princípios no ordenamento jurídico, paralelo a uma progressiva
judicialização do Direito. (tradução nossa)
No tocante à terceira classificação principiológica (princípios explícitos e
implícitos), os autores ponderam que a existência dos princípios implícitos, por um lado,
49

Los princípios en sentido estricto “no tratan de ordenar la concurrencia de intereses [reglas de acción] ni de
promover unos u otros intereses sociales [reglas de fin y directrices], sino de evitar que la persecución de
cualesquiera intereses pueda dañar a dichos valores”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 41)
50
“Dada las peculiaridades de los principios frente a las reglas, aquéllos [principios em el contexto del sistema
secundário] otorgan a los órganos de aplicación del Derecho un poder (capacidad de afectar – positiva y
negativamente – los intereses de los súbditos) muy superiores al de las reglas”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
42)
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representa interesses ou relações de poder ocultadas pelo ordenamento; e, por outro lado, diz
respeito a razões técnicas relacionadas à própria natureza dos princípios:
Por um lado, a dinâmica social faz com que surjam constantemente novos objetivos
ou finalidades que não podiam ser previstas pelos órgãos de produção normativa;
por outro lado, os princípios dependem das regras e são, ao mesmo tempo,
fortemente interdependentes entre si, de maneira que a modificação das regras ou
princípios explícitos gera constantemente novos princípios implícitos; finalmente, ao
menos alguns dos que temos chamado princípios em sentido estrito descansam no
que cabe chamar “formas de vida” de uma sociedade que, como se sabe, não são
fáceis de caracterizar em todos seus contornos. 51 (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
42 – tradução nossa)

Por fim, no que se refere à quarta classificação (princípios institucionais e
substantivos), convém destacar que os princípios institucionais não têm relação direta com o
poder social, na medida em que se direcionam para o interior do próprio sistema jurídico.
Esses princípios, contudo, impõem limites ao exercício do poder dos órgãos públicos.
(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 40-43)
1.2.3 As funções dos princípios
Como já foi antecipado no item 1.2.2, após promover a distinção entre princípios
e regras, os autores apresentam as três principais funções que os princípios desempenham no
Direito, sendo que cada uma delas se relaciona a um dos enfoques das normas jurídicas vistos
anteriormente. Assim sendo, a análise estrutural destaca a função explicativa ou de
sistematização do Direito; a análise funcional evidencia a função de justificação do raciocínio
jurídico; e a análise da relação entre as normas, os interesses e o poder ressalta a função de
legitimação e de controle do poder.
1.2.3.1 A função explicativa do Direito
Os princípios são instrumentos que permitem explicar o Direito, de um lado, “por
sua capacidade de sintetizar uma grande quantidade de informação”52: assim, com a utilização
de poucos princípios, é possível compreender o funcionamento de uma instituição jurídica no
âmbito do ordenamento jurídico e na sua relação com a sociedade. (tradução nossa)
De outro lado, porque os princípios dão sentido ao conjunto de normas que
51

Por un lado, la dinámica social hace que surjan constantemente nuevos objetivos o finalidades que no podían
preverse por los órganos de producción normativa; por outro lado, los principios dependen de las reglas y son, al
mismo tiempo, fuertemente interdependientes entre sí, de manera que la modificación de las reglas o principios
explícitos genera constantemente nuevos principios implícitos; finalmente, al menos algunos de los que hemos
llamado principios em sentido estricto descansan en lo que cabe llamar “formas de vida” de una sociedad que,
como se sabe, no son fáciles de caracterizar en todos sus contornos. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 42)
52
“[...] por su capacidad para sintetizar una gran cantidad de información”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 43)
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formam o Direito: desse modo, ao conhecer os princípios de uma determinada instituição ou
de um Direito, é possível, inclusive, até certo ponto, predizer quais são as soluções para os
problemas que aparecem em casos específicos.
Destarte, com essa dupla capacidade de apresentar de forma breve e ordenada
um setor do (ou todo) ordenamento jurídico, os princípios cumprem um papel fundamental na
ciência jurídica, na medida em que desempenham sua principal função de sistematização do
Direito53. Entretanto, essa função não constitui um fim em si mesmo, mas um meio para
realizar uma função mais relevante que é sugerir critérios para a aplicação, interpretação e
modificação do Direito. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 43-44)
1.2.3.2 A função justificativa no raciocínio jurídico
No raciocínio jurídico, os princípios contribuem com uma argumentação mais
modesta do que as regras em dois sentidos:
a) as regras reduzem a complexidade dos processos de argumentação, pois
quando uma regra é aceita – ao contrário dos princípios –, evita-se o processo
de ponderação das razões em prol e contra uma determinada decisão;
b) os princípios, enquanto premissas a serem utilizadas nos argumentos práticos,
tem menos força que as regras. Assim:
Se alguém aceita como premissa de seu raciocínio a regra “se se dá X, então se deve
fazer Y” e aceita também que “X teve lugar”, daí tem que inferir necessariamente
“se deve fazer Y”. No entanto, das premissas 1) “F é um fim a alcançar na maior
medida possível” [é uma diretriz] e 2) “G conduz a F” (ainda que G seja um
comportamento não proibido pelo ordenamento jurídico) ou inclusive 2´) “só G
conduz a F” não se pode passar a conclusão 3) “deve-se fazer G”, mas simplesmente
à de “existe uma razão para efetuar G”; o mesmo cabe dizer em relação com as
premissas 1) “C é um tipo de comportamento valioso” [é um princípio em sentido
estrito] e 2) “c é uma ação do tipo C” que não permitem ir mais além da conclusão
3) “há uma razão para efetuar c”.54 (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 45 – tradução
nossa)

Por outro lado, os princípios superam as regras em outros dois aspectos:

53

Esta doble capacidad de los principios para presentar de manera breve y ordenada un sector de (o todo) un
ordenamento jurídico no es ni más ni menos que lo que suele llamarse sistematización del Derecho. (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 44 – grifo nosso)
54
Si alguien acepta como premisa de su razonamiento la regla “si se da X, entonces se debe hacer Y” y acepta
también que “X ha tenido lugar”, de ahí tiene que inferir necesariamente “se debe hacer Y”. Sin embargo, de las
premissas 1) “F es un fin a alcanzar en la mayor medida posible” [es una diretriz] y 2) “G conduce a F” (aun que
G sea un comportamiento no prohibido por el ordenamiento jurídico) o incluso 2´) “sólo G conduce a F” no
puede pasarse a conclusión 3) “se debe hacer G”, sino simplesmente a la de “existe una razón para efectuar G”;
lo mismo cabe decir en relación con las premisas 1) “C es un tipo de comportamiento valioso” [es un principio
em sentido estricto] y 2) “c es una acción del tipo C” que no permiten ir más allá de la conclusión 3) “hay una
razón para efectuar c”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 45)
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a) os princípios tem maior alcance justificativo, pois podem ser (são) enunciados
em terminações mais genéricas, o que lhes permitem ser aplicado em maior
numero de situações;
b) a menor força dos princípios como premissas nos argumentos práticos
coincide com a sua maior força expansiva. Dessa forma:
A partir das premissas “todos os homens fisicamente aptos deverão fazer o serviço
militar” e “se te intervém cirurgicamente passarás a ser considerado fisicamente
apto” não se conclui “deves intervir-te cirurgicamente” e nem sequer “existe uma
razão para que te intervenham cirurgicamente” (pois é possível que um [homem]
não deseje fazer o serviço militar, de maneira que, para ele, isso não conta como
razão). Por outro lado, a partir do princípio de que “os espanhóis tem direito a uma
moradia digna” junto com o enunciado “baratear os créditos para moradias facilita
que um maior número de pessoas ascenda a uma moradia digna”, certamente se
conclui, quando menos, que “há uma razão para que o Estado barateie os créditos
para a compra de moradias”.55 (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 45 – tradução
nossa)

Os autores explicam que esse contraste se deve ao fato que “em relação com os
princípios, as dimensões diretivas e valorativas das normas tendem a se confundir, o que não
ocorre com as regras”.56 (tradução nossa)
Mas isso diz respeito aos princípios em geral. No tocante às classificações
principiológicas, antes assinaladas, os autores destacam alguns aspectos importantes:
Em relação à primeira classificação – como dito anteriormente –, os princípios em
sentido estrito são considerados razões de correção, enquanto que as diretrizes são razões
utilitárias.
Já em relação à segunda classificação, os princípios primários servem somente
como guias para a conduta; ao passo que os princípios secundários servem não somente para
guiar a conduta, mas também para justificar a tomada de decisões jurídicas.
Nesse aspecto, “um caso é [considerado] fácil precisamente quando a subsunção
dos fatos a uma regra não resultam controvertida à luz do sistema de princípios que dotam de

55

A partir de las premisas “todos los varones físicamente aptos deberán hacer el servicio militar” y “si te
intervienen quirúrgicamente pasarás a ser considerado físicamente apto” no se conlcuye “debes intervenirte
quirúrgicamente” y ni siquiera “existe una razón para que te intervengan quirúrgicamente” (pues es posible que
uno [hombre] no desee hacer el servicio militar, de manera que, para él, ello no cuenta como razón). En cambio,
a partir del principio de que “los españoles tienen derecho a una vivienda digna” junto con el enunciado
“abaratar los créditos para viviendas facilita que un mayor número de personas acceda a una vida digna” sí que
se concluye, cuando menos, que “hay una razón para que el Estado abarate los créditos para la compra de
viviendas”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 45)
56
“[...] en relación con los principios, las dimensiones diretivas y valorativas de las normas tienden a
confundirse, lo que no ocurre con las reglas”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 45)
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sentido57 a instituição ou o setor normativo de que se trata”.58 (tradução nossa)
Esse entendimento, por sua vez, invalida uma visão muito difundida acerca da
forma como o Direito guia as condutas dos órgãos jurisdicionais: “o central da conduta
juridicamente guiada dos órgãos jurisdicionais é a obediência a razões peremptórias [regras];
a deliberação acerca de razões não peremptórias [princípios] é periférica e marginal”.59
Porquanto, como se viu no parágrafo anterior, mesmo num caso fácil, a obediência a razões
peremptórias (regras) pressupõe a prévia consideração de que não há princípios que tenham
mais força e que exigem a não obediência. Trata-se, então, de uma “deliberação
normativamente guiada” que impõe uma forma de obediência, porém, distinta daquela que
consiste no seguimento das razões peremptórias (regras). (tradução nossa)
Assim, pode-se concluir que “[...] o Direito constitui, para os órgãos
jurisdicionais, um sistema excludente ou fechado [...] em dois sentidos”:60 num primeiro
sentido, porque impõe a esses órgãos o dever de promover um balanço entre as razões
juridicamente tuteladas pelas normas, sendo admitida a adoção de razões diversas somente
quando as próprias normas permitirem; e, num segundo sentido, porque o balanço entre essas
razões remete, na maioria dos casos, a adotar como base de decisão uma regra jurídica (razão
peremptória). (tradução nossa)
Por conseguinte, verificam-se dois tipos de casos no Direito: (1) os casos difíceis
em que a “decisão se fundamenta no balanço das razões jurídicas [ponderação entre
princípios] que se integram na deliberação do órgão jurisdicional” – nesse caso, a deliberação
do órgão leva formulação de uma regra61; e (2) os casos fáceis “em que o balanço de razões
exige o abandono da deliberação e adoção como base da decisão de uma razão peremptória
[uma regra]”. (tradução nossa)
57

Y “que dotan de sentido” puede tener, a su vez, un doble sentido: puede tratarse de los valores cuya realización
viene asegurada por el cumplimiento de la regla [principio en sentido estrito], o bien de los objetivos sociales
para cuya consecución el cumplimiento de la regla [diretriz] aparece como médio. (ATIENZA; MANERO, 2004,
p. 45)
58
Un caso es [considerado] fácil precisamente cuando la subsunción de unos determinados hecho bajo una
determinada regla no resulta controvertible a la luz del sistema de principios que dotan de sentido a la
instituición o sector normativo de que se trate. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 46 – grifo do autor)
59
“lo central de la conducta jurídicamente guiada de los órganos jurisdiccionales es la obediência a razones
perentorias; la deliberación acerca de razones no perentorias es periférica o marginal”. (ATIENZA; MANERO,
2004, p. 47)
60
[...] el Derecho constituye, para los órganos jurisdiccionales, un sistema excluyente o cerrado [...] en doble
sentido. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 47)
61
“Nos casos difíceis, o juiz deve efetuar a ponderação entre princípios - balanço das razões - para se chegar a
uma regra que, por sua vez, será adotada como base da decisão. À diferença dos casos fáceis, a regra foi
formulada, com base em um balanço de razões não peremptórias, pelo próprio órgão jurisdicional”. (ATIENZA;
MANERO, 2004, nota de rodapé da p. 47)
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No tocante à terceira classificação principiológica, surge a problemática questão
de como justificar a adoção de princípios implícitos como premissas em uma argumentação
jurídica, pois, segundo os autores, “[...] afirmar que „X é um princípio implícito‟ de uma
instituição [...] é o mesmo que afirmar que as regras e princípios explícitos correspondentes
são coerentes com X [...]”62 e que o conteúdo por elas proposto também é coerente com X.
Assim, o problema de identificar um princípio implícito coincide com o problema da
interpretação do Direito. (tradução nossa)
Na última classificação principiológica, os princípios substantivos constituem o
núcleo da argumentação jurídica nos casos difíceis; ao passo que os princípios institucionais
expressam a dimensão institucional do Direito e, por sua vez, garantem a especificidade do
raciocínio jurídico em relação ao raciocínio moral ordinário:
[...] O discurso moral ordinário está aberto a todas as razoes relevantes, não está
sujeito a prazos e a solução das controvérsias não depende em si de órgão
autoritativo algum, mas do consenso unanime, caso contrário sempre revisável, dos
afetados. Mas é precisamente por essas características porque o discurso moral
é necessariamente deficitário ou insuficiente como método de resolução de
conflitos. Poderíamos dizer que o caráter institucional do discurso jurídico é
condição necessária da superação dos déficit operativos do discurso moral. E estes
déficit operativos do discurso moral – e a conseguinte necessidade de um esquema
regimentado de solução das controvérsias – seguirão sendo tais em uma sociedade
de seres plenamente morais [...], pois também nessa o discurso moral, deixado a si
mesmo, frustraria – ainda que só fora pela ausência de limites temporais, pela
revisibilidade incessante de seus resultados e pelo poder de veto que a exigência de
unanimidade implica – suas próprias finalidades.63 (ATIENZA; MANERO, 2004, p.
48 – tradução nossa)

Por fim, os autores ainda destacam que se, por um lado, às vezes, as exigências
institucionais do Direito representam limites ao alcance dos valores (princípios em sentido
estrito) e dos fins (diretrizes) substantivos que o próprio Direito prescreve. Deve-se
considerar, por outro lado, que, na maioria das vezes, essas exigências institucionais –
preservação da vigência do sistema jurídico e de certa eficiência de sua maquinaria – irão
62

“[...] afirmar que „X es un principio implícito „de una determinada instituición [...] es lo mismo que afirmar
que las reglas y principios explícitos correspondientes son coherente con X [...]”. (ATIENZA; MANERO, 2004,
p. 49)
63
El discurso moral ordinário está abierto a todas las razones relevantes, no está sujeto a plazos y la solución de
las controvérsias no depende en él de órgano autoritativo alguno, sino del consenso unánime, por lo demás
siempre revisable, de los afectados. Pero es precisamente por estas características por lo que el discurso moral es
necessariamente deficitario o insuficiente como método de resolución de los conflictos. Podríamos decir que el
carácter institucional del discurso jurídico es condición necesaria de la superación de los déficit operativos do
discurso moral. Y estos déficit operativos del discurso moral – y la conseguiente necesidad de un esquema
regimentado de solución de las controvérsias – seguirían siendo tales en una sociedad de seres plenamente
morales [...], pues también en ella el discurso moral, dejado a si mismo, frustraria – aunque solo fuera por la
ausencia de limites temporales, por la revisabilidad incesante de sus resultados y por el poder de veto que la
exigencia de unanimidad implica – sus propias finalidades. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 48)
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maximizar as possibilidades de implementação de tais valores e fins substantivos.64
(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 45-49)
1.2.3.3 A função legitimadora do poder
“[...] Os princípios estão conectados com a realização de todas as funções sociais
desempenhadas pelo Direito [diretrizes]”.65 O lado positivo dessa função está relacionado
com o Estado do bem-estar que, por sua vez, dá origem ao Direito que se preocupa em
promover certos objetivos coletivos. Daí decorre a importância crescente que as diretrizes
vêm adquirindo nos ordenamentos jurídicos. (tradução nossa – grifo do autor)
Junto com essa tendência de aumento do poder do Direito na sociedade, aumenta
também o apelo para que esse poder seja limitado por critérios morais que os ordenamentos
jurídicos tendem a incorporar sob a forma de direitos fundamentais. Por esse motivo, os
princípios em sentido estrito encontram uma formulação cada vez mais explícita nas
Constituições.
Segundo os autores, “naturalmente, a necessidade de legitimar e controlar o poder
não é uma coisa nova”,66 sendo novo, porém, a forma de obtê-lo. Nas culturas ocidentais, a fé
nas autoridades é cada dia menor, o que se traduz na maior exigência de justificação de suas
decisões. Assim, a idéia de legitimação do exercício do poder, hoje, centra-se na capacidade
de promover objetivos sociais (diretrizes) sem, contudo, prejudicar os direitos fundamentais
dos indivíduos (princípios em sentido estrito). (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 49-50 –
tradução nossa)
Para finalizar esse capítulo, convém traçar alguns pontos comuns entre as duas
teorias analisadas: (1) ambas classificam os princípios e regras como espécies de normas –
ressaltam a normatividade dos princípios –, pois são resultado de uma decisão legislativa a
seu favor; (2) a diferença entre princípios e regras é estrutural e isso influencia na sua forma
de aplicação; (3) os princípios impõem deveres prima facie e regras impõem deveres
64

Os autores citam como exemplo: “La autorrestricción judicial en favor del legislativo, por mucho que pueda
implicar la renuncia a una decisión correcta en un determinado caso, supone también – si aceptamos el princípio
democrático – ampliar las posibilidades de que en otros muchos casos se tomen decisiones correctas. Y, en
general, la renuncia a imponer la que se considera solución correcta, en aras del respecto al sistema de fuentes,
implica no deteriorar la efectividad de tal sistema, efectividad que parece, al menos hasta cierto grado, condición
necesaria para la efectiva protección de los derechos e para la efectiva persecución de objetivos sociales”.
(ATIENZA; MANERO, 2004, p. 48-49)
65
“[...] Los principios están conectados con la realización de todas las funciones sociales desempeñadas por el
Derecho [diretrices]”. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 49)
66
“Naturalmente, la necesidad de legitimiar y controlar el poder no es una cosa nueva” (ATIENZA; MANERO,
2004, p. 50)
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definitivos. (4) os princípios e as regras são razões distintas para os juízos concretos dever ser:
os princípios são razões prima facie que podem ser ponderadas com razões antagônicas, e as
regras são razões definitivas, pois devem ser aplicadas sempre em que se verificarem suas
condições de aplicação; (5) os princípios contribuem com uma argumentação mais modesta
do que as regras, pois estão sempre passíveis de ponderação – em que o resultado é sempre
uma regra para o caso concreto, que se fundamenta no princípio prevalente; (6) as regras são
premissas diretivas, enquanto que os princípios são razões para fundamentar uma determinada
decisão; (7) assim sendo, os princípios são sempre aplicados nos chamados “casos difíceis”,
pois não excluem a deliberação de quem decide, ao passo que as regras são aplicadas de
forma direta nos “casos fáceis”.
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2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Este segundo capítulo dedicar-se-á ao estudo dos princípios constitucionais
expressos que regem a atuação administrativa. Em seguida, ataca a controvertida questão da
existência, ou não, de princípios absolutos no ordenamento jurídico – a partir das teorias
examinadas no capítulo anterior –, para, por fim, compreender a forma como vinculam a
atuação dos agentes públicos.
O ponto de partida para esse estudo é a Constituição Federal de 198867, que
inovou ao fazer expressa menção, no caput do art. 37, a alguns princípios a que se submete a
Administração Pública, a saber: os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência – este último foi acrescentado pela EC n. 19/9868
(DI PIETRO, 2010, p. 63).
A constitucionalização desses princípios, por um lado, lhes garantiu abrangência e
efetividade ampla, tornando-os requisitos indispensáveis para a validade de todo e qualquer
comportamento do agente público, no exercício da função pública. Por outro lado,
constitucionalizou também o direito subjetivo de todo cidadão ao tratamento legal, impessoal,
moral, público e eficiente da coisa pública. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 19)
Adotando uma postura mais sutil, José Afonso da Silva entende que essas normas
informam a Administração Pública, ao desempenhar uma dupla função: “[...] de um lado, a
orientar a ação do administrador na prática dos atos administrativos e, de outro lado, a garantir
a boa administração [...], com o que também se assegura aos administrados o direito a
práticas administrativas honestas e probas”. (2008, p. 666 – grifo do autor)
Sob outro aspecto, Odete Medauar destaca a importância ímpar desses postulados
na compreensão e consolidação dos institutos do Direito Administrativo, haja vista se tratar de
um direito de elaboração recente e não codificado. Além disso, neste ramo jurídico, é muito
comum a edição de norma para atender as demandas do momento, resultando em uma
multiplicidade de textos, sem reunião sistemática. Daí a importância dos princípios,
67

Como observa Cármen Lúcia Antunes Rocha: “a Constituição da República de 1988 inovou o tratamento do
tema referente à Administração e consolidou a sua constitucionalização, estabelecendo a principiologia que
domina, desde então, o seu regime jurídico”. (1994, p. 65)
68
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:
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especialmente na resolução de casos não previstos, na interpretação da legislação esparsa e na
garantia de certa segurança aos cidadãos quanto à extensão dos seus direitos e deveres. (2010,
p. 126)
Em suma, esses mandamentos têm a prerrogativa de formar, informar e conformar
toda lei ou ato administrativo emanado dos Poderes Públicos; além de servirem de parâmetro
para avaliar a atuação dos agentes, no exercício de suas funções administrativas, na medida
em que permitem a identificação das ações ou omissões que descumprem o ordenamento
jurídico.
Por conseguinte, as condutas praticadas por agentes públicos que violam
princípios constitucionais da Administração Pública, ensejam como sanção a anulação do ato
lesivo ou prejudicial, bem como a punição disciplinar, civil, política e penal do infrator –
objeto de estudo do terceiro capítulo (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 3).
Diante da importância que essas normas representam para o regime jurídico
administrativo, faz-se necessário compreender melhor o seu conteúdo de sentido, sem a
intenção, contudo, de esgotar todos os pontos polêmicos que envolvem o tema, haja vista não
se tratar do foco principal deste trabalho.

2.1 O princípio da legalidade
Presente em todas as Constituições brasileiras, desde o Império, o princípio da
legalidade, disposto nos arts. 5º, II, 37 e 84, IV, da Constituição, deve ser interpretado da
seguinte forma: “o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não podem exigir
qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos
administrados, senão em virtude de lei”. Ou seja, “se ao Estado lhe importa que se faça ou que
não se faça algo, que o diga em lei”. (SILVA, 2008, p. 420; OSÓRIO, 2007, p. 129)
Em termos gerais, esse princípio constitui um dos pilares do Estado de Direito69,
ou porque não dizer no Estado Democrático de Direito, “porquanto é da essência do seu
conteúdo subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática”, ou seja,
sujeitar-se à lei que realiza a igualdade e a justiça, que expressa a vontade do povo, na medida
em que é criada pelos órgãos que o representam, de acordo com o processo legislativo
estabelecido na Constituição. (SILVA, 2008, p. 420; OSÓRIO, 2007, p. 130)

69

Consoante a máxima oriunda do Direito inglês, no Estado de Direito, deseja-se o governo das leis, e não o dos
homens (rule by the law, not by men) (MELLO, 2008, p. 101).
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O princípio da legalidade também encontra fundamento no princípio da separação
de poderes, na ideia de que somente ao Poder Legislativo cabe a função governamental de
criar regras que inovem no âmbito da ordem jurídica formal. Essa divisão, porém, não exclui
a atuação secundária de outros poderes, apenas reserva àquele a prerrogativa criar direitos e
impor obrigações. (SILVA, 2008, p. 420-421)
Sobre o tema, Odete Medauar leciona que, inicialmente, de fato, o princípio da
legalidade vinculou-se à ideia de separação de poderes, que representava uma oposição às
práticas do período absolutista. Por sua vez, este princípio traduzia a hegemonia do Poder
Legislativo sobre o Poder Executivo, pela supremacia das leis sobre os atos e medidas
administrativos. Dessa concepção, é que se extrai o sentido de garantia, de certeza jurídica e
de limitação do poder contida no princípio da legalidade. (2010, p. 127)
Contudo – defende a autora –, embora permaneçam o sentido de submissão da
Administração à lei e o sentido de garantia de respeito aos direitos individuais, a concepção
originária de legalidade sofreu profunda evolução, em decorrência de alguns desvirtuamentos
do próprio sentido desse princípio – “legalidade formal” e “formalismo excessivo” – e de
algumas transformações ocorridas no âmbito de atuação dos Poderes no Estado.70
(MEDAUAR, 2010, p. 127)
Por sua vez, em que pese a existência de novos paradigmas no estado pósmoderno, Fábio Medina Osório ensina que “o império da lei continua importante num Estado
Democrático”, por estar embasado na ideia de divisão de poderes e legitimação racional do
poder político. Destarte, “há razões políticas e morais, à luz das doutrinas neocontratuais mais
atuais, para justificar a obediência às leis, na medida em que encarnam concepções de
justiça”.71 (2007, p. 135)
Outra questão a se destacar é que a legalidade não se confunde com a
legitimidade, na medida em que se admite que uma ordem jurídica possa ser legal, porém
70

“A própria sacralização da legalidade produziu um desvirtuamento denominado legalismo ou legalidade
formal, pelo qual as leis passaram a ser vistas como justas por serem leis, independentemente do conteúdo. Outro
desvirtuamento: formalismo excessivo dos decretos, circulares e portarias, com exigências de minúcias
irrelevantes. Por outro lado, com as transformações do Estado, o Executivo passou a predominar sobre o
Legislativo; “a lei votada pelo Legislativo deixou de expressar a vontade geral para ser a vontade das maiorias
parlamentares, em geral controladas pelo Executivo”. Este passou a ter ampla função normativa, como autor de
projetos de lei, como legislador por delegação, com legislador direto (por exemplo, ao editar de medidas
provisórias), como emissor de decretos, portarias e circulares que afetam direitos. Alem do mais, expandiram-se
e aprimoraram-se os mecanismos de controle de constitucionalidade das leis”. (MEDAUAR, 2010, p. 127)
71
Fábio Osório Medina não nega a existencia de uma crise do dever de legalidade, conquanto aponta a
positivação de outros princípios constitucionais como sintoma de novos tempos, indicando a necessidade de
investigações mais profundas a respeito dos conteúdos da legalidade. (2007, p. 133)
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injusta72. Segundo Norberto Bobbio, trata-se de atributos distintos do poder, pois “quando se
exige que o poder seja legítimo, pergunta-se se aquele que o detém possui um justo título para
detê-lo; quando se invoca a legalidade de um poder, indaga-se se ele é justamente exercido,
isto é, segundo as leis estabelecidas”. Por sua vez, é possível afirmar que “o princípio da
legalidade, num Estado Democrático de Direito, funda-se no princípio da legitimidade”, pois
se baseia numa ordem jurídica emanada de um poder legítimo – caso contrário, não se poderia
falar em Estado de Democrático de Direito, e sim numa legalidade puramente formal. (apud
SILVA, 2008, p. 424-425)
O princípio da legalidade também não se confunde com princípio da reserva de
lei, uma vez que primeiro ordena “a atuação dentro da esfera estabelecida pela lei”, enquanto
que o segundo estabelece que a regulamentação de determinadas matérias fica reservada à lei
formal. (MARINELA, 2005, p. 34; SILVA, 2008, p. 422)
No tocante à Administração Pública, o princípio da legalidade significa: “a
Administração deve sujeitar-se às normas legais”. Entretanto, essa aparente simplicidade
oculta questões relevantes na forma de sua aplicação. (MEDAUAR, 2010, p. 128)
A obra de Hely Lopes Meirelles ensina que “a eficácia de toda a atividade
administrativa está condicionada ao atendimento da lei”, pois “na Administração Pública não
há liberdade nem vontade pessoal”. Se ao particular é permitido fazer tudo que a lei não
proíbe73, ao agente público só é permitido fazer o que a lei autoriza. Por sua vez, “a lei, para o
particular, significa „pode fazer assim‟; para o administrador significa „deve fazer assim‟”.
(2009, p. 89)
Dito em outras palavras, Fernanda Marinela define legalidade, citando a frase de
Seabra Fagundes: “Administrar é aplicar a lei de ofício”. Por conseguinte, a legalidade para o
direito privado privilegia a autonomia da vontade, estabelecendo uma relação de não
contradição com a lei. À medida que para o direito público, prepondera o interesse da
coletividade, instituindo-se uma relação de subordinação com a lei. (2005, p. 33 – grifo do
autor)

72

José Afonso da Silva exemplifica que “os regimes ditatoriais também atuam mediante leis”, o que prova que
nem sempre a ordem jurídica é justa. (2008, p. 424)
73
Maria Sylvia Zanella Di Pietro explica que essa idéia “corresponde ao que já vinha explicito no art. 4º da
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: „a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não
prejudica a outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites que os que
asseguram aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Esses limites somente podem ser
estabelecidos em lei‟.” (2010, p. 64)
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Nesse sentido, o princípio da legalidade deve ser analisado sob dois enfoques
distintos. Para o particular é um direito fundamental, pois só a lei pode limitar o seu
comportamento: “a relação entre o homem e a lei é de autonomia. O particular pode fazer
tudo que as normas jurídicas não proíbem e não pode ser compelido a fazer ou deixar de fazer
o que elas não lhes determinam”. Ao passo que para os agentes públicos é um dever e prévia
condição para atuar licitamente: “a relação entre eles e a lei é de subordinação
(conformidade). O que as normas não contemplam ou não permitem está vedado aos agentes
públicos. Seu desempenho administrativo está inteiramente subordinado à norma jurídica”.
(PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 15 – grifo nosso)
O princípio da legalidade, portanto, pode ser resumido na seguinte máxima: “a
Administração Pública somente pode atuar secundum legem [em conformidade com a lei]. O
praeter legem [fora da lei] e o contra legem [contra a lei] não encontram lugar na atividade
pública, ou seja, não podem justificar ou legitimar a atuação dos agentes públicos”. (MELLO,
2008, p. 101; PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 14)
No entender de Odete Medauar, contudo, o sentido desse mandamento exprime
uma exigência de que a Administração tenha habilitação legal para adotar atos e medidas –
logo, poderá justificar cada uma de suas decisões por uma disposição legal –, que deve ser
conjugada com o dever de a Administração respeitar todas as normas legais, no desempenho
de suas atividades – sendo, portanto, vedado à Administração editar atos ou tomar medidas
contrárias às normas do ordenamento. (2010, p. 129)
Nesse sentido, Roque Antonio Carrazza assevera que a sujeição à lei deve ser
compreendida em sentido amplo:
“O legislador, ao elaborar a lei, deve, obviamente, obedecer à Constituição. Mais até
que o legislador, o administrador público e o juiz – por não serem senhores, mas
servidores da lei – estão intensamente subordinados à Constituição, inclusive a seus
magnos princípios. É a ela, antes da própria lei, que devem mirar, enquanto
desempenham suas relevantes funções. (apud PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 15)

Destarte, “o princípio da legalidade, pois, envolve a sujeição do agente público
não só à lei aplicável ao caso concreto, senão também ao regramento jurídico e aos princípios
constitucionais que regem a atuação administrativa”. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 16)
Por certo, no contexto do estado pós-moderno, a obediência ao princípio da
legalidade impõe ao administrador público o dever de interpretar e aplicar a lei, em
conformidade com o conjunto de normas constitucionais que dominam a Administração
Publica, distanciando-se, portanto, daquela assertiva segundo qual a atividade administrativa
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consiste na produção de decisões e comportamentos que “apenas” adicionam maiores níveis
de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis. (OSÓRIO, 2007, p. 133-134)
Por sua vez, para garantir o cumprimento desse postulado, a Administração
Pública fica subordinada a três sistemas de controle: o administrativo (pela própria
Administração), o legislativo (pelo Legislativo diretamente ou com o auxílio do Tribunal de
Contas) e o jurisdicional (pelo Judiciário) – todos com o mesmo objetivo de examinar a
conformidade do ato ou atividade do Poder Público com as normas legais. Destaca-se,
contudo, o controle jurisdicional, que se concretiza pelo princípio do acesso ao Judiciário (art.
5º, XXXV, da CF)74, principalmente, pela utilização dos remédios constitucionais.
(MEDAUAR, 2010, p. 64; SILVA, 2008, p. 430)
Nessa seara, persiste, contudo, o problema do controle jurisdicional sobre o ato
discricionário – ao menos, no que toca à parte que é discricionária75 – para que o juiz declare
sua conformidade à lei ou o anule.
Sobre este tema, Fernanda Marinela destaca:
[...] a exata compreensão do princípio da legalidade não exclui o exercício da
atuação discricionária do administrador, levando-se em consideração a conveniência
e a oportunidade do interesse público. Por ser materialmente impossível a previsão
de todos os casos, além do caráter de generalidade da lei, restará, inúmeras vezes, à
Administração a faculdade e o dever de apreciar discricionariamente as situações,
principalmente, para implementar a finalidade legal a que está jungida pelo princípio
da legalidade.
Não se pode confundir ato discricionário, que é praticado nos limites da lei, com o
ato arbitrário, que é contrário à lei, é ilegal e deve ser retirado do ordenamento
jurídico. (2005, p. 33)

A lição de José Afonso da Silva sobre o assunto ensina que, como forma de conter
o abuso de poder e evitar que a discricionariedade avance para o campo da arbitrariedade, o
Judiciário vem ampliando esse controle para dar efetividade ao arcabouço de garantias
constitucionalmente previstas. (2008, p. 428)
Outro ponto, corriqueiramente, discutido no Judiciário é a questão dos limites do
poder regulamentar, em face do princípio da legalidade. Nesse ínterim, deve-se rememorar
que o princípio da divisão dos poderes confiou à Administração Pública a função

74

Art. 5º, XXXV- “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
A doutrina ensina que “a discricionariedade é sempre relativa”, na medida em que a autoridade só delibera
quanto ao objeto a ao motivo do ato – o que o diferencia do ato vinculado –, pois deve respeitar a competência, a
forma e a finalidade do ato prescrita em lei. Ainda assim, deve-se enfatizar que, uma vez motivado, o ato se
vincula aos motivos que o determinaram, bem como fins indicados que, por conseguinte, devem vincular aos fins
previstos na lei. (SILVA, 2008, p. 428 – grifo do autor)
75
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governamental de dar cumprimento às disposições legais; não lhe sendo facultado, contudo,
inovar na ordem jurídica. (SILVA, 2008, p. 420-421)
David Araújo e Serrano Nunes salientam:
A afirmação de que a Administração Pública deve atender à legalidade em suas
atividades implica a noção de que a atividade administrativa é a desenvolvida em
nível imediatamente infralegal, dando cumprimento às disposições da lei. Em outras
palavras, a função dos atos da Administração é a realização das disposições legais,
não lhe sendo possível, portanto, a inovação do ordenamento jurídico, mas tão-só a
concretização de presságios genéricos a abstratos anteriormente firmados pelo
exercente da função legislativa. (apud PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 16)

No mesmo sentido, Celso Antonio Bandeira de Mello preleciona:
Se o regulamento não pode criar direitos ou restrições à liberdade, propriedade e
atividade dos indivíduos que já não estejam estabelecidos e restringidos na lei,
menos ainda poderão fazê-lo instruções, portarias ou resoluções. Se o regulamento
não pode ser instrumento para regular matéria que, por ser legislativa, é insuscetível
de delegação, menos ainda poderão fazê-lo atos de estirpe inferior, quais sejam,
instruções, portarias e resoluções. Se o chefe do Poder Executivo não pode
assenhorear-se de funções legislativas nem recebê-las para isso por complacência
irregular do Poder Legislativo, menos ainda outros órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta. (2008, p. 366)

Destaca-se que o judiciário também compartilha do entendimento dominante na
doutrina de que somente a lei pode criar objetivos e deveres aos administrados, cabendo aos
regulamentos e aos outros atos administrativos hierarquicamente inferiores somente regulá-los
sem, contudo, ir além da competência e dos limites autorizados pela lei.76
Com efeito, Celso Antonio Bandeira de Mello cita três restrições ao princípio da
legalidade, consideradas constrições transitórias, em razão das circunstâncias excepcionais.
Essas restrições estão expressamente previstas na Constituição e sujeitas ao controle do
Legislativo e Judiciário. Tão somente nessas ocasiões, é facultado ao Presidente da Republica
adotar certas medidas incomuns para enfrentar situações anômalas que requerem uma atuação
mais enérgica, quais sejam: (1) edição de medidas provisórias (art. 62); (2) decretação do
“estado de defesa” (art. 136); e (3) do “estado de sítio” (art. 137). (2008, p. 105-106)
Em que pese todas essas “limitações”, José Afonso da Silva acentua que a
Constituição se prontificou em garantir a efetividade desse princípio na Administração
Pública, porquanto:
O regime de garantias constitucionais condiciona a atividade administrativa,
prescrevendo uma série de normas que procuram dar efetiva consistência ao
76

Nesse sentido, cito: STJ, AgRg no REsp 1.134.417-MG: “3. Portaria, como ato administrativo
hierarquicamente inferior, não se presta ao preenchimento de lacunas e omissões da lei, e assim, não pode
acrescentar conteúdo material à norma regulamentada, devendo restringir-se ao fim de facilitar a aplicação e
execução da lei que disciplina”.
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principio da legalidade, desde sua expressa e específica previsão no art. 37 em
relação a toda e qualquer Administração Publica, direta, indireta ou fundacional,
correlacionado aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade que o
reforçam, até a afirmação dos princípios do “devido processo legal” (art. 5º, LIV) e
do contraditório “em processo administrativo” (art. 5º, LV). (SILVA, 2008, 427428)

Nesse sentido, Marino Pazzaglini Filho assevera que a legalidade constitui “a base
e a matriz de todos os demais princípios constitucionais que instruem, condicionam, limitam e
vinculam as atividades administrativas”, sendo que a função dos demais princípios é
esclarecer e explicitar o seu conteúdo. (2008, p. 17)
Por fim, Fábio Medina Osório afirma que inexiste improbidade administrativa
sem violação direta ou indireta à legalidade administrativa, logo é necessário compreender,
previamente, o alcance e as potencialidades desse princípio, como fator condicionante das
atividades públicas, para, posteriormente, compreender o fenômeno da improbidade
administrativa – objeto de estudo do terceiro capítulo. (2007, p. 129)

2.2 O princípio da impessoalidade
No tocante ao princípio da impessoalidade, a obra de Hely Lopes Meirelles o
iguala ao princípio da finalidade, uma vez que “[...] a finalidade é inafastável do interesse
público, de sorte que o administrador tem que praticar o ato com a finalidade pública, sob
pena de desvio de finalidade, uma das mais insidiosas modalidades de abuso de poder”.
(2009, p. 93)
Já Cármen Lúcia Antunes da Rocha relaciona o princípio da impessoalidade
administrativa com o princípio da objetividade, na medida “em que tem como objeto a
neutralidade da atividade administrativa, fixando como única diretriz jurídica válida para os
comportamentos estatais o interesse publico”. (1994, p. 147)
Fernanda Marinela, por sua vez, entende que o princípio da impessoalidade se
aproxima do conceito de isonomia (2005, p. 36). Nesse sentido, Juarez Freitas afirma:
Mister traduzi-lo como vedação constitucional de qualquer discriminação ilícita
atentatória à dignidade humana. Segundo o princípio, a Administração Pública
precisa dispensar um tratamento isonômico a todos, sem privilégios espúrios,
tampouco qualquer manobra persecutória. Quer-se a instauração, acima de sinuosos
personalismos, do governo dos princípios, m lugar de idiossincráticos projetos de
cunho particularista e antagônico à consecução do bem viver”. (1999, p. 64-65)

O princípio da impessoalidade na Administração Pública pode ser analisado sob
dois aspectos:
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Em relação aos administrados, “a impessoalidade significa que a conduta do
agente público, no desempenho da atividade administrativa, deve ser sempre objetiva e
imparcial, tendo por único propósito, em suas ações, o atendimento do interesse público”.
(DI PIETRO, 2010, p. 67; MARINELA, 2005, p. 36; PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 17)
Já em relação à Administração, o “princípio ou regra da impessoalidade [...]”
significa que os atos e provimentos administrativos não são imputáveis ao funcionário que os
praticou, mas ao órgão ou entidade administrativa que ele representa. Isso porque, à luz do
principio da impessoalidade, o funcionário é um mero agente que manifesta formalmente a
vontade estatal. Por tal motivo é que a Administração sempre responde perante os
administrados. (DI PIETRO, 2010, p. 67; SILVA, 2008, p. 667 – grifo do autor)
No tocante a este segundo enfoque da impessoalidade, Fernanda Marinela leciona
que “a atividade administrativa exercida pelo agente será imputada ao órgão ou entidade e
não ao próprio agente [...], pois a vontade do agente se confunde com a da pessoa jurídica,
formando uma única vontade, que se conclui na chamada teoria da imputação”. (2005, p. 36 –
grifo do autor)
José Afonso da Silva ressalta que, todavia, a personificação do funcionário deverá
ocorrer quando a sua atuação não expressar a vontade do Estado, mas representar “[...]
veleidade, capricho ou arbitrariedade pessoal”. Nesse caso, a sua individualização servirá
tanto para que o seu superior possa suprir o fato ou omissão danosa, quanto para que
Administração Pública possa responsabilizá-lo por sua falta funcional. (2008, p. 668)
Decorre desse segundo entendimento a aplicação do princípio da impessoalidade
“em matéria de exercício de fato, quando se reconhece validade aos atos praticados por
funcionário irregularmente investido no cargo ou função, sob o fundamento de que os atos são
do órgão e não do agente público”. (DI PITERO, 2010, p. 67)
Assim sendo, Carmen Lúcia Antunes da Rocha ensina que a impessoalidade é
rompida quando o agente público atua, motivado por interesse pessoal, se afastando do
interesse público. Nesses casos, quase sempre age com intuito de beneficiar pessoas próximas,
prestando favores e graças que o acesso ao poder facilita, ou, até mesmo, para prejudicar
desafetos. (1994, p. 147)
Marino Pazzaglini Filho, por sua vez, destaca que a promoção do interesse do
órgão estatal, em detrimento do interesse público, também constitui uma agressão ao
princípio da impessoalidade. (2008, p. 19 – grifo nosso)
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Contudo, a mais corriqueira forma de violação desse princípio é, sem dúvida, a
prática do nepotismo, que se concretiza, principalmente, com a nomeação ou admissão de
parentes, amigos e correligionários para cargos e empregos públicos; ou com o favorecimento
nas contratações da Administração Pública. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 18)
Sobre esse tema, convém salientar que, em 2008, o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante n. 13, que veda o nepotismo nos três Poderes, no âmbito da
União, dos estados e dos municípios. O dispositivo tem de ser seguido por todos os órgãos
públicos e, na prática, proíbe a contratação de parentes de autoridades e de funcionários para
cargos de confiança, de comissão e de função gratificada no serviço público. A súmula
também veda o nepotismo cruzado, que ocorre quando dois agentes públicos empregam
familiares um do outro como troca de favor. Ficam de fora do alcance da súmula os cargos de
caráter político, exercido por agentes políticos.77
Outra forma muito comum de agressão ao princípio da impessoalidade é o uso da
máquina pública para promoção pessoal ou política do administrador; mesmo quando é feita
com recursos próprios – o que é muito raro! (PAZZAGLINI FILHO, 2004, p. 18)
Nesse sentido, José Afonso da Silva identifica o §1º do art. 37 da Constituição
Federal como uma conseqüência expressa da “regra da impessoalidade”, quando “[...] proíbe
que constem nome, símbolos, ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade
ou servidores públicos em publicidades de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos. (2008, p. 668 – grifo do autor)
É possível, ainda, citar outras previsões constitucionais que buscam garantir a
efetividade deste princípio, por exemplo: “a exigência de concurso público para ingresso em
cargo ou emprego público (art. 37, II) e de licitação para contratações de obras, serviços,
compras e alienações de interesse da Administração Publica direta, indireta e fundacional (art.
37, XXI)”. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 19)

77

STF, Súmula Vinculante n. 13: “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, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola
a Constituição Federal”.
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2.3 O princípio da publicidade
No Estado Democrático de Direito, a regra será sempre a publicidade das
atividades estatais, como “requisito essencial de transparência na gestão da coisa pública,
permitindo, por conseguinte, o controle interno e externo das atividades do Estado e a
segurança jurídica dos cidadãos e da sociedade em geral.78 (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p.
22 – grifo do autor)
Nesse sentido, Cármen Lúcia Antunes da Rocha ensina que o dever de
publicidade na Administração Pública “trás certeza às condutas estatais e segurança aos
direitos individuais e políticos dos cidadãos”. Sem essa exigência, pois, a imprevisibilidade na
atuação administrativa acarretaria a insegurança jurídica e o rompimento da relação de
confiança que deve existir entre o cidadão e o Estado. (1994, p. 240)
A publicidade é, portanto, requisito de eficácia dos atos dos Poderes Públicos; e
condição de executoriedade daqueles que devam produzir efeitos externos. Prova disso é que
“os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para
sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige”. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p.
22; SILVA, 2008, p. 669-670)
Nesse contexto, José Afonso da Silva explica:
A publicidade se faz pela inserção do ato no jornal oficial ou por edital afixado no
lugar de divulgação de atos públicos, para conhecimento do público em geral e
início de produção dos seus efeitos. Em alguns casos, a forma de publicidade exigida
é a notificação pessoal ao interessado no ato ou a quem o ato beneficia ou prejudica.
(2008, p. 670)

Por conseqüência, a dispensa da publicidade é tratada como exceção, estando as
duas situações de sigilo expressamente previstas no art. 5º, incisos XXXIII e LX, da
Constituição, a saber: (1) o inciso XXXIII determina que “todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”79. Essa norma deve ser
78

Odete Medauar ensina que a exigência de publicidade vem de encontro à cultura do “secreto” que predominava
na tradição estatal, até as décadas de 50 e 70, em dissonância com o Estado Democrático. “A Constituição de
1988 alinha-se a essa tendência de publicidade ampla a reger as atividades da Administração Pública, invertendo
a regra do segredo e do oculto que predominava”. (2010, p. 132)
79
A Lei 11.111, de 05.05.2005, regulamentada pelo Decreto 5.501, de 09.12.2004, disciplina a parte final desse
inciso. Importante salientar que nem a referida norma, nem o regulamento dizem o que se considera segurança
da sociedade e do Estado. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta que “a única indicação do que o legislador
entende por segurança da sociedade e do Estado consta no §2º do artigo 6º, estabelecendo que a autoridade
competente para a classificação do documento no mais alto grau de sigilo poderá provocar a Comissão para que
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combinada com a do inciso LX, para abarcar todas as exceções ao direito à informação; e (2)
o inciso LX dispõe que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.
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Esse inciso deve ser lido em

conjunto com os incisos X, XI e XII do mesmo art. 5º, que também protegem o direito à
intimidade sob outros aspectos. (DI PIETRO, 2010, p. 71)
“Como a Administração Pública tutela interesses públicos, não se justifica o sigilo
de seus atos processuais, a não ser que o próprio interesse assim determine”. Nesse caso, a
Constituição resguardou o sigilo das informações que colocam em jogo a segurança nacional;
bem como daquelas que, se divulgadas, podem ofender a intimidade de determinada pessoa,
sem qualquer benefício para o interesse público. (DI PIETRO, 2010, p. 71)
Por meio da publicidade, a Administração Pública permite o acesso difuso ou
individualizado do público às informações relativas às atividades do Estado. O acesso difuso
consiste na divulgação de informações à sociedade, ao passo que o acesso individualizado
permite o fornecimento de informações de interesse geral ou individual aos interessados.
(PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 21-22, 24)
O princípio da publicidade abrange toda a atuação estatal, tanto em relação
divulgação oficial de seus atos quanto ao conhecimento da conduta dos seus agentes. Por sua
vez, ela atinge a publicação de regulamentos, programas, planos da administração, atos
administrativos concluídos e em formação, processos em andamento, licitações e contratos
administrativos, comprovante de despesas, prestações de contas submetidas aos órgãos
competentes – “tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição
por qualquer interessado e dele obter certidão ou fotocopia autenticada para fins
constitucionais”. (MEIRELLES, 2009, p. 97; PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 22)

„avalie se o acesso ao documento ameaçará a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações
internacionais do País‟ [...]. “A legislação citada permite a conclusão de que a classificação do documento como
sigiloso é feita por autoridades administrativas, sem qualquer critério fixado em lei, a não ser o contido no artigo
6º, §2º, da Lei 11.111/05”. Nesse caso, é preciso apelar para os ensinamentos da doutrina. (2010, p.73)
80
Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que “pode ocorrer conflito entre o direito individual ao sigilo, que
protege a intimidade, e outro direito individual (como a liberdade de opinião e de imprensa) ou conflito entre o
direito à intimidade e um interesse publico (como o direito de fiscalização por parte do Estado). Para resolver
esse conflito, invoca-se o princípio da proporcionalidade (em sentido amplo), que exige a observância das regras
da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Por outras palavras, a medida deve trazer o
mínimo de restrição ao titular do direito, devendo preferir os meios menos onerosos (regra da necessidade); deve
ser apropriada para a realização do interesse público (regra da adequação); e deve ser proporcional em relação ao
fim a atingir (regra da proporcionalidade em sentido estrito)”. (2010, p. 72)
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Nesse aspecto, Odete Medauar considera “descabida, pois, a exigência, ainda
imposta em muitos órgãos da Administração, de ter o indivíduo interesse direto e pessoal para
o acesso a informações ou expedientes administrativos”. (2010, p. 132)
Marino Pazzaglini Filho também destaca que, em razão do princípio da
publicidade, qualquer pessoa física ou jurídica tem direito de consultar informações pessoais
contidas nos registros ou banco de entidades públicas ou de caráter público. Por sua vez, o
habeas data é o remédio constitucional, que garante ao administrado o direito de postular em
juízo o conhecimento, a retificação ou a anotação de dados nos seus registros públicos, em
caso de recusa por parte da Administração.81
O habeas data, portanto, não pode ser cerceado sob a alegação de que os dados
pleiteados são sigilosos, sob pena de se tornar um instrumento inoperante. Nesse sentido,
Uadi Lâmmego Bulos assevera que “o sigilo de informações, imprescindíveis à segurança da
sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII), dirigem-se a terceiros, e não aos próprios titulares
dos dados [...]”. (apud PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 24)
Nesse ponto, contudo, José Afonso da Silva diverge alegando que “a Constituição
assegura a todos o direito de obter dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo em geral [...], salvo as sigilosas mencionadas no art. 5º,
XXXIII.”. (2008, p. 670)
Sobre o tema, Maria Zanella Di Pietro destaca que, segundo o parágrafo único do
art. 1º da Lei 9.507/9782, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados
contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não
sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Por
conseguinte, o direito à informação só poderá ser exercido por meio do habeas data, “[...]
quando a informação esteja depositada em órgão ou entidade (sejam públicos ou privados)
que forneça dados a terceiros; não cabendo o direito se a informação for para uso exclusivo do
próprio órgão ou entidade”. (2010, p. 74 – grifo do autor)
Outro aspecto a ser destacado é que o princípio constitucional da publicidade tem
o objetivo de divulgar as ações da Administração Pública, e não promover os seus autores.
81

Em outras situações não tuteladas pelo habeas data, a recusa ao direito à informação pode ser objeto de
mandado de segurança ou de ações ordinárias, em atendimento ao princípio do amplo acesso à justiça do (art. 5º,
XXXV). (DI PIETRO, 2010, p. 74; MEDAUAR, 2010, p. 133)
82
A Lei 9.507, de 12.11.97, “regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas
data”.
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Nesse sentido, o art. 37, § 1º, da Constituição Federal estabelece: “a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.
Logo, “é proibida a propaganda ou autopromoção pessoal do agente público
incluída a publicidade oficial”. Porquanto, esse tipo de propaganda transborda os limites
constitucionais, visando finalidade alheia ao interesse publico e, por isso, configura
improbidade administrativa que causa dano ao erário. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 25)

2.4 O princípio da eficiência
Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4.6.1998, o princípio da eficiência foi
acrescido no caput do art. 37 da Constituição Federal, tornando-se, desde então, requisito de
observância obrigatória no exercício de todas as atividades da Administração Publica. Até
então, sua previsão constitucional se restringia à função de critério de avaliação tanto da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos públicos quanto da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado (art. 74, II, da CF). (PAZZAGLINI FILHO,
2008, p. 25)
Segundo lição de Odete Medauar, a palavra eficiência “contrapõe-se a lentidão, a
descaso, a negligência e a omissão [...]”. Porquanto, “o princípio da eficiência determina que
a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam
as necessidades da população”. (2010, p. 133)
Para José Afonso da Silva, de forma geral, “eficiência significa fazer acontecer
com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas
importam em relação ao grau de utilidade alcançado”. O problema – assevera o autor – é
trazer para atividade administrativa um conceito tipicamente econômico, porque, para
economia, eficiência significa alocar recursos, de forma a melhorar o atendimento de pelo
menos uma parte dos consumidores, sem, contudo, prejudicar os demais. Ao passo que, para a
Administração Publica vale a regra da não-exclusão, de modo que “a eficiência administrativa
se obtém pelo melhor emprego dos recursos e meios (humanos, materiais e institucionais)
para melhor satisfazer as necessidades coletivas num regime de igualdade dos usuários”.
(2010, p. 671-672)
No entender de Fernanda Marinela:
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A eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição e rendimento funcional. Consiste na busca de resultados práticos de
produtividade, de economicidade, com a conseqüente redução de desperdícios do
dinheiro público e rendimentos típicos da iniciativa privada, sendo que, aqui, o lucro
é do povo, quem ganha é o bem comum. (2005, p. 41)

Independente da definição adotada, importante salientar que “o princípio da
eficiência vem suscitando entendimento errôneo no sentido de que, em nome da eficiência, a
legalidade será sacrificada”. Ao contrário disso, a Administração deve atuar com eficiência,
dentro da legalidade. (MEDAUAR, 2010, p. 134)
Marino Pazzaglini Filho assinala:
A eficiência na gestão da coisa pública significa obrigação do agente público agir
com eficácia funcional real e concreta. Vale dizer, administrador público, no
desempenho de suas atividades administrativas, tem o dever de adotar as medidas e
soluções, entre as admitidas em abstrato no ordenamento jurídico, mais
positivas (de maior rentabilidade, congruência eficácia) para a satisfação das
necessidades da Coletividade. (2008, p. 25 – grifo nosso)

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende que a eficiência é um
princípio que exige, de um lado, a melhor atuação possível dos agentes públicos “para lograr
os melhores resultados” e, de outro lado, a melhor organização, disciplina e estrutura da
Administração “para alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público”. Este
princípio, por sua vez, deve ser aplicado juntamente com os demais, não se sobrepondo a
eles, principalmente, ao da legalidade, sob pena de criar uma insegurança jurídica ao
Estado de Direito. (2010, p. 83-84 – grifo nosso)
Nesse sentido, é também o entendimento Jesus Leguina Villa:
Não há duvida de que a eficácia é um princípio que não se deve subestimar na
Administração de um Estado de Direito, pois o que importa aos cidadãos é que os
serviços públicos sejam prestados adequadamente. Daí o fato de a Constituição o
situar no topo dos princípios que devem conduzir a função administrativa dos
interesses gerais. Entretanto, a eficácia que a Constituição exige da administração
não deve se confundir com a eficiência das organizações privadas nem é, tampouco,
um valor absoluto diante dos demais. Agora, o princípio da legalidade deve ficar
resguardado, porque a eficácia que a Constituição propõe é sempre susceptível de
ser alcançada conforme o ordenamento jurídico, e em nenhum caso ludibriando este
último, que haverá de ser modificado quando sua inadequação às necessidades
presentes constitua obstáculo para gestão eficaz dos interesses gerais, porém nunca
poderá justificar a atuação administrativa contrária ao direito, por mais que possa ser
elogiado em termos de pura eficiência. (apud DI PIETRO, 2010, p. 83-84)

Outro aspecto a se destacar é que o princípio da eficiência – ao contrário dos
outros princípios que disciplinam a atividade administrativa – “não é um princípio condição,
mas um princípio fim, na medida em que não impõe apenas limites [...], mas também
resultados [...]” à atuação administrativa. (FERRAZ JUNIOR apud PAZZAGLINI FILHO,
2008, p. 26)
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O dever de eficiência exige que a conduta do agente público se desenvolva
segundo o dever da boa administração, que, por sua vez, “não quer dizer apenas obediência à
lei e honestidade, mas também produtividade, profissionalismo e adequação técnica do
exercício funcional à satisfação do interesse público, das demandas legítimas da
coletividade”. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 26)
No mesmo sentido, a obra de Hely Lopes Meirelles associa o dever de eficiência à
exigência de boa administração – já insculpido na legislação brasileira pela Reforma
Administrativa Federal do Decreto-Lei 200/6783, por influência italiana –, asseverando que se
trata do princípio mais moderno da função administrativa, “que já não se contenta em ser
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”. (2009, p. 98)
Alexandre Morais salienta que a eficiência administrativa não contempla a
tecnocracia84, ao contrário disso, impõe aos agentes públicos e persecução do bem comum,
“primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização
possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se maior
rentabilidade social”. (2011, p. 344)
“A introdução deste princípio, como regra expressa, trouxe alguns resultados para
os serviços públicos e para os servidores”. Em relação ao serviço público, reforçou a
obrigação de eficiência já contida no art. 6º, da Lei n. 8987/95 85; além de exigir um
aperfeiçoamento na sua prestação, que deve ser eficiente nos meios de implementação e dos
resultados obtidos. Já em relação aos servidores, “a eficiência aparece como requisito
indispensável para a aquisição e perda da estabilidade” (art. 41, da CF). (MARINELA, 2005,
p. 41-42)
Ademais, além de trazê-lo expressamente previsto, a Constituição estabeleceu
alguns mecanismos constitucionais tendentes a fomentar o cumprimento dessa norma, quais
sejam, “[...] a participação do usuário na Administração Publica e a possibilidade de aumentar
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O autor explica que o Decreto-Lei 200/67 “submete toda atividade do Executivo ao controle de resultado (art.
13 e 25, V), fortalece o sistema de mérito (art. 25, VII), sujeita a Administração indireta a supervisão ministerial
quanto à eficiência administrativa (art. 26, III) e recomenda a demissão ou dispensa do servidor
comprovadamente ineficiente ou desidioso (art. 100)” (MEIRELLES, 2009, p. 98-99).
84
Segundo Dicionário Houaiss, “tecnocracia” significa “sistema de organização política e social fundado na
supremacia dos técnicos. Conceito criado em 1919 pelo engenheiro inglês, radicado nos EUA, Wiliam Henry
Smyth, para designar „um novo sistema e filosofia de governo, no qual os recursos industriais de uma nação
seriam organizados e manipulados por pessoas tecnicamente competentes, para o bem-comum, em vez de serem
deixados sob controle de interesses privados, para benefício próprio‟”.
85
A Lei n. 8987/95 dispõe sobre concessão e permissão de serviços públicos.
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a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da Administração
direta e indireta”. (SILVA, 2010, p. 672)
Não obstante, os contratos de gestão, as agências autônomas e as organizações
sociais também são exemplos de institutos que vem sendo criados pelo Direito, com o
objetivo de fomentar a eficiência na atuação administrativa. (DI PIETRO, 2010, p. 83)
No tocante ao controle jurisdicional, Marino Pazzaglini Filho defende que, uma
vez positivado na Constituição como princípio fundamental, não resta dúvidas de que é
legítimo e necessário que o Judiciário proceda à investigação ampla da eficiência dos atos
administrativos; e que a atuação discricionária sempre estará limitada por esse princípio.
(2008, p. 27)
Todavia, Fernanda Marinela assinala:
O principio da eficiência é algo muito desejável, contudo, é juridicamente tão fluido
e tão difícil o seu controle [...], que mais parece um simples adereço, um enfeite
agregado ao art. 37, ou até, como preferem alguns, trata-se de um mero
extravasamento de uma aspiração dos membros do Poder Constituinte Reformador.
(2005, p. 42)

Sobre a obrigatoriedade desse princípio, cabe, ainda, destacar a posição
vanguardista de Fábio Medina Osório, ao lecionar que o dever de honestidade e eficiência na
Administração Pública corresponde a um direito fundamental dos cidadãos, de modo que a
grave ineficiência enseja a punição por improbidade administrativa. (2007, p. 125, 127)

2.5 O princípio da moralidade
A moralidade86 ganhou status de princípio autônomo da Administração Pública,
com o advento da Constituição de 1988, quando passou a ser considerada condição de
validade para a prática de todo ato administrativo. Até então, o controle jurisdicional da
moralidade administrativa estava limitado ao exercício da ação popular. (PAZZAGLINI
FILHO, 2008, p. 19)
Para Fábio Medina Osório, com a sua consolidação constitucional,
“a moral administrativa passou a ser considerada fonte normativa de um novo
paradigma comportamental dos homens públicos, incorporando exigências éticas é
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que: “a regra moral, primeiramente, ganhou espaço na esfera jurídica do
direito privado, “por meio da doutrina do exercício abusivo dos direitos e, depois, pelas doutrinas do não
locupletamento à custa alheia e da obrigação natural”. Da mesma forma, adentrou no direito público, em
especial, no Direito Administrativo “quando se começou a discutir o problema do controle jurisdicional do
desvio de poder”. (2010, p. 76 – grifo do autor)
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axiológicas mais intensas ao setor público, numa perspectiva talvez didática, talvez
redundante de reforço à legalidade substancial”. (2007, p. 207)

Com efeito, ao incorporar expressamente um princípio que designa como
moralidade, no art. 37, e moralidade administrativa, no art. 5º, LXXIII, a Constituição de
1988 reclama da doutrina um esforço para extrair desses dispositivos um sentido que lhes dê
utilidade (CARRAMOSANO, 2006, p. 113 – grifo nosso). Nesse contexto, é possível apontar
três correntes doutrinárias:
O princípio da moralidade administrativa foi enunciado pela primeira vez, no
início do séc. XX, pelo jurista francês Maurice Hauriou, e estava relacionado ao ideário da
boa gestão pública, no qual o administrador ficava vinculado a regras de condutas interna da
Administração Pública, que transcendiam as previsões expressas nas regras legais. Ou seja,
ser bom administrador não equivaleria, em suas origens, apenas ao mero cumprimento da lei –
desafiando o legalismo estrito vigente à época –, da mesma forma como o mau administrador
poderia descumprir preceitos ligados à ética institucional, à moral administrativa. (OSÓRIO,
2007, p. 42-43, 93)
No

Brasil,

esse

entendimento

doutrinário,

que

vincula

moralidade

administrativa ao conceito de “bom administrador”, foi introduzido por Hely Lopes
Meireles e recebeu adesão de vários outros autores, a saber:
Fernanda Marinela ensina que a moralidade administrativa não se confunde com a
moral comum, que só promove a distinção entre o bem e o mal. Este princípio também se
relaciona com a idéia de honestidade, de interesse público, exigindo a estrita observância de
padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a
disciplina interna na Administração Pública. “Moralidade administrativa está ligada ao
conceito de bom administrador.” (2005, p. 37-38 – grifo do autor)
Todavia, a autora justifica que, em razão da indeterminação jurídica que permeia
tal conceito, dificilmente o Poder Judiciário aceita a possibilidade de anulação de um ato
somente pela violação da moralidade administrativa. Por consequência disso, a maioria dos
julgados admite a moralidade administrativa como uma agravante da ilegalidade e, não como
um vício autônomo. (MARINELA, 2005, p. 38)
Por sua vez, Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende que, no direito positivo
brasileiro, a moralidade administrativa não se identifica com a legalidade administrativa. E
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para sustentar sua tese, cita inúmeros dispositivos constitucionais87, inclusive o art. 37, caput,
que menciona a legalidade e a moralidade como princípios autônomos. (2010, p. 77)
A autora, com respaldo em Maurice Hauriou, ensina que a definição de
moralidade administrativa:
[...] 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 o honesto e o desonesto; há
uma moral institucional, contida na lei, imposta pelo Poder Legislativo, e há a
moral administrativa, que “é imposta de dentro e vigora no próprio ambiente
institucional e condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o
discricionário”. (DI PIETRO, 2010, p. 76 – grifo do autor)

Por conseguinte, ofende o princípio da moralidade administrativa toda conduta do
agente público ou do particular que se relaciona com a Administração Pública que, mesmo em
conformidade com a lei, ofende a moral comum, os bons costumes, a regras de boa
administração, os princípios de justiça e de equidade, a idéia comum de honestidade. (DI
PIETRO, 2010, p. 78)
Destaca-se, ainda, que, “embora não se identifique com a legalidade [...], a
imoralidade administrativa produz efeitos jurídicos, porque acarreta a invalidade do ato, que
pode ser decretada pela própria Administração ou pelo próprio Judiciário”. Contudo, “é a
existência dessa moral paralela88 na Administração Pública um problema crucial de nossa
época, por deixar sem qualquer sanção atos que, embora legais, atentam contra o senso
comum de honestidade e justiça”. (DI PIETRO, 2010, p. 78-79)
Há, porém, uma segunda corrente que identifica a moralidade administrativa
com a moralidade comum:
Nesse sentido, Carmén Lúcia Antunes da Rocha leciona que o conceito de
moralidade administrativa funda-se em valores éticos extraídos da sociedade, que, por seu
turno, revelam suas crenças e seu ideal de justiça, que busca realizar por meio do Estado.
Porquanto, a moralidade administrativa legitima o comportamento da Administração Pública,
na medida em que emana do próprio povo. (1994, p. 186, 191)
Marino Pazzaglini Filho assevera que:
87

Constituição Federal de 1988: art. 5º, LXXIII; art. 37, §4º; art. 14, §9º e art. 85, V.
Ao utilizar a expressão “moral paralela”, Maria Sylvia Zanella Di Pietro faz referência à obra de Augustin
Gordillo “que fala sobre a existência de uma administração paralela, ou seja, de um parassistema jurídicoadministrativo, que revela existirem, concomitantemente, procedimentos formais e informais, competências e
organização formais e informais, a Constituição real e o sistema paraconstitucional, o governo instituído e o
governo paralelo e, também, a existência de dupla moral [...], que estará presente em todos os setores da vida
pública e da vida privada. [...] A dupla moral implica o reconhecimento de que o sistema não deve ser cumprido
fiel nem integralmente, que ele carece de sentido; é o parassistema o que dá realidade e sentido obrigacional às
condutas individuais”. (2010, p.78-79)
88
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A moralidade significa ética na conduta administrativa; a pauta de valores
morais a que a Administração Pública, segundo o corpo social, deve submeter-se
para a consecução do interesse coletivo. Nessa pauta de valores insere-se o ideário
vigente no grupo social sobre, v. g., honestidade, boa conduta, bons costumes
equidade e justiça. Em outras palavras, a decisão do agente público deve atender
àquilo que a sociedade, em determinado momento, considera eticamente adequado,
moralmente aceito. (2008, p. 19 – grifo do autor)

O autor também diverge da posição anterior quando defende que “a violação da
ordem jurídica pode ser simples, por ofensa ao princípio da legalidade, ou qualificada
quando, além disso, constituir ofensa à moralidade administrativa. Por conseguinte, “nem
todo ato administrativo ilegal é ofensivo à moralidade”. Contudo, só será ofensivo à
moralidade administrativa o ato ilegal. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 21 – grifo do autor)
Não obstante, existe uma terceira corrente – que vem se fortalecendo na doutrina
brasileira – partindo da ideia de que a moralidade administrativa não é moralidade
comum, mas moralidade jurídica89. Por sua vez, o conteúdo jurídico da moralidade
administrativa compreende o conjunto de regras e princípios que disciplinam a Administração
Pública. (SILVA, 2008, p. 668)
Márcio

Cammarosano

leciona,

mais

precisamente,

que

a

moralidade

administrativa se refere a valores morais incorporados pelo direito posto, na forma de
princípios e regras. Esse princípio, porém, não pode ser considerado autônomo, na medida em
que não há ato administrativo que comporte invalidação, por única e exclusiva violação da
moralidade. (2006, p. 95-96)
José Afonso da Silva, por seu turno, defende que, por conta da abrangência da
moralidade administrativa, a lei poderá ser cumprida de forma moral e imoral. Logo, um ato
produzido conforme a lei pode ser anulado, sob o fundamento de vício de imoralidade,
“quando a sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém
deliberadamente, ou com intuito de favorecer alguém”. Nesses casos, “[...] a Constituição
quer que a imoralidade administrativa em si seja fundamento de nulidade do ato viciado”.
(2008, p. 668)
Nesse contexto, destaca-se:
Os agentes públicos podem obrar de má-fé não apenas quanto aos meios de atuar;
como também quanto aos fins a serem alcançados. E é possível também que um
agente procure alcançar um resultado indevido valendo-se de meios em si mesmos
considerados legais. Mas assim o vício quanto aos meios compromete o resultado, o
vício quanto aos fins compromete a validade dos meios. A ofensa à moralidade pode
ser detectada, portanto, não apenas quanto aos fins, mas também quanto aos meios.
(CAMMAROSANO, 2006, p. 106 – grifo do autor)
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Aderiu a esse entendimento: Odete Medauar (2010, p. 131).
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Por outro lado, verifica-se que no exemplo supracitado, apesar de o ato não ser
contrário à lei, o princípio da legalidade em sentido amplo foi violado, na medida em que ele
não impõe somente a sujeição à lei do caso concreto, mas também ao regramento jurídico e
aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. (PAZZAGLINI FILHO,
2008, p. 16; OSÓRIO, 2007, p. 133-134)
Nesses termos, fica evidenciado que:
[...] Não pode haver ato que possa qualificar como legal, mas ofensivo à moralidade
administrativa, como se além de contrastá-lo com o Direito pudesse ser contratado
também com outra ordem normativa do comportamento humano e, por ofensa a esta,
ser reputado inválido sem que o próprio direito tenha sido diretamente violado.
A moralidade administrativa não pode ser dissociada da legalidade; pelo menos
da legalidade em sentido amplo, entendida esta como qualidade do que está
conforme ou compatível com a ordem jurídica, e não apenas com a lei em
sentido restrito. (CAMMAROSANO, 2006, p. 102 – grifo nosso)

Franco Sobrinho leciona que “no exame da moralidade dos atos está o que
poderíamos chamar de aperfeiçoamento do controle jurisdicional da legalidade”. (apud
CAMMAROSANO, 2006, p. 68)
Verifica-se, pois, que, apesar da divergência quanto ao sentido de moralidade
administrativa, a proposta de aplicação do princípio é a mesma, ao menos, nas duas últimas
correntes. Ou seja, os autores que associam a moralidade administrativa à moral comum –
assim como os autores que a relacionam com a dita “moralidade jurídica” – entendem que só
será passível de invalidação o ato ilegal em sentido amplo – que abrange o conjunto de regras
e princípios que disciplinam a atuação administrativa.
No caso da primeira corrente, em que pese a previsão de punição dos atos imorais
em conformidade com a lei, os próprios autores destacam a dificuldade de se invalidar um ato
por violação exclusiva ao princípio da moralidade – evidenciando, mais uma vez, a falta de
autonomia desse princípio – o que, por consequência, desembocará no mesmo resultado das
demais correntes.
A conclusão a que se chega, portanto, é que a definição de moralidade
administrativa mais acertada está associada à idéia de legalidade ética, ou seja, a legalidade
associada a valores morais acolhidos pelo Direito, que consubstanciam os valores sociais
predominantes na Coletividade – é o conceito de moralidade jurídica trazido pela terceira
corrente. Nesse contexto, o agente público atua, sob o primado da moralidade administrativa,
quando sua conduta não ofende o conjunto de normas que norteiam a atividade
administrativa.

60

Nesse sentido, Fábio Medina Osório assevera que o princípio da moralidade
administrativa não se contrapõe ao princípio da legalidade, pelo contrário, instala um
ambiente de ética institucionalizada para desempenhar duas funções, quais sejam, a
estruturação jurídica dos deveres públicos e a avaliação dos deveres explícitos e implícitos.
Por sua vez, ante a assunção desse princípio, a teoria geral do direito introduziu a idéia de que
“as regras e os princípios não estão reduzidos ao texto escrito e que, ademais, sua valoração,
compreensão e configuração concreta cabem ao intérprete, no curso de um processo
decisório”. (2007, p. 94)
Sobre o tema, Odete Medauar ensina que a imoralidade administrativa, em regra,
só é percebida no contexto em que a decisão é tomada, quando esta destoa do contexto e do
conjunto de regras de conduta extraídas da disciplina geral norteadora da Administração.
(2010, p. 131)
Para tutelar a moralidade administrativa, a Constituição introduziu a ação popular,
que pode ser proposta por qualquer cidadão, em pleno gozo de seus direitos políticos, para
anular ato lesivo à moralidade administrativa (art. 5º, LXXIII). (MEDAUAR, 2010, p. 131)
Com efeito, Márcio Cammarosano assevera que “para o Direito só é relevante a
ofensa a ele perpetrada. Mas sua reação é mais acentuada diante da invalidade (ofensa
jurídica) decorrente de ofensa a valor ou preceito moral juridicizado”. E é mais acentuada,
visto que o próprio Direito consagra a moralidade administrativa como bem jurídico
amparável por ação popular, dando ao cidadão a prerrogativa para provocar o controle judicial
dos atos que sejam inválidos por ofensa aos valores e preceitos morais juridicizados. (2006, p.
113)
Nesse contexto, cabe ressaltar, ainda, que o descumprimento da lei, “intencional
ou decorrente de grave e injustificável incúria” do agente público, também viola a moralidade
administrativa, pois é incompatível com preceitos juridicizados como a lealdade, a boa-fé, a
veracidade, dentre outros.90Ante tal assertiva, porém, faz-se necessário adentrar no campo do
princípio da probidade administrativa. (CAMMAROSANO, 2006, p. 114)
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Segundo Márcio Cammarosano, essa violação costuma vir dissimulada: “o mau agente público esforça-se por
encontrar argumentos falaciosos, para não reconhecer a vigência à lei que não queira aplicar, ou para reconhecer
como ainda vigente a que lhe interessa aplicar. Quando não, força desmedidamente a interpretação, ora
violentando a letra da lei, ora divorciando-se de sua finalidade, seu espírito. Deixa de motivar suficientemente
suas decisões, ou simplesmente não motiva em circunstancias tais que resulta manifesto que não o faz
exatamente porque não teria condições de racionalmente sustentá-las. Ignora acintosamente argumentos
contrários que não tem como contestar, como se não tivessem sido nem mesmo oferecidos. Finge não perceber
outros, pela mesma razão. Descarta lacônica e bisonhamente, ou até sem dizer porque, pareceres, estudos, laudos
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2.5.1 O princípio da probidade administrativa
O princípio da probidade administrativa está intrinsecamente relacionado ao
princípio da moralidade administrativa e, por isso, não encontra consenso doutrinário quanto
ao seu sentido. É certo, porém, que, a partir do conceito de probidade trazido pelos vários
doutrinadores, delimitar-se-á o significado de ato ímprobo – no terceiro capítulo –, e, por
conseguinte, a aplicação da Lei de Improbidade. Daí, a importância de se discutir esse
princípio.
Segundo Marino Pazzaglini Filho, a palavra “probidade” vem do latim probus e
quer dizer “honestidade”. Por sua vez, probus administrator significa “administrador honesto
ou íntegro”. O “princípio constitucional da probidade administrativa”, portanto, pode ser
entendido como um dever de o agente público agir com honestidade, lisura e honradez, no
manejo da coisa pública, tendo por único objetivo o interesse público. (2008, p. 43)
A violação desse dever configura a improbidade administrativa que, por sua vez,
caracteriza-se por uma atuação administrativa desvirtuada pela desonestidade ou má-fé
do agente público, sendo punida - nos termos da Lei de Improbidade Administrativa - nos
casos em que o ato importar em enriquecimento ilícito do agente público, lesar o erário ou
atentar contra os princípios da Administração Publica. (PAZZAGLINI FILHO, 2008, p. 43)
Para José Afonso da Silva, “a probidade administrativa é uma forma de
moralidade administrativa, que “[...] consiste no dever de o “funcionário servir a
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os
poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira
favorecer”. (CAETANO apud SILVA, 2008, p. 669)
Destarte, “a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo
dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem”, e, por isso, é punida
com mais rigor. Enquanto que a conduta imoral é causa de invalidade do ato administrativo, a
conduta ímproba também é causa de suspensão dos direitos políticos do agente que a praticou,
conforme previsão dos arts. 15, V e 37, §4º, da Constituição. (SILVA, 2008, p. 669)

que se lhe apresentam, decidindo caprichosamente o que demanda adequada avaliação técnica, mal disfarçando
postura de quem se considera dono da coisa publica, onisciente, exercitando autoritarismo até com olímpico
desprezo por criticas fundadas e construtivas, só porque formuladas por quem não lhe faça a corte. Distorce
fatos, vê o que não existe, deixa de ver o que existe falseando juízos quanto à subsunção das normas. Omite-se,
recua inexplicavelmente quando devia agir. Avança quando, inquestionavelmente, era mister parar”. (2006, p.
114-115)
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No mesmo sentido, Odete Medauar entende que probidade é dever decorrente da
moralidade administrativa e que, na linguagem comum, significa honestidade, honradez,
integridade de caráter, retidão. Por sua vez, “a improbidade administrativa está relacionada à
conduta que lese o erário público, que importe em enriquecimento ilícito ou proveito próprio
ou de outrem no exercício de mandato, cargo, função, emprego público”. (2010, p.131)
Verifica-se que, ao restringir o conceito de probidade, impondo a conjugação de
dois requisitos – dano ao erário e vantagem ao agente – para se configurar a improbidade
administrativa, descarta-se, de plano, a aplicação exclusiva do tipo improbidade por violação
dos princípios, previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (objeto de estudo do
terceiro capítulo).
Por sua vez, Fábio Medina Osório adota uma visão mais funcionalista – com o
intuito de dar vigência às normas protetoras de valores socialmente relevantes – ao identificar
o dever de probidade com a honra. Isso porque, em sua opinião, um homem honrado é mais
do que um homem honesto, porque goza de boa fama e reputação, por suas virtudes e méritos.
(2007, p. 110-114)
Assim sendo, “a improbidade ao indicar a honra, fala de honestidade e eficiência
funcional, porque ambas revelam atributos de boa fama e reputação dos homens públicos”.
Contudo, ressalta o autor, há a necessidade de ponderação em relação às condutas desonestas
e ineficientes, de modo que a improbidade abrange fenômenos de grave desonestidade e
intolerável ineficiência funcional dos homens públicos. (OSÓRIO, 2007, p. 110-114)
Importa, ainda, destaca que a improbidade não se identifica com a imoralidade
comum, mas tampouco com a imoralidade privada: “eis o problema do indevido controle da
vida privada dos agentes públicos e a distorção fundamental do conceito de probidade no
campo ético-normativo”. Com efeito, os agentes públicos, no desempenho de sua função,
estão vinculados a um regime jurídico de direito público e, por consequência, a improbidade
requer de imoralidade qualificada pelo Direito Administrativo. (OSÓRIO, 2007, p. 85-87)

2.6 A existência de princípios absolutos
Depois de discorrer, de forma geral, sobre o sentido de cada um dos princípios
constitucionais que orientam a atuação da Administração Pública, faz-se necessário adentrar
na polêmica questão da sua forma de aplicação no ordenamento jurídico. Para isso, levanta-se,
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inicialmente, a questão da existência de princípios absolutos: princípios extremamente
fortes, isto é, princípios que em nenhuma hipótese cedem em favor de outros.
Robert Alexy, ao tratar da questão, nega a existência desses princípios, alertando
que, se existem princípios absolutos, então a definição de princípios – proposta por ele em sua
teoria91 apresentada no primeiro capítulo – deve ser modificada, pois “isso significa que sua
realização não conhece nenhum limite jurídico, apenas limites fáticos”, e, diante disso, “o
teorema da colisão não seria aplicável”.
É fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento
jurídico que inclua direitos fundamentais. Princípios podem se referir a interesses
coletivos ou direitos individuais. Se um princípio se refere a interesses coletivos e é
absoluto, as normas de direitos fundamentais não podem estabelecer limites
jurídicos a ele. Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de
limites desse princípio levaria à seguinte situação contraditória: em caso de colisão,
os direitos de cada indivíduo, fundamentado pelo princípio absoluto, teriam que
ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados pelo
princípio absoluto. (ALEXY, 2011, p.111)

Para elucidar o problema, o autor trás como exemplo de um “suposto” princípio
absoluto a dignidade humana – que goza de uma proteção constitucional na Alemanha, assim
como no Brasil –, e explica que “a impressão de um caráter absoluto advém, em primeiro
lugar, da existência de duas normas da dignidade humana: uma regra e um princípio”.92
(grifo nosso)
“Nos casos em que a norma da dignidade humana é relevante, sua natureza
de regra pode ser percebida por meio da constatação de que não se questiona se ela
prevalece sobre outras normas, mas tão-somente se ela foi violada, ou não”. Contudo, o
autor adverte que, em face da abertura dessa norma, há uma ampla margem de apreciação na
resposta a essa questão. Nesse contexto, cita-se trecho da decisão do Tribunal Constitucional
Federal sobre interceptação telefônica:
No que diz respeito ao principio da inviolabilidade da dignidade humana, disposto
no art. 1º da Constituição Alemã (...), tudo depende da definição das circunstâncias
nas quais a dignidade humana pode ser considerada como violada. Com certeza não

91

[...] Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que
são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua
satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito
das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. (ALEXY, 2011, 90 – grifo do
autor)
92
“[...] Além disso, essa impressão é reforçada pelo fato de que há uma série de condições sob as quais o
princípio da dignidade humana prevalecerá – com grande grau de certeza – em face de todos os outros
princípios. (ALEXY, 2011, p.114)
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há uma resposta geral, devendo-se sempre levar em consideração o caso concreto.
(p. 112)

Portanto, o autor defende “que o princípio da dignidade humana é sopesado diante
de outros princípios [no caso concreto], com a finalidade de determinar o conteúdo da regra
da dignidade humana”. Ou seja, “não é o princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em
razão de sua abertura semântica, não necessita de limitação em face de alguma possível
relação de preferência”. 93 (grifo nosso)
Robert Alexy conclui, então, que o princípio da dignidade humana pode ser
realizado em diferentes medidas. O fato de que, dadas certas condições, ele prevalecerá com
maior grau de certeza sobre outros princípios não fundamenta uma natureza absoluta,
significando apenas que, sob determinadas condições, há razões jurídico-constitucionais
praticamente inafastáveis para uma relação de precedência em favor da dignidade. Mas essa
tese sobre a existência de uma posição nuclear também vale para outras normas de direito
fundamentais. Ela não afeta sua natureza de princípio. Por isso, é possível dizer que a norma
da dignidade humana não é um princípio absoluto (2011, p. 111-114).
Apesar de não discorrer diretamente sobre o tema, pode-se depreender de sua
teoria, que Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero também não concebem a existência de
princípios absolutos no ordenamento jurídico, haja vista sempre estarem sujeitos à ponderação
no caso concreto. No entanto, ao introduzir o conceito de princípios em sentido estrito,
verifica-se a sua prerrogativa em relação aos demais princípios – as diretrizes –, bem como a
necessidade de lhe dar, sempre que possível, um cumprimento pleno – o que os aproxima das
regras.
Destarte, no contexto dessa teoria, os princípios da Administração Pública – até
então estudados – poderiam, perfeitamente, ser classificados como princípios em sentido
estrito, na medida em que impõem uma “conduta” e representam “valores” essenciais à
atividade administrativa, devendo, em razão disso, prevalecer frente a outros princípios e
diretrizes; além de desempenhar um papel negativo, ao evitar a persecução de interesses que
possam jogar contra esses valores. (ATIENZA; MANERO, 2004, p. 145)
Por outro lado, poder-se-ia, ainda, identificar na moralidade administrativa essa
prerrogativa de ser um princípio-regra – nos termos propostos por Robert Alexy na aplicação
93

Robert Alexy explica que “a vantagem dessa construção é, de um lado, a não necessidade de introdução de
uma cláusula de restrição no direito fundamental à dignidade humana e, de outro, a possibilidade de realização
de um sopesamento entre o princípio da dignidade e outros princípios colidentes”. (2011, nota de rodapé da p.
113)
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do princípio da dignidade –, pois, trata-se de um princípio que orienta a interpretação e a
aplicação de todas as regras e princípios do Direito Administrativo e, por isso, não se
questiona sua preferência sobre outras normas, mas tão-somente se foi violada, ou não, no
caso concreto.

2.7 A vinculação dos agentes públicos aos princípios da Administração Pública
É necessário, porém, prosseguir na discussão acerca da aplicação desses
princípios constitucionais no âmbito da Administração Pública. Para isso, importa saber que o
Direito Administrativo nasceu sobre a égide do Estado Liberal e se desenvolveu baseado em
duas idéias opostas: (1) para assegurar a liberdade do indivíduo, a Administração tem sua
atuação restringida pela lei; e (2) para satisfazer os interesses coletivos, a Administração
dispõe de prerrogativas para assegurar a sua autoridade sobre o particular. (DI PIETRO, 2010,
p. 61-62)
“O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração e que
não se encontram nas relações entre os particulares constitui o regime jurídico
administrativo”. Por sua vez, muitas dessas restrições e prerrogativas estão expressas sob a
forma de princípios que no Direito Administrativo, em especial, cumprem uma função de
relevante importância, por se tratar de um direito de elaboração pretoriana e não codificado,
“permitindo à Administração e ao Judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os
direitos dos administrados e as prerrogativas da Administração”. (DI PIETRO, 2010, p. 6263)
Assim, dentro do regime jurídico administrativo, os princípios desempenham uma
dupla função: por um lado, essas normas explicam, interpretam, integram e sistematizam o
ordenamento jurídico, a despeito de sua fundamentalidade; por outro lado, ao ser elevado à
condição de norma, os princípios são considerados deveres impostos aos agentes públicos no
desempenho da função pública. Daí se justifica sua “observância obrigatória, prioritária e
universal no exercício de toda a atividade administrativa do Estado”. (PAZZAGLINI
FILHO, 2008, p. 13 – grifo do autor; SILVA, 2003, 612-613, 615)
Fábio Medina Osório ensina que os deveres públicos – especificados também na
forma de princípios jurídicos –, podem se positivos ou negativos e não constituem um fim em
si mesmo, mas um instrumento para salvaguardar os valores essenciais da Administração
Pública e direitos correlatos. Por isso, a sua concreção é imperiosa e obrigatória. (2007, p.
124-125)
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Tal entendimento se coaduna com a teoria de Manoel Atienza e Juan Ruiz
Manero, uma vez que esses princípios prescrevem uma conduta – “obedecer” – aos agentes
públicos e, por isso, exigem um cumprimento pleno: no caso concreto, ou se realiza ou não se
realiza a ação prescrita. Por conseguinte, esses princípios só cederão nos casos em que
concorrer outro princípio que tenha mais peso. (2004, p. 30-32)
Os autores, ainda, destacam – conforme assinalado anteriormente – que esses
princípios impõem deveres que vão concretizar valores essenciais para o setor do Direito a
que estão vinculados, e, por esse motivo, desempenham um papel negativo, ao evitar a
persecução de interesses que possam violar tais valores. Por sua vez, constituem um elemento
diretivo e também valorativo, na medida em que, de um lado, guiam a conduta dos agentes; e,
de outro lado, desempenham um critério de valoração de suas condutas. (ATIENZA;
MANERO, 2004, p. 41)
No mesmo sentido, a teoria de Robert Alexy ensina que os princípios são deveres
prima facie que fundamentam uma regra para o caso concreto, exceto quando houver colisão
com outros princípios e regras – nesse caso, haverá a necessidade de sopesamento em que o
resultado será, também, uma regra para o caso em questão (item 1.1.1.2). (ALEXY, 2011, p.
108)
Assim sendo, em que pese às diferenças relevantes entre as duas teorias de
aplicação dos princípios apresentadas no primeiro capítulo, ambas fornecem subsídios
suficientes para se concluir que os princípios são deveres constitucionais impostos aos agentes
públicos e que só cederão em favor de outros princípios que tenham maior importância no
caso concreto.
Não obstante, Fernanda Marinela colaciona que o Direito Administrativo –
enquanto disciplina autônoma – é composto por regras e princípios que lhe dão identidade
para diferenciá-lo dos demais ramos do Direito, e que, por sua vez, guardam, entre si, uma
relação lógica de coerência e unidade, formando o sistema jurídico administrativo.
(2005, p. 23)
No mesmo sentido, Waldo Fazzio Junior, vai mais além, afirmando:
Os princípios constitucionais da Administração devem ser compreendidos
imbricados, de forma que cada um funciona como elemento constitutivo do outro.
Assim, a agressão á moralidade administrativa implica na ilegalidade, dado que no
cotejo entre os motivos e a finalidade do ato esta se aloja na lei. A eficiência, sem
moralidade, não é eficiência administrativa, mas simples objetivo técnico
instrumental. A moralidade não se basta sem a impessoalidade dado que qualquer
estipulação moralmente válida pressupõe a isonomia dos destinatários da norma. A
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garantia da legalidade dos atos administrativos não prescindem da publicidade, que
tem o efeito de torná-lo obrigatório. E assim por diante, numa infinita sobreposição
de fatores sob várias articulações. (2007, p. 6)

Destarte, ao analisar o conceito de cada princípio da Administração Pública,
verifica-se que, em regra, eles têm uma relação harmônica e não colidente entre si. Por
consequência, verifica-se que, de um lado, as condutas comissivas ou omissivas praticadas
pelos agentes públicos, geralmente, violarão mais de um princípio que orienta a sua atuação;
e, de outro lado, raros serão os casos em que, de fato, haverá uma colisão entre eles – caso em
que um deverá ser superado em favor do outro.
Em contrapartida, haverá também casos em que os princípios da Administração
Pública concorrerão com outros princípios do ordenamento jurídico, em especial, com os
direitos fundamentais previstos na Constituição. Nesse caso, segundo as teorias estudadas, os
princípios serão sopesados, em face das circunstâncias, e o resultado será uma regra para o
caso concreto.
Nesse contexto, Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero destacam que, em alguns
casos, esses princípios que guiam a conduta dos agentes públicos colidem com princípios que
representam direitos fundamentais ou fins a serem perseguidos pelo próprio Estado. Por outro
lado, na maioria das vezes, esses princípios irão possibilitar a proteção desses direitos e a
promoção daqueles fins. (2004, p. 48-49)
Conclui-se, então, que esses princípios servem para definir o itinerário da atuação
administrativa, ao mesmo tempo, que atuam como critérios de controle da atuação dos agentes
públicos, no desempenho de sua função. Ademais, a tutela dos direitos fundamentais dos
cidadãos, como obrigação do Estado, concretiza-se mediante a equalização desses princípios,
tanto sob a perspectiva de deveres quanto de valores que devem ser protegidos. (FAZZIO
JUNIOR, 2007, p. 3)
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3 A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Essa divisão capitular destinar-se-á, inicialmente, a estudar, com maior
profundidade, a relação entre Direito e Moral, a fim de fixar os limites de aplicação da Lei de
Improbidade Administrativa. A seguir, utilizando-se dos conhecimentos arrecadados nos dois
primeiros capítulos, passa-se a análise da debatida questão da violação dos princípios da
Administração Púbica como critério de punição do agente público por Improbidade
Administrativa.
A Lei de Improbidade Administrativa – Lei n. 8.429, de 02.06.92 – originou-se do
Projeto de Lei n. 1446/91, de autoria do então Presidente Fernando Collor de Mello, e veio
regulamentar a previsão contida no §4º do art. 37 da Constituição Federal de 198894. “Sob o
rótulo da moralidade, o Ministro de Justiça Jarbas Passarinho [...] deixou registrado em sua
Exposição de Motivos que o combate à corrupção era necessário, pois se trata de „uma das
maiores mazelas que, infelizmente, ainda afligem o País‟”.95 (FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 55;
MATTOS, 2006, p. 1)
Fábio Medina Osório assevera que essa Lei é, na verdade, um Código Geral de
Conduta, “tendo por objeto central regular a „conduta‟ de todos os agentes públicos
brasileiros, com a cominação de sanções jurídicas às posturas transgressoras”. Por influência
norte-americana, o fenômeno de expansão de Códigos de Conduta se espalhou pelo mundo
inteiro, após a Segunda Guerra Mundial, elegendo como desafio principal a prevenção dos
conflitos de interesses e a “busca de rigor e imperativo cumprimento dos deveres éticos”.96
(2007, p.183, 186-188)
Ao afirmar que “a Lei de Improbidade veio a superfície com a finalidade de
combater atos que afetem a moralidade e maltratem a coisa pública”, eis que surgem os
primeiros questionamentos: qual é a moralidade que a lei pretende combater? E por
94

Art. 37. [...] § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
95
Esse Projeto de Lei, na forma como foi apresentada pelo governo, era muito parecido com a lei anterior – Lei
de Enriquecimento Ilícito –, no entanto, recebeu inúmeras emendas pelo Congresso Nacional – fruto de um
conjunto de contribuições oriundas de vários segmentos da sociedade, em especial, de representantes do
Ministério Publico –, principalmente, no sentido de ampliar seus tentáculos sancionadores. (FAZZIO JUNIOR,
2007, p. 55; OSÓRIO, 2007, p. 120)
96
A existência de Códigos Gerais de Condutas “trazem a tona os ideais de sistema, coerência e segurança
jurídica. [...] Não implica, automaticamente, vinculação a postulados centralizadores de produção jurídica,
menos ainda formalistas ou engessadores da atividade regulada. O controle do setor publico, com um Código
Jurídico, é imperativo constitucional nos ordenamentos democráticos”. (OSÓRIO, 2007, p. 191)
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conseqüência, o que é um ato ímprobo? A lei em questão não se prontificou em definir o que
venha a ser ato de improbidade administrativa, tampouco – como já se viu no capítulo anterior
–, há um consenso de qual é o conceito jurídico da moralidade administrativa. (MATTOS,
2006, p. 2)
Dessa feita, fica a cargo da Doutrina e do Judiciário delimitar esses espaços
abertos para que a lei possa ser aplicada de forma a atender os propósitos de sua criação e, em
última instância, a vontade da Carta Magna que deu o comando inicial para a sua elaboração.
3.1 A relação entre Direito e Moral
A discussão acerca do sentido e alcance do princípio constitucional da moralidade
remonta a necessidade de se distinguir o Direito da Moral. Essa diferenciação, porém, é antiga
e pode ser representada através da metáfora dos círculos concêntricos, sendo o maior
correspondente à Moral e, o menor, ao Direito. Destarte, é antiga também a diferenciação
entre licitude e honestidade que, por sua vez, seriam os traços distintivos entre o Direito e a
Moral. (DI PIETRO, 2010, p. 76)
Em uma breve síntese histórica, a relação entre Moral e Direito, inicialmente,
encontra duas vertentes. Uma delas é representada pelo jusnaturalismo, que identifica no
direito natural a vinculação das normas jurídicas às normas morais – “a lei é a moral”. Essa
corrente sustenta “a existência de normas morais objetivas e absolutas – direito natural –
extraídas, pela revelação de Deus ou da razão, da natureza” e que tais normas devem
conformar o direito positivo para que ele seja considerado válido.97 (BAHENA, 2004, 29-30;
BARBOSA, 2002, p. 22, 33)
A outra vertente é encampada pelo positivismo jurídico que – encontra em
98

Kelsen sua máxima expressão –, em contraposição ao jusnaturalismo, afirma a inexistência
de vinculação conceitual necessária entre o Direito e a Moral, de modo que “uma norma
jurídica ou um ordenamento não deixam de ser considerados como direito ainda que seu
97

O pensamento jusnaturalista perdurou por séculos: “encontrando raízes na visão mágica das tribos primitivas,
permeou a construção do saber filosófico de Aristóteles e Tomás de Aquino, vindo a desfrutar seu melhor
período justamente nos séculos XVII e XVIII, com a contribuição do racionalismo” de Kant. (BARBOSA, 2002,
p. 28)
98
Para Kelsen, a moral e o direito têm a mesma forma de produção, “porque tanto as normas morais como as
normas jurídicas são criadas a partir do costume ou da elaboração consciente do homem”. Contudo “direito e
moral se distinguem se o primeiro for concebido como uma ordem normativa que prescreve, organiza e aplica
sanções como consequência do não cumprimento da norma, e que prevê, em geral, formas de coerção para obter
a conduta indicada”. Nesse aspecto, a moral é uma ordem normativa “não institucionalizada nem estabelece
qualquer punição, mas enseja, tão somente, aprovação ou reprovação social”. Ao passo que o direito “é dotado
de coercibilidade organizada e institucionalizada”. (apud BARBOSA, 2002, p. 31-32)
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conteúdo afronte exigências morais”. Essa tese encontra fundamento na negação de existência
de uma Moral absoluta, o que, por consequência, inviabiliza a utilização de um sistema moral
relativo como critério absoluto de validade do Direito.99 (BAHENA, 2004, p. 30; BARBOSA,
2002, p. 23, 33)
O positivismo jurídico, porquanto, iniciou uma evolução na teoria do Direito, na
medida em que racionalizou o pensamento jurídico, superando o jusnaturalismo que já se
encontrava defasado diante do processo de emancipação intelectual do homem moderno. No
entanto, com o advento da Segunda Guerra Mundial, o positivismo que, até então, desfrutou
de acolhimento e prestígio, passou a ser repudiado pelos seus excessos, ocasionando o
ressurgimento do direito natural.100 (BARBOSA, 2002, p. 23-24, 41)
Esse retrocesso, porém, foi passageiro, haja vista não dar conta da realidade que o
cercava. Como resultado do retorno a um ponto de vista ético, na teoria do direito, surge uma
terceira vertente denominada pós-metafísica que – “sem recuar à fundamentação e a
linguagem jusnaturalista, logre superar o positivismo, ao menos em suas versões extremadas”
– defende uma vinculação não necessária entre Direito e Moral, subordinada, contudo, à
possibilidade de fundamentar racionalmente essa moral. (BAHENA, 2004, 31-33;
BARBOSA, 2002, p. 42)
A corrente pós-metafísica afasta a existência de normas morais objetivas,
absolutas e superiores às produzidas pelos homens, buscando, por sua vez, o caminho da
racionalidade procedimental para alcançar normas mais corretas, de forma a garantir um
conteúdo moral mínimo inegociável – hoje, segundo Márcia Noll Barbosa, esse conteúdo é
representado pelos direitos humanos. Em oposição ao relativismo ético de Kelsen, trás como

99

Kelsen propõe uma teoria relativista dos valores, ao afirmar “que não há valores absolutos mas apenas
relativos, que não existe uma Justiça absoluta mas apenas uma Justiça relativa, que os valores que nós
constituímos através dos nossos atos produtores de normas e colocamos nas bases dos nossos juízos de valor
não podem apresentar-se com a pretensão de excluir a possibilidade de valores opostos”. Ao negar a existência
de uma moral absoluta, Kelsen defende que “um sistema moral relativo não pode atuar como padrão absoluto de
valoração do direito, por não poder excluir um outro tipo de valoração correspondente a outro sistema moral”.
Com esses fundamentos, Kelsen insiste na separação entre Direito e Moral, asseverando “que a validade de uma
norma ordem jurídica positiva independe de sua conformidade com uma suposta moral absoluta”. Todavia,
“segundo Kelsen, a pretensão de que o direito deve ser justo pode apenas significar que ele deve corresponder a
uma determinada moral, e isso não exclui a possibilidade da pretensão que exija que o Direito positivo deve
harmonizar-se com um outro sistema moral e com ele venha eventualmente a concordar de fato”. (apud
BARBOSA, 2002, p. 32-33 – grifos do autor)
100
Com efeito, as atrocidades perpetradas pelo regime nazista levaram a recuperação do jusnaturalismo, em
particular nos tribunais alemães, ante a necessidade de fundamentar a não-aplicação de normas do III Reich.
Igualmente, no âmbito da doutrina se revigorou a tese do direito natural, difundindo-se a opinião de que o
positivismo houvera deixado o homem desprotegido contra as grandes injustiças. (BARBOSA, 2002, p. 41)
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alternativa o pluralismo, ao aceitar diferentes sistemas de cultura e moral, desde que não
atentem contra os princípios humanos mais gerais. (2002, p. 45)
Conquanto, importa destacar que:
O caminho da fundamentação em bases pós-metafísicas constitui [...] um caminho
de dúvidas e de poucas certezas, no qual se tem de exercitar uma busca dialógica
permanente pela adoção racional. Torna-se indispensável, nessa senda, a adoção de
um diálogo ideal como padrão, é dizer, das normas que atribuem racionalidade ao
discurso prático e a tomada de decisões. [...] A fundamentação da moral nesses
termos se distancia [...] da pretensão a uma fundamentação última, definitiva,
conforme idealizada pela filosofia tradicional. (BARBOSA, 2002, p. 48)

Nesse sentido, Robert Alexy propõe uma vinculação fraca entre Direito e
“alguma Moral”, resultante da pretensão de correção do Direito.101 Conforme entendimento
esposado pelo autor, uma vez que todo ordenamento jurídico minimamente desenvolvido é
composto por princípios que, quanto ao seu conteúdo, pertencem a alguma moral; esses
princípios, então, serão utilizados, particularmente, nos casos difíceis ou duvidosos102, através
da ponderação, para satisfazer essa pretensão de correção103. (apud BARBOSA, 2002, p. 42,
61)
A ponderação – como já foi estudado no item 1.1.2.2 – impõe regras para a
resolução dos conflitos que envolvem princípios. No entanto, o cumprimento dessas regras
não conduz, em todo e qualquer caso, a um resultado único e inequívoco. Isso, porém, não
significa que o sopesamento é um método irracional, porquanto não se pode equiparar a
racionalidade à certeza absoluta. (ALEXY, 2011, 163-165)
Para racionalizar esse método, Robert Alexy propõe um modelo fundamentado, ao
associar a lei de colisão à necessidade de se utilizar a argumentação jurídica racional para
justificar a regra resultante. Dessa forma, o autor conclui que “um sopesamento é racional
quando um enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamentado de forma
racional”. (2011, 163-165)
Salienta-se, por oportuno, que a vinculação proposta por Robert Alexy é
considerada fraca, pois o argumento dos princípios vincula o Direito a “alguma Moral” – e
não necessariamente à moral correta, como afirma o próprio autor. Por conseqüência disso,
101

Robert Alexy propõe que “os ordenamentos jurídicos, as normas que integram os ordenamentos e as decisões
judiciais sempre formulam, ainda que não a satisfaçam, uma pretensão de correção”. (apud BARBOSA, 2002, P.
60)
102
Robert Alexy considera como casos difíceis ou duvidosos aqueles em que o Direito mantém uma estrutura
aberta: quando há vagueza e ambigüidade da linguagem do direito; conflito entre normas; ausência de uma
norma em determinado caso; ou nos casos em que se deve decidir contrário ao texto da lei. (apud BARBOSA,
2002, p. 61)
103
No mesmo sentido, é o entendimento de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero (item 1.2.3.2)
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essa vinculação “não necessariamente exclui a validade das normas jurídicas quando
contrárias a essa moral, salvo em caso da injustiça extrema”. (BARBOSA, 2002, nota de
rodapé da p. 62)
Como não bastasse, essa tendência de separação absoluta foi sendo flexibilizada,
inclusive, por alguns positivistas, a exemplo de Luigi Ferrajolli, que não chega a aceitar uma
vinculação necessária entre Moral e Direito, mas tampouco a exclui, pois:
Por “separação entre direito e moral” deve entender-se [...] não tanto a negação de
toda conexão entre um e outra, claramente insustentável dado que qualquer sistema
jurídico expressa quando menos a moral de seus legisladores. [...] Na argumentação
jurídica e na interpretação da lei, tanto doutrinal como jurisprudencial, são em efeito
inevitáveis, e de fato sempre tem estado presentes, juízos de valor de tipo éticopolítico, que desmentem esse suposto caráter descritivo ou ideologicamente neutro
[do Direito].104 (2006, p. 25 – tradução nossa)

Ademais, o autor assevera que a tese da recíproca autonomia de Direito e Moral
tem dois significados: de um lado, a autonomia dos juízos jurídicos de validade105 e dos juízos
ético-políticos de justiça – contrariando as teses jusnaturalistas que defendem haver uma
relação de derivação entre esses juízos106; e, de outro lado, a separação em sentido estrito entre
Moral e Direito exclui tanto a pretensão de que todas as normas jurídicas são justas por serem
jurídicas quanto a pretensão de que uma determinada moral – pois não há uma moral absoluta
– deve conformar o direito positivo, a ponto de um juízo sobre a imoralidade de uma conduta
ser o suficiente para lhe impor um castigo ou uma sanção. (FERRAJOLLI, 2006, p. 31-32)
Da mesma forma, Hart107 – apesar de negar que a validade das normas jurídicas
dependa de sua adequação com as normas morais –, também reconhece uma conexão entre
104

Por “separación entre derecho y moral” debe entenderse [...] no tanto la negación de toda conexión entre uno
y otra, claramente insostenible dado que cualquer sistema jurídico expresa cuando menos la moral de sus
legisladores [...]. En la argumentación jurídica y en la interpretación de la ley, tanto doctrinal como
jurisprudencial, son en efecto inevitables, y de hecho siempre han estado presentes, juicios de valor de tipo éticopolítico, que desmienten ese supuesto carácter descriptivo o ideológicamente neutral [del derecho].
(FERRAJOLI, 2006, p. 25)
105
Luigi Ferrajolli destaca: “en el paradigma constitucional el ser del sistema jurídico comprende también su
dever ser constitucional, en cual, si de un lado no debe confundirse con su deber ser ético-político o externo,
tampoco ha de ser considerado ajeno al ser del derecho. [...] es el propio positivismo jurídico es que impone a
los juristas y a los jueces, a partir del reconocimiento de las leyes de los principios estipulados en las
constituciones como normas de derecho positivo de grado superior, la formulación de juicios jurídicos
acerca da validez sustancial de las leyes (con los inevitables y siempre opinables juicios de valor implícitos) y,
por tanto, la crítica del derecho que ellos consideren inválido por contradecir las normas constitucionales”.
(2006, p. 26 – grifo nosso)
106
Las tesis positivistas de la separación rechaza [...] la idea ético-constitucionalista de Habermas, que identifica
en la constitución en cuanto tal el fundamento de la legitimidad moral, y la iusnaturalista de Alexy, que asume la
justicia como condición de validez – [...], justo en virtud de la separción iuspositivista entre derecho y moral.
(FERRAJOLI, 2006, p. 29)
107
Hart supera o relativismo kelseniano, na medida em que dedica a obra Direito, Liberdade e Moralidade a
discussão da possibilidade de uma determinada conduta imoral – de acordo com os padrões comuns – ser
suficiente para justificar sua punição ou proibição pelo Direito – através de lei ou decisões judiciais –, sob o
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Direito e Moral, salientando que ambos compartilham da ideia de obrigação, dever e direito,
“apresentando a noção de justiça como um elo que as une”. Por outro lado, a Moral influencia
o Direito através da incorporação de algumas normas morais pelo Direito; pela adoção de
princípios morais nas decisões dos tribunais; e pela interferência de elementos morais no
âmbito de indeterminação do Direito – nesse último ponto, tanto Hart quanto Kelsen
entendem que “desempenha o magistrado verdadeira atividade criadora de abertura do
sistema”. (apud BARBOSA, 2002, p. 35-36)
Maria Noll Barbosa, por sua vez, afirma que o Direito, no contexto do moderno
mundo ocidental, não corresponde, simplesmente, àquilo que os poderes competentes ditam.
O processo intelectual e filosófico emancipatório promoveu a autonomização do Estado e do
Direito em relação à religião e à tradição, alocando, contudo, a justificação do poder no plano
do interesse geral. (2002, p. 59)
Nesse contexto, o Direito encontra-se fortemente vinculado à Moral crítica108 – à
moral correta, contrapondo-se à afirmação de Robert Alexy –, pois recorre à argumentação
moral sempre que a fundamentação é exigida: “isso decorre das insuficiências técnicas da
forma e da linguagem do direito, bem como da pretensão de correção e da necessidade de
legitimação que ele mantém no contexto da tradição da modernidade”. (BARBOSA, 2002, p.
62)
Em que pese às divergências existentes entre as diversas correntes filosóficas, é
pacífica a existência de vinculação entre Direito e Moral, ao menos, quando a legislação
incorpora normas morais (2002, p. 56):
Sobre o tema, inicialmente, caberia indagar: como as normas morais se
incorporam ao sistema jurídico? Ao se conjecturar que o princípio da moralidade se
refere à Moral, poder-se-ia admitir que as normas morais, então juridicizadas, seriam –
assim como as normas jurídicas – dotadas de coercibilidade? Respondendo a essa última
fundamento de Stuart Mill107 “de que o único motivo pelo qual o poder deve ser exercido sobre qualquer
membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é a necessidade de impedir que ele cause mal aos
outros”. Em sua conclusão, contudo, o autor defende que moralidade coercitiva, e a conseqüente restrição de
liberdade, parece-lhe inadequada, pois todo uso da coerção estatal reclama justificação – e por ser muito
desagradável, requer uma recompensa à sociedade. Diante disso, a sociedade pode se utilizar de outros meios –
que não a coerção legal – para garantir uma coesão moral.107 (apud BARBOSA, 2002, p. 37-38)
108
Segundo Márcia Noll Barbosa: a moral crítica compreende um conjunto de princípios procedimentais –
“destinados a outorgar racionalidade à crítica mesma bem como às decisões tomadas sob seu influxo” – somados
aos princípios materiais – que, no contexto da modernidade, assumem a forma de direitos humanos. Contrária à
moral comum, a moral crítica é entendida “como uma instância normativo-crítica das instituições humanas, no
âmbito do qual pode haver um consenso; e, por sua vez, [...] “é a única [moral] que se fundamenta racional e
suficientemente.” (2002, p. 54-55)
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pergunta, Márcio Cammarosano ensina ser inquestionável que a norma moral, enquanto regra
situada apenas no plano moral, não é dotada de coercibilidade institucionalizada. Porém,
quando a norma moral entra para o campo do Direito, automaticamente passa a ser coercível.
(2006, p. 39)
Se uma norma de Direito, contudo, ordenasse que a Administração Pública
deveria observar também as normas da Moral, na verdade não ocorreria a sua juridicização –
no sentido de transformação da norma moral em norma jurídica –, mas a criação de uma
norma jurídica com o mesmo conteúdo da norma moral, não obstante com alguma inovação
no tocante a sua sanção e a sua forma de aplicação. (CAMAROSANO, 2006, p. 40;
BAHENA, 2004, p. 18, 34)
Como conseqüência dessa suposição, com um único comportamento, o agente
público poderia violar uma norma moral e uma norma jurídica – ambas com o mesmo
conteúdo, porém pertencentes a sistemas normativos distintos –, estando sujeito, portanto, a
sanções distintas, cada qual aplicada conforme a natureza da regra infringida. (2006, p. 40)
Mas aí surge outra pergunta: a mudança dos padrões morais de
comportamento acarretaria a invalidade das normas jurídicas criadas a partir da
juridicização das normas morais anteriormente vigentes? Se a resposta for positiva,
poder-se-ia concluir que “a validade do sistema jurídico estaria condicionada à permanência
de sua compatibilidade com o sistema moral”. (2006, p. 40)
Ou seja, ao aceitar que o princípio da moralidade prescreve obediência às normas
morais, estar-se-ia diante de uma permanente “reciclagem do Direito”, a fim de compatibilizálo com o sistema moral em vigor. Essa indefinição jurídica, porém, é incompatível com os
princípios da legalidade e da segurança jurídica que permeiam o Estado Democrático de
Direito. Nesse sentido, vale a pena relembrar a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero
colacionada no primeiro capítulo:
[...] O discurso moral ordinário está aberto a todas as razões relevantes, não está
sujeito a prazos e a solução das controvérsias não depende em si de órgão
autoritativo algum, mas do consenso unânime, caso contrário sempre revisável, dos
afetados. Mas é precisamente por essas características porque o discurso moral
é necessariamente deficitário ou insuficiente como método de resolução de
conflitos. Poderíamos dizer que o caráter institucional do discurso jurídico é
condição necessária da superação dos déficit operativos do discurso moral. E estes
déficit operativos do discurso moral – e a conseguinte necessidade de um esquema
regimentado de solução das controvérsias – seguirão sendo tais em uma sociedade
de seres plenamente morais [...], pois também nessa o discurso moral, deixado a si
mesmo, frustraria – ainda que só fora pela ausência de limites temporais, pela
revisibilidade incessante de seus resultados e pelo poder de veto que a exigência de
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unanimidade implica – suas próprias finalidades.109 (ATIENZA; MANERO, 2004,
p. 48 – tradução nossa)

Essa constatação só reforça a tese de que o Direito não se confunde com a Moral,
podendo haver, contudo, mandamentos de igual teor em ambos os sistemas. E que somente as
normas jurídicas são dotadas de coercibilidade – característica por excelência que distingue o
Direito de outras ordens normativas de comportamento humano, como a Moral. (BAHENA,
2004, p. 34, 38; CAMMAROSANO, 2006, p. 41)
Ao se concluir que somente as normas jurídicas ensejam coerção do Estado, é
necessário, então, definir o que venha a ser norma jurídica para compreender o sentido do
Direito no contexto do Estado Democrático de Direito – opção adotada pela Constituição em
vigor110.
Nesse sentido, Márcio Cammarosano leciona que o Direito – enquanto ordem
coativa do comportamento humano – deve prescrever regras caracterizadas pela
predeterminação formal, em respeito aos princípios da certeza e da segurança jurídica
imanentes a concepção de Estado Democrático do Direito. Segue-se que só o Estado – como
detentor do poder legiferante – pode estabelecer normas jurídicas ainda que, para tanto, não
inove sempre no mundo jurídico. (2006, p. 43)
Destarte, normas jurídicas são aquilo que o Estado quiser que sejam, ora inovando
no mundo jurídico, ora reproduzindo o conteúdo de outras ordens normativas como a Moral,
bastando, contudo, que seu conteúdo esteja a prestigiar os valores e princípios constitucionais
maiores, em atenção ao dever da legalidade que norteia a sua atuação (2006, p. 43).
Por consequência, em razão dessa predeterminação condicionada característica do
Estado democrático, o princípio da moralidade só poderia estar vinculado à moral comum, “se
se pudesse afirmar a existência de uma só moral, absoluta, objetivamente identificável. Por
outro lado, a necessidade de o Direito se adaptar constantemente à realidade – sob pena de ser
tornar obsoleto –, parece incompatível com a sua subordinação a esta ou aquela ordem moral.
(2006, p. 43-44)
Por todos esses argumentos levantados, é que vem se firmando o entendimento de
que a moralidade administrativa, como condição de validade dos atos da Administração
Pública, não se refere à moral comum – individual ou social não institucionalizada –, mas aos

109

Ver a versão original do texto na nota de rodapé n. 62 deste trabalho.
Art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.”
110
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valores morais incorporados pelo Direito. Não obstante, para a correta interpretação e
aplicação dessas normas, é necessário avaliar a situação de fato e buscar seu sentido no seio
da sociedade em que promanam, em um dado momento histórico, sem, contudo, se divorciar
do enfoque do sistema normativo. (2006, p. 78)
Assim sendo, será sempre necessário se reportar ao senso moral predominante em
uma sociedade e em determinado momento histórico, para compreenderr o sentido e alcance
das normas jurídicas que se valem de conceitos que expressam valores recolhidos da moral,
bem como para emitir juízos quanto à subsunção de comportamentos concretos a essas
mesmas normas.111 (BAHENA, 2004, p. 34; CAMMAROSANO, 2006, p. 79)
Ou seja, a presença da Moral no Direito sempre será sentida, seja quando assume
a forma de norma jurídica, seja “quando fornece o colorido da realidade social que haverá de
ser erigida pela norma de conduta”, sendo que, em qualquer dos casos, busca-se a integração e
a consecução da justiça social. (BAHENA, 2004, p. 37)
Conclui-se, portanto, como bem ponderou Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que o
Direito e a Moral podem ser representados por dois círculos concêntricos, sendo maior o da
Moral. “A moralidade administrativa, contudo, não constitui esse círculo maior que extrapola
o mundo jurídico, porquanto a moralidade administrativa integra o Direito”. (DI PIETRO,
2010, p. 76; CAMMAROSANO, 2006, p. 102)
Destarte, “não existe ato que seja legal e ofensivo à moralidade”, visto que “só é
ofensivo à moralidade administrativa porque ofende certos valores juridicizados. E porque
ofende valores juridicizados, é ilegal”. Segue-se que “ofender certos valores torna o ato
especialmente viciado, por isso não será apenas qualificado como ilegal, mas também
ofensivo à moralidade administrativa”. (CAMMAROSANO, 2006, p. 102)

3.2 O ato de improbidade administrativa
Nos termos da Lei n. 8.429/1992, constitui ato de improbidade a ação ou omissão
que cause enriquecimento ilícito ao agente público (art. 9º), dano ao erário (art. 10) ou atente
111

“É bem verdade que o direito positivo está repleto de normas que se utilizam de conceitos jurídicos
indeterminados, retirados do mundo da cultura e dos valores, de sorte que o intérprete dessas normas não pode
voltar as costas para dados que deve recolher desses mesmos mundos para fixar seu conteúdo e alcance, bem
como para avaliar situações de fato, detectando quais delas ficam sob a incidência dessas mesmas normas. Mas
uma coisa é interpretar normas que desses conceitos se valem, e que deles não podem abusar, e outra bem
diferente é recolher de ordens normativas não jurídicas supostas normas de comportamento que se queira aplicar
como jurídicas tivessem passado a ser por força do princípio constitucional da moralidade.”
(CAMMAROSANO, 2006, p. 37)
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contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Destaca-se, contudo, que a referida lei
só prevê expressamente a modalidade culposa no art. 10. E no art. 12 prevê que a aplicação
das sanções previstas nessa lei, independe de comprovação de dano ao erário.
A Lei de Improbidade Administrativa veio regulamentar o comando
constitucional que ordena que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível”. No entanto, verifica-se que esse diploma legal definiu os tipos de improbidade em
seus artigos 9º, 10 e 11, sem, contudo, determinar o conteúdo jurídico do que venha a ser o
ato ímprobo.
Ao deixar de estabelecer, com clareza e precisão, os elementos definidores do ato
de improbidade administrativa, a lei em questão se assemelha à denominada “norma penal em
branco”, que relega ao seu intérprete a função de aperfeiçoar o seu conteúdo, a fim de lhe dar
aplicabilidade. Por vezes, essa indefinição jurídica permite o manejo indevido das ações de
improbidade, enfraquecendo a Lei pelo excesso de sua utilização. (MATTOS, 2006, p. 2-5)
Tal omissão legislativa mostra-se flagrantemente incompatível com o Estado de
Direito Democrático, pois, de um lado, o princípio da legalidade não permite que
Administração Pública se utilize de uma norma incompleta para punir; de outro lado, o
princípio da segurança jurídica dá o direito ao agente público de ter previamente definidas as
condutas tidas como ímprobas, a fim de direcionar a sua conduta.
Destarte, é pacífico o entendimento de que o princípio da tipicidade – aplicado no
Direito Penal – deve ser utilizado também no Direito Administrativo sancionador, de modo “a
retirar a subjetividade do intérprete, em homenagem ao princípio da legalidade”. Fábio
Medina Osório destac, ainda, que, na Lei de Improbidade, “a tipicidade depende da
complementação das normas em branco pela incidência setorial de outras normas diretamente
violadas pelo improbus”. (MATTOS, 2006, p. 7; OSÓRIO, 2007, p. 331 – grifo do autor)
Assim, faz-se necessário definir o conteúdo jurídico do ato de improbidade, com
intuito de possibilitar ao interprete uma correta aplicação da lei em questão, de modo evitar
sanções injustas.
A identificação do dever de probidade, pois, traduz-se como ponto de partida para
a construção desse conceito. Conforme anotado no item 2.5.1, o princípio ou dever da
probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa qualificada pelo dever de
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o agente público agir com honestidade, lisura e honradez, no manejo da coisa pública, tendo
por único objetivo o interesse público.
Por sua vez, o agente público atua, sob o primado da moralidade administrativa,
quando sua conduta não ofende preceitos morais juridicizados que regulam a sua atividade .112
Ou seja, a moralidade administrativa está intimamente relacionada com a legalidade em
sentido amplo, de modo que para ser imoral, o ato administrativo deve estar em
desconformidade com o ordenamento jurídico, e não apenas com a lei aplicada ao caso
concreto.
Nesses termos, cabe destacar que, em princípio, a maioria esmagadora dos
deveres impostos aos agentes públicos não guardam relação direta com o dever de probidade,
contudo, podem ser absorvidos por ele, em razão da intensidade da conduta transgressora e
dos demais requisitos de adequação típica. “Daí porque o descumprimento de deveres
públicos não acarreta, automaticamente, o enquadramento do agente nas malhas da
improbidade.” (OSÓRIO, 2007, p. 126)
Por esse motivo, a definição de improbidade não encontra terreno tranquilo na
doutrina e na jurisprudência, havendo várias discussões acerca dos elementos definidores da
conduta ímproba.
Segundo Fábio Medina Osório, “a nota fundamental, peculiar à improbidade
administrativa, é a idéia de um círculo de ilicitude integrado por deveres públicos”. De fato,
se o dever de probidade decorre da moralidade administrativa, logo, a violação do dever de
probidade prescinde de prévia violação de outros deveres públicos no marco da legalidade do
Estado Democrático de Direito. (2007, p. 126-127)
Daí se extrai a primeira conclusão: é possível afirmar, sem receio, que inexiste
improbidade administrativa sem violação direta ou indireta à legalidade administrativa. Com
efeito, “a conduta legal pode ser imoral, ou reprovável noutros setores, mas não pode
configurar improbidade, porque esta é, por definição, uma ilegalidade comportamental”.
(2007, p. 129, 134)
Todavia, é importante destacar que ato ilegal não é sinônimo de ato ímprobo, haja
vista existirem muitos atos ilegais que não são considerados ímprobos. Nesse sentido, Fábio
Medina Osório leciona que:
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Segundo a corrente doutrinária adotada neste trabalho (item 2.5).
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A mera alegação de violação à legalidade não é condição suficiente, por si só, para
embasar imputação de improbidade. O raciocínio acusatório haverá de lastrear-se
num conjunto significativo de deveres públicos violados, de sorte a alcançar o
conteúdo proibitivo da LGIA, e tal cenário só é perceptível a partir de uma
fundamentação explícita do órgão estatal acusador. (2007, p. 138)

A configuração do ato ímprobo, sob o aspecto objetivo, impõe uma ilegalidade
comportamental grave113, porque ao dever de probidade corresponde os direitos fundamentais
difusos à existência obrigatória de uma Administração Pública honesta, eficiente e imparcial
em níveis mínimos, o que, por seu turno, desencadeia inúmeros outros direitos fundamentais
relacionados com ações e prestações estatais. Por conseguinte, todo ato de improbidade
projeta seus efeitos negativos também na sociedade, pois pressupõe uma agressão aos direitos
fundamentais. (FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 69; OSÓRIO, 2007, p. 308-311)
Conclui-se, portanto, que o dever de probidade há de ser compreendido no
universo da moral administrativa e não prescinde da legalidade. Já a improbidade exige uma
investigação, mais aprofundada, de outros requisitos fundamentais para a sua configuração.
Passa-se, então, a análise de cada um deles.
3.2.1 A exigência de dolo
Muitos autores defendem que para configurar o ato ímprobo não basta que o ato
administrativo esteja maculado pela ilegalidade grave, é preciso que esteja associada à
vontade consciente do agente de agir de forma desonesta, não íntegra, indicativa de máfé no desempenho de suas funções. Tal assertiva conduz a primeira discussão em relação à
exigência de dolo ou culpa na conduta do agente para se caracterizar a conduta ímproba.
Consoante interpretação literal da lei, só nos casos em que se configura o dano ao
erário é que será admitida a forma culposa de improbidade administrativa. Nesse aspecto,
contudo, a doutrina se divide:
Márcio Cammarosano entende que, em razão das severas sanções impostas, a
improbidade só se afigura ante “a imoralidade especialmente qualificada pelo atuar de forma
desonesta, corrupta, dolosamente, portanto”. (2006, p. 110)

113

Fábio Medina Osório assevera, ainda, que quanto maior for o prejuízo ao erário causado pelo ato ímprobo,
maior será a agressão aos direitos fundamentais – que são também direitos humanos, dada a sua
internacionalização –, que dependam de recursos públicos para sua promoção. Por conseguinte, se o desvio
alcança o dinheiro com prévio destino social, essa agressão toma outras proporções, pois viola também regras
que disciplinam o uso do dinheiro público. Por outro lado, a conduta ímproba, protagonizada por alta autoridade,
abala com maior intensidade os direitos fundamentais que dependem de um Estado legitimado, eficiente e
democrático. (2007, p. 308-311)
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Por sua vez, Fábio Medina Osório – distanciando-se da maioria dos discursos
vigentes – defende que todos os tipos de improbidade admitem modalidade dolosa e culposa.
Mais especificamente, em relação ao caput, entende – conforme texto literal da lei – que só a
modalidade de dano ao erário pode ser punida pela culpa114; já no tocante aos incisos, pode-se
admitir a culpa ou o dolo, de acordo com a estruturação textual da norma.115 (OSÓRIO, 2007,
p. 264)
Justifica essa posição numa visão sistemática do Direito Administrativo
sancionador, aduzindo que:
“No sistema da LGIA [Lei Geral de Improbidade Administrativa], não há uma regra
geral de que o silêncio deva gerar a presunção de que o ilícito só se pune à titulo
doloso. Ao revés, tudo indica que o silêncio permite uma análise mais aprofundada
da redação do dispositivo, de modo a perceber seu real alcance. O que irá indicar a
circunstância de estarmos ante a um tipo legal doloso ou culposo será a estrutura da
redação legal”. (OSÓRIO, 2007, p. 265)

Aduz o autor que a improbidade não se confunde com desonestidade, logo, é
perfeitamente possível punir condutas culposas. Ademais, não há que se discutir a
inconstitucionalidade da improbidade culposa, haja vista não haver nenhuma restrição a ela na
Constituição. “Ao contrário, há reforço no sentido da necessária proteção dos valores
“eficiência” e “economicidade”, ao abrigo da moralidade administrativa e de princípios
expressos nos arts. 37 ou 70 da CF”. (OSÓRIO, 2007, p. 270)
Waldo Fazzio Junior, por sua vez, entende que o silêncio da Lei de Improbidade,
quanto aos demais tipos sancionadores, é condizente com a previsão do seu art. 5º, ao
estabelecer que o agente público responderá pelos danos que causar ao erário, por dolo e
culpa. Logo, só admite a modalidade culposa expressamente prevista no art. 10. (2007, p. 80)
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Fábio Medina Osório adere ao texto legal, afirmando que a lesão ao erário não fica excluída pela ausência de
dolo. Por sua vez, “aqui se faz presente a ideia da mínima eficiência funcional, numa perspectiva de evitar
intoleráveis lesões materiais aos cofres públicos”. Aduz, ainda, que, mesmo aqueles que defendem a
inconstitucionalidade do art. 10, por não conceberem improbidade culposa, “não deixam de reconhecer, de fato,
a previsão expressa no caput do dispositivo, apontando condutas culposas e dolosas. No tocante ao art. 9º, é
difícil imaginar um enriquecimento ilícito culposo. Se isso, por ventura, vier a acontecer, poderá haver o
enquadramento do sujeito em outra modalidade de improbidade. Já em relação ao caput do art. 11, o autor
assevera que a transgressão ali descrita contempla apenas a conduta dolosa – por vezes, “ensejaria enorme
insegurança jurídica caso comportasse modalidades culposas”. (2007, p. 257-258, 267)
115
“Especializados, os incisos cumprem um papel de agregar detalhe as condutas que poderiam estar igualmente
tipificadas na cabeça do texto, mas que foram objeto de uma deliberação específica do legislador. A técnica não
é mera tautologia, mas [...] um indicativo de valoração legislativa das condutas, com maior ênfase na proibição
de comportamentos especificamente selecionados pela autoridade competente. A autonomia funcional dos
incisos [...] permite, pois, a conclusão no sentido de que seu tratamento dogmático há de ser igualmente peculiar,
não se confundindo com aquele dispensado ao caput. O legislador não pode proibir, de forma genérica, condutas
culposas de enriquecimento ilícito ou lesão aos princípios, nas cabeças dos arts. 9º e 11 da LGIA, mas pode fazêlo de modo específico e concreto em outros dispositivos, detalhando melhor essas condutas, dentro de sua
liberdade democrática”. (OSÓRIO, 2007, p. 269)
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Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado o
entendimento de que a ausência de comprovada má-fé do agente afasta a incidência da lei de
improbidade. Nessa linha, foi decidido o Recurso Especial n. 1.038.777/SP, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado em 3/2/2011, assim resumido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92.
CONTRATAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS DEMANDADOS. MÁ-FÉ.
ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
[...]
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade
só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os
princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela máintenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de
má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em
hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se admite
a sua configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa,
sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput,
da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de
condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido.
Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009;
REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; REsp 678.115/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp 285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ
13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006.

Não raras às vezes, os Tribunais, também, afastam a aplicação da Lei de
Improbidade, alegando que “só se punem os desonestos, não os inábeis”. Nesse sentido, citase recente julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que convalida esse
entendimento:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PÚBLICO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
DEVOLUÇÃO DE VERBA À UNIÃO. CONVÊNIO PARA O COMBATE Á
DENGUE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ÍMPROBA NO AGIR DO
DENUNCIADO. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MOSTRA
IMPOSITIVO. ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92.
A Lei de Improbidade Administrativa tem por objeto alcançar o
Administrador desonesto que age de má-fé, não o inábil, conforme
jurisprudência assente no STJ. [...] O fato de a União ter entendido que o dinheiro
repassado ao Município para a execução do Convênio celebrado entre o Ministério
da Saúde e o Município de Guaíba fora empregado inadequadamente, levando à
devolução dos valores aos cofres públicos federais, não significa, por si só, que o réu
tenha cometido ato ímprobo. [...] Quando muito, ao que parece, faltou ao réu e à sua
equipe desconhecimento e falta de treinamento, ou seja, despreparo, mas jamais,
com a prova que se tem, pode-se creditar ao demandado conduta ímproba. Sentença
de improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (AC n.70038591178,
Primeira Câmara Cível, Relator Juiz Carlos Roberto Lofego Canibal, j. em
27/04/2011 – grifo nosso)
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No tocante à essa corrente jurisprudencial que se disseminou entre os Tribunais,
Fábio Medina Osório entende que:
[...] A culpa não se confunde com erro profissional. O administrador “inábil”, no
dizer do acórdão aqui em comento, significa o que erra dentro das margens de erro
profissional. A LGIA não pode, realmente, punir todo e qualquer erro dos gestores
públicos, sob pena de se consagrar como espúria e manifestamente injusta [....].
Porém, o fato de não alcançar a mera inabilidade dos agentes públicos não retira da
LGIA a legitima possibilidade de proibir e sancionar comportamentos gravemente
culposos, dentro de um esquema de tipicidade montado sobre as bases da legalidade
e da segurança jurídica. (2007, p. 271)

Por fim, há que se considerar que as condutas culposas geralmente são menos
graves que as dolosas e, por isso – assim como ocorre no Direito Penal –, ensejam uma
punição que deve ser valorada em consonância com o postulado da proporcionalidade.116
(OSÓRIO, 2007, p. 270)
3.2.2 A exigência de eficiência
A discussão acerca da admissão da improbidade culposa leva a polêmica questão
da ineficiência para configuração do ato de improbidade. Nessa seara, Fábio Medina Osório
defende que “ao dever de improbidade correspondem o direito a uma eficiente e honesta
Administração Pública [...]”. Logo, “atua com falta de probidade o agente gravemente
desonesto ou intoleravelmente incompetente, incapaz de administrar a coisa pública ou
exercer suas competências funcionais”.117 (2007, p. 125, 127)
O autor destaca, ainda, que no campo da probidade, ao agente público, no
desempenho de suas funções, não lhe é imposto os “[...] deveres de resultado, mas sim
deveres de cuidado, de diligências, de correção ética e juridicamente vinculantes do ponto de
vista dos meios empregados em suas atividades, o que não os exime de determinados fins a
serem alcançados cogentemente”. (OSÓRIO, 2007, p. 127)
Dessa forma, a idéia de preservação de um mínimo ético na Administração
Pública impõe aos agentes públicos o dever de boa administração, o que, por sua vez, implica
em comprometimento com resultados, ou, ao menos, com empregos de meios prudentes e
razoáveis no desempenho das funções públicas. (OSÓRIO, 2007, p. 128)
116

Convém mencionar que os agentes políticos possuem uma margem maior de erro profissional, não somente
em relação a sua autonomia e independência, mas em razão das funções complexas que desempenham, com
espaços discricionários mais amplos e imunes a ingerência de outras instituições. Contudo, erros teratológicos ou
grosseiros podem ser coibidos por meio da tipificação dos comportamentos abusivos. (OSÓRIO, 2007, p. 332)
117
Fábio Medina Osório explica: “a regulação da função pública italiana [...] não se preocupa somente em
relação de imparcialidade, mas também com a boa administração. Assim, o gestor deve atuar com eficiência e
honestidade, eis uma premissa que se espalha rapidamente em todas as democracias ocidentais, rompendo-se o
rígido modelo francês de direito administrativo clássico.” (2007, p. 189)
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3.2.3 A exigência de dano ao erário:
Outro aspecto a ser discutido é a exigência de dano ao erário para se configurar o
ato ímprobo. Nesse seara, também, não há consenso doutrinário:
No item 2.5.1, verificou-se que José Afonso da Silva defende que “a improbidade
administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente
vantagem ao ímprobo ou a outrem”, e, por isso, é punida com mais rigor. Ou seja, segundo
seu entendimento, não há que se falar em improbidade, sem que se afigure o dano ao erário
(2008, p. 669).118
Por sua vez, Marino Pazzaglini Filho leciona que para se configurar a
improbidade, o ato administrativo deve estar fundado em uma conduta desonesta, sem fazer
menção a necessidade de dano ao erário (2008, p. 44). 119
Fábio Medina Osório entende que a aparente inexistência de lesividade material
ou patrimonial do ato ilícito não afasta a aplicação da Lei de Improbidade automaticamente.
“Conquanto se reconheça espaço à teoria da insignificância jurídica, como corolário da
proporcionalidade, o valor do dano não pode ser visto isoladamente como fator conducente à
irresponsabilidade do agente”. (2007, nota de rodapé da p. 307)
Waldo Fazzio Junior assevera que “para que o ato de improbidade se aperfeiçoe
não há necessidade de que ocorra efetiva lesão ao patrimônio público econômico”. O
resultado dano ao erário só é exigido para a configuração do art. 10. Fundamenta seu
entendimento no art. 21, I, da Lei de Improbidade.120 (2007, p. 78)
Quando o ato de improbidade provoca dano ao patrimônio público, está-se diante
de um ato ímprobo qualificado pelo resultado lesão ao erário, o que por sua vez, impõe uma
sanção mais grave. (FAZZIO JÚNIOR, 2007, p. 78)
Nesse sentido, os Tribunais já assentaram o entendimento de que é necessária a
comprovação do efetivo dano ao erário apenas para configurar o tipo de improbidade previsto
no art. 10, bem como dos seus incisos. Nesse sentido, cita-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:

118

Aderem a esse posicionamento: Odete Medauar (2010, p.131); Mauro Roberto Gomes de Mattos (2006, p.
436).
119
Aderem a esse posicionamento: Waldo Fazzio Junior (2007, p. 72); Rosaura Moreira de Brito Bastos (2010,
p. 118).
120
Lei 8.249/1992: Art. 21: A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I – da efetiva ocorrência de
dano ao erário.

84
ADMINISTRATIVO. SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO. TIPIFICAÇÃO COMO
ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO (ARTIGO 10
DA LEI 9.429/92). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. PRECEDENTES DO
STJ. ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÕES PREVISTAS
NO ARTIGO 12, INCISO III, DA LEI 8.429/92. ANÁLISE DA GRAVIDADE DO
FATO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
2. No que concerne à alegada desnecessidade de comprovação de dano efetivo ao
erário para enquadramento de conduta nos atos de improbidade administrativa
enumerados no artigo 10 da Lei 8.429/92, não merece reforma o acórdão recorrido.
Com efeito, malgrado o ato de "frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente" esteja expressamente enumerado no rol exemplificativo
dos atos de improbidade administrativa ensejadores de prejuízo ao erário (inciso
VIII do artigo 10 da Lei 8.429/92), o enquadramento da conduta na aludida categoria
de improbidade administrativa reclama a comprovação do efetivo dano ao
patrimônio público, cuja preservação configura o objeto da tutela normativa. (REsp.
1.169.153/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavaski, j. em
16/08/2011)

No tocante a este requisito, destaca-se a necessidade de proceder a uma leitura
sistêmica para verificar que, se a lei se prontificou em criar um tipo específico de improbidade
administrativa para punir os atos que causam dano ao erário, é claro que poderá se configurar
outros tipos de improbidade sem a respectiva comprovação de dano.
Dessa forma, não se trata de pressuposto necessário para a configuração do ato
ímprobo em si. Por vezes, é muito recorrente na jurisprudência dos Tribunais a
desclassificação do ato ímprobo do art. 10 para o art. 11, nos casos em que não se evidenciou
efetivo dano ao erário.
3.2.4 O desvalor do resultado da ação
Para a configuração do ato de improbidade, que é um ato ilícito doloso ou
culposo, há também que sopesar os efeitos do ato aquilatado. Destarte, “as conseqüências são
consideradas, e muito, no campo da reprovabilidade da conduta ilícita”. Isso porque, além da
vontade do autor, deve-se levar em consideração a finalidade protetiva da norma em comento.
(OSÓRIO, 2007, p. 286)
Conquanto, é pacífico o entendimento de que quanto mais alta for a posição
hierárquica do agente, maior será a sua responsabilidade. Entretanto, o que mais deva ser
considerado “é a proximidade que o sujeito tem com o fato, e sua autonomia decisória
relativamente à ação e seus resultados, reais ou esperados (nos ilícitos omissivos), bem como
sua exigibilidade de conduta diversa”. (OSÓRIO, 2007, p. 288)
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Verifica-se que os Tribunais manifestam preocupação tanto com aspectos
subjetivos que envolvem o caso quanto com os efeitos do ato para a aplicação da Lei de
Improbidade. Nesse sentido, cita-se o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROCESSOS DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM SERVIDOR PÚBLICO COMO
SÓCIO - CONDUTA DOS RESPONSÁVEIS ENQUADRÁVEL NOS ARTS. 11 E
10, VIII E XI, DA LEI 8.429/92 - ATOS ÍMPROBOS EVIDENCIADOS SANÇÕES APLICADAS QUE NÃO MERECEM MINORAÇÃO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Nesta senda, tendo em vista que a hipótese em tela corresponde, ao menos, aos já
transcritos incisos VIII e XI do art. 10 da LIA, conclui-se que houve, pelo menos,
uma atuação culposa do alcaide municipal, na medida em que, tal como o corréu, foi
signatário das notas de empenho e simplesmente ignorou a manifesta correlação
entre a empresa Cazarin Artefatos de Cimento Ltda. e a pessoa de Valcir Geraldo
Cazarin. Difícil crer, ademais, que o então prefeito não tenha propositalmente
permanecido inerte ou que não tivesse plena ciência desse contexto, a considerar a
identidade de nomes acima verificada, ou ainda seu vinculo, conquanto mediato,
com a pessoa de Valcir (AC n. 2008.027761-2, de Tangará. Relator Juiz Rodrigo
Collaço. j. em 17/11/2011).

Analisar a realidade subjetiva dos atores é as circunstâncias atinentes ao caso
concreto, é uma tarefa que deve, inevitavelmente, ser realizada no momento de aplicação da
norma. Porquanto, é de extrema importância a atuação dos operadores do Direito, pois, além
de realizarem uma atividade de complementação à legislação, devem fundamentar a sua
decisão em critérios democráticos, convincentes, plausíveis, razoáveis e bem alicerçado em
elementos racionalmente rastreáveis no ordenamento. (OSÓRIO, 2007, p. 289)
3.3 A improbidade administrativa por violação dos princípios da Administração
Pública: art. 11 da Lei n. 8.429/1992
Fixadas as bases para caracterização do ato de improbidade, passa-se a análise do
tipo previsto no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 – também chamado pela doutrina de
improbidade em sentido estrito –, que assim dispõe: 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. (FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 159 – grifo nosso)
Diante do que foi analisado até aqui, “pode-se dizer que a improbidade
administrativa é uma enfermidade social que ofende os valores e normas fundamentais que
presidem a Administração Pública e orientam seu bom funcionamento”. Por isso, é correto
afirmar que “toda improbidade passa pela violação do caput do art. 37 da CF e do art. 11 da
Lei de Improbidade, cuja funcionalidade é subsidiária e, paradoxalmente, indicadora da
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base conceitual da própria improbidade administrativa”. (OSÓRIO, 2007, p. 306-307 – grifo
nosso)
Waldo Fazzio Junior assevera que todos os atos ilícitos acoimados pelos arts. 9º,
10 e 11 da Lei n. 8.249/1992 não passam de disfunções determinadas pela inobservância, em
maior ou menor grau, dos princípios constitucionais, que o art. 4º da referida lei manda
preservar (2007, p. 4). Por sua vez,
[...] O aludido preceito é o que melhor desempenha a função integrativa destinada a
tornar efetivo o art. 37, §4, da Constituição. Estabelece a base para a conceituação
ampla do ato de improbidade administrativa, posto que faz a ponte entre os
princípios constitucionais impostos naquele cânone e os deveres funcionais dos
agentes públicos. (2007, p. 160)

Partindo, porém, de uma análise leviana do art. 11, este “parece permitir uma
adequação extremamente ampla das condutas proibidas, a ponto de se especular que uma
infração, qualquer que seja ela, ao dever de impessoalidade ou da moralidade desembocaria
na improbidade”. (OSÓRIO, 2007, p. 326)
Trata-se de um artigo polêmico, como bem sublinha Cássio Scarpinella Bueno e
Pedro Paulo de Rezende Porto Filho, “porque é exatamente no campo dos princípios que há a
maior generalidade, a maior abstração e a maior capacidade de interpretação que se pode
conferir a uma determinada norma”. (apud FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 159)
Por esse motivo, Márcio Cammarosano pondera que “é necessário prudência ao
intérprete e ao aplicador desta Lei para não considerar ato de improbidade qualquer
comportamento ou ato ofensivo à lei, decorrente de mero erro de fato ou de direito, em face
do disposto no caput do art. 11”. (2006, p. 110)
No tocante a aplicação desse artigo, convém analisar a proposta lançada por Fábio
Medina Osório que, apesar de se contrapor a uma boa parte da doutrina e jurisprudência,
coaduna-se com as teorias de aplicação dos princípios estudadas no primeiro capítulo deste
trabalho:
O autor, inicialmente, assevera que a regra geral aponta para a excepcionalidade
na aplicação da Lei de Improbidade e de seus tipos sancionadores, de modo que, para além de
uma mera violação de princípios, a improbidade traduz uma violação simultânea de princípios
e regras constitucionais121 e infraconstitucionais. (2007, p. 326)

121

“Toda improbidade pressupõe a violação de direitos fundamentais”. (OSÓRIO, 2007, p. 310)
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O cumprimento dos deveres públicos contidos no caput do art. 11, “traduz a ideia
de atendimento aos traços indicativos de uma Administração Pública idealizada e plenamente
saudável”. A improbidade, porém, depende da violação de deveres públicos conjugados com
as normas aplicadas à matéria, “pois a disfunção da conduta do agente há de ser valorada e
diagnosticada no caso concreto”, ocasião em que também será analisada a existência dos
requisitos anteriormente citados122. (2007, p. 326-327)
Assim sendo, Fábio Medina Osório assevera:
A improbidade administrativa pressupõe violência necessária e inarredável
contra normas subjacentes a seus tipos sancionadores. Deve-se valorar os
comportamentos proibidos à luz das regras e princípios da Administração Pública.
Não basta uma violação dos princípios da Administração Pública, e muito menos
uma conduta diretamente enquadrável nos tipos formalizados na LGIA [Lei Geral de
Improbidade Administrativa], sem uma prévia agressão a regras legais,
concretamente relacionadas com as ações ou omissões dos agentes públicos.
Toda improbidade administrativa traduz uma ilegalidade de comportamento
que não se limita a violar princípios ou deveres abstratos contemplados na Lei
Federal 8.429/92. Sendo uma norma sancionadora em branco, quaisquer dos tipos
da LGIA são contemplados por legislações setoriais, instituindo regras que se
sistematizam e se incorporam aos princípios. (2007, p. 256 – grifo nosso)

Esse raciocínio segue uma lógica, pois, inicialmente, concluiu-se que inexiste
improbidade administrativa sem violação direta ou indireta à legalidade administrativa. Logo,
uma vez admitido que essa lei é composta por normas sancionadoras em branco, que clamam
interferência legislativa para retirar o grau de subjetividade do intérprete, pode-se concluir,
então, que “não existe improbidade sem que haja, antes, subjacentemente, uma violação das
normas setoriais”. (2007, p. 129, 274-275)
À propósito, embora os princípios, de fato, ostentem a função normativa de
controle de validez dos atos administrativos – como já assinalado –; é um equívoco atribuir à
mera violação dos princípios a caracterização da improbidade administrativa, por se tratarem
de normas extremamente vagas e de conteúdo indefinido – o que não é compatível com os
critérios de legalidade e tipicidade próprios do direito punitivo. (2007, p. 275-276)
Ademais, os argumentos judiciais a favor da violação dos princípios como fato
gerador de improbidade, às vezes, induzem em erro, pois escondem na fundamentação, casos
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Fábio Medina Osório adverte: “quem vulnera o princípio da impessoalidade, mesmo quando ataca,
simultaneamente, regras jurídicas subjacentes, não se encaixa, modo automático, na LGIA. Tal assertiva vale
para todos os deveres que LGIA consagra. E isso porque apenas uma valoração mais detalhada, concreta e
comprometida com um olhar profundo e crítico pode permitir o diagnóstico certeiro em torno da patologia
improbidade. Esse olhar, por seu turno, fica adstrito aos requisitos gerais do ato ímprobo [...], donde a
importância de se construir um caminho sólido rumo à censura ético-normativa estampada na LGIA”. (2007, p.
327)
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típicos de violação de regras setoriais que abrigam valores ligados aos aludidos princípios que
clamam intervenção de normas sancionadoras para sua proteção. (2007, p. 275-276)
De fato, ao analisar inúmeros julgados, verifica-se que essa assertiva tem
procedência. Como exemplo, cita-se recente julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
em que se aplicou o art. 11, ao verificar que o agente infringiu a norma prevista no §1º do art.
37 da CF, que consubstancia o princípio da impessoalidade, da publicidade e da moralidade
administrativa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PINTURA DE
BENS PÚBLICOS COM AS CORES DO PARTIDO POLÍTICO AO QUAL O
PREFEITO É FILIADO - ELEMENTOS SUFICIENTES A REVELAR A
INTENÇÃO DO ADMINISTRADOR DE UTILIZAR BENS, RECURSOS E
SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA PROMOÇÃO POLÍTICA E PESSOAL MANIFESTO FERIMENTO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37, CAPUT, DA CRFB) COMEDIMENTO NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO - CONFORMISMO DAS
PARTES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
Comete ato ímprobo o administrador que, ao promover a reforma e pintura de
diversos imóveis municipais, deliberadamente opta por aplicar nesses bens públicos
cores em injustificada correlação com a bandeira do partido político ao qual
pertence, a caracterizar o elemento volitivo de promoção pessoal e, como tal, ofensa
aos princípios da moralidade e da impessoalidade e indevida lesão ao erário.
[...]
Nesse panorama, resta estampado o enquadramento da conduta do réu ao tipo
previsto no caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, segundo o qual
"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..." (AC n.
2008.014098-2, de Santa Cecília. Relator Juiz Rodrigo Collaço, j. em 24/11/2011)

Nesse sentido, Humberto Ávila assevera que a regra desempenha uma peculiar
função decisória de nível direto e preliminar, tendo aplicação a priori frente aos princípios no
caso de colisão. Destarte, a violação de um princípio é, em geral, menos reprovável do que a
violação de uma regra, por se tratar de uma norma cujo conteúdo ainda padeça de enorme
incerteza ou vagueza semântica. (2011, p. 103-105)
No entanto – continua o autor –, a violação de um princípio se reveste de uma
enorme gravidade quando traduz, precisamente, a vulneração precedente de uma regra,
culminando na agressão a um conjunto de normas. Nesse caso, o princípio desempenha a
função de exaltar a importância daquela regra no sistema jurídico, dando-lhe um especial
suporte argumentativo. (ÁVILA, 2011, p. 106-108)
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Há que se levar em consideração, por outro lado, que a censura que se faz sobre o
ímprobo é uma espécie de julgamento ético-normativo. Por sua vez, os julgamentos morais
têm pretensões universalizantes:
Quem pronuncia um julgamento moral, formula, tacitamente, a pretensão de que seu
julgamento está em condições de resistir a uma prova racional, o que quer dizer que,
em última instância, todos aqueles que são sóbrios em suas opiniões, imparciais,
objetivos, e estão bem informados, se forem chamados a considerar a questão
coincidirão em seu julgamento. Quem pronuncia um julgamento moral, declara, com
isso sua disposição a submeter esse julgamento à crítica racional e, em alguns casos,
a modificá-la à luz de novos pontos de vista e argumentos. (HOERSTER apud
OSÓRIO, 2007, p. 328)

Não restam dúvidas, portanto, que a aplicação do art. 11 gera grandes incertezas,
em razão de seu caráter principiológico que exige múltiplas ponderações, descartando, de
início, uma aplicação mecânica dessa regra aos casos concretos. Embora tal dispositivo inclua
explicitamente os deveres de legalidade, honestidade, imparcialidade e lealdade institucional,
estes, por sua vez, também não possuem um conteúdo definido, abarcando numerosos
desdobramentos e conexões.
Nesse sentido, vale a pena relembrar a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz
Manero quando promove a distinção funcional entre regras e princípios. Por vezes, os autores
identificam as regras como razões peremptórias, isto é, uma vez verificadas as suas condições
de aplicação, os órgãos jurisdicionais devem resolver a questão, adotando o seu conteúdo
como razão última de decidir, excluindo seu próprio juízo; ao passo que os princípios são
razões não peremptórias, porque não estão destinadas a excluir a deliberação por parte do
órgão jurisdicional acerca do conteúdo da resolução a ditar, por estarem sempre sujeitos a
ponderação. (2004, p. 34-36)
Essa distinção, por conseguinte, irá influenciar na forma de justificação do
raciocínio jurídico, visto que as regras irão reduzir o processo de argumentação, ao mesmo
tempo, que têm mais força como argumentos práticos; enquanto que os princípios, por serem
enunciados mais genéricos, abarcam um maior numero de situações, desempenhando, porém,
uma menor força argumentativa. (2004, p. 45)
Na mesma linha, Robert Alexy destaca que em todos os casos difíceis – que
pressupõe um recurso ao nível dos princípios, com todas as incertezas que estão a elas
vinculadas –, determinar a decisão correta, a partir do direito válido, implica em valoração de
quem a responde. Essa valoração, por sua vez, depende de uma argumentação racional e
nunca leva a uma decisão definitiva. Este é o motivo pelo qual o argumento baseado somente
em princípios é considerado fraco para ser aplicado no direito punitivo. (2011, p. 36)
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Daí decorre a conseqüência de que a mera violação dos princípios ou deveres
contidos no caput do art. 11 revelam uma ilegalidade comportamental, um ilícito
administrativo, mas não necessariamente um ato ímprobo, em homenagem aos princípios da
segurança jurídica e da tipicidade que presidem o direito administrativo sancionador. A
violação as regras setoriais constitui o primeiro pressuposto necessário para a configuração da
improbidade. (OSÓRIO, 2007, p. 329)
Com efeito, “os princípios constitucionais que presidem o Direito punitivo
recomendam a incidência de normas com maior densidade e segurança jurídica na formatação
dos tipos. Destarte, de lesão aos princípios trata toda Lei, e não só o art. 11, de tal forma que é
possível afirmar que: “não se trata de uma lesão direta aos princípios, mas de uma lesão às
regras que delimitam a função pública, com tal magnitude que, simultaneamente, essa
violação às regras gere uma agressão aos princípios. Daí a natureza dúplice da lesão”. (2007,
p. 331)
Essa posição, contudo, diverge da doutrina e jurisprudência majoritária, que
aderem a diferentes teses que aplicam a violação aos princípios como fato gerador de
improbidade, por exemplo:
Mauro Roberto Gomes de Mattos, em razão do caráter muito aberto do art. 11,
sugere ao intérprete bom senso ao aplicá-lo, a fim de que meras irregularidades não sejam
punidas severamente pela presente lei. Dessa forma, não é a mera violação de um princípio
que configura a improbidade. É necessário caracterizar-se, também, a má-fé do agente para
enquadrar a conduta no raio de atuação do art. 11. (2006, p. 430, 432)
Por vezes, o autor vai mais além, quando assevera:
O combate às violações, aos princípios éticos da Administração Pública, via ação de
improbidade administrativa, não poderá se dar em caráter aberto, pois necessário se
faz que haja a existência de dolo conjugado ao prejuízo no erário, para que exista o
devido divisor de águas sobre que tipo de combate legal será levado a efeito pelos
responsáveis pelo controle dos atos públicos. (MATTOS, 2006, p. 438)

Ou seja, a punição dos atos ou omissões administrativas que atentam contra os
princípios da Administração Pública dependem da comprovação da vontade do agente em
violar esses princípios, com intuito de obter algum tipo de vantagem para si ou para outrem,
aliada a comprovação de efetivo dano ao patrimônio público.
Já Rosaura Moreira Brito Bastos afirma que o objetivo dessa lei é ampliar a tutela
da improbidade, contudo, para a configuração do tipo previsto no art. 11, é necessário que o
ato seja ilegal e realizado com má-fé. (2010, p. 118)
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Por sua vez, Waldo Fazzio Junior entende que o dever de probidade
administrativa compreende “[...] a conjunção coordenada dos princípios constitucionais da
Administração Pública”. Por conseguinte, para a configuração do ato ímprobo é necessária a
violação da “[...] legalidade qualificada pela interação com os demais princípios
constitucionais que lhe fazem companhia”. Destaca, ainda, que os atos contemplados no art.
11, independem da comprovação de dolo e dano ao erário para sua configuração. (2007, p. 75)
Nesse sentido, cabe ressalvar que o Superior Tribunal de Justiça reviu123 seu
entendimento e passou a exigir a comprovação da má-fé para a incursão das condutas no art.
11 da Lei 8.249/1992:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92.
PRETENSÃO DE QUE A CORTE DE ORIGEM REJULGUE OS FATOS
ENQUADRADOS
NO
ART. 11 DA LEI
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, AO FUNDAMENTO DE QUE O REJULGAMENTO DO
QUE PERTINE AO ART. 10 DA REFERIDA LEI FORÇA NOVA ANÁLISE DE
TODOS OS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei
de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam
prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo
dano ao erário (critério objetivo), o mesmo não ocorrendo com o tipo previsto no art.
11 da mesma lei (atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública), que se prende ao volitivo do agente (critério
subjetivo).
3. A pretensão recursal de ver caracterizada a violação do art. 11 da Lei n.
8.429/92 passa, necessariamente, pela análise da existência do dolo, e não enseja
a verificação do efetivo dano, o que faz incidir, na espécie, o entendimento da
Súmula n. 7 do STJ, uma vez que é necessário o reexame fático-probatório para o
fim de revisar o entendimento da Corte de origem, que consignou a existência do
dolo no agir dos réus (AgRg no REsp n 1.177.579/PR (2010/0017146-5), do Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. em 19/08/2011 – grifo nosso).

Destarte, independente da corrente adotada, o diagnóstico da improbidade só
poderá ser elaborado a partir do caso concreto, onde o processo de adequação típica deve
observar a cautela que conduza a critérios de racionalidade, segurança jurídica, razoabilidade,
proporcionalidade e do devido processo legal punitivo – próprios do Direito Administrativo
sancionador. (OSÓRIO, 2007, p. 325)
Nesse contexto, antes de continuar a discussão acerca da forma de aplicação desse
artigo, passa-se a uma breve análise dos deveres contidos no seu caput – superando, por sua
123
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vez, a discussão dos princípios da Administração Pública, por já terem sido amplamente
debatidos no segundo capítulo deste trabalho.
3.3.1 Os deveres contidos no caput do art. 11 art. 11 da Lei n. 8.429/1992
Com efeito, ao buscar seu fundamento na moralidade administrativa, o princípio
da probidade abarca inúmeros deveres públicos, porquanto, o caput do art. 11 da Lei 8.429/92
destacou alguns dos deveres ético-funcionais que pesam sobre os agentes públicos (FAZZIO
JÚNIOR, 2007, p. 160), quais sejam:
O dever de legalidade já foi amplamente discutido no item 2.1, razão pela qual
convém apenas destacar que o agente público deve obediência à legalidade “porque o Estado
está proibido de atuar sem amparo nas leis”, em razão da garantia fundamental do cidadão de
só ser obrigado a fazer ou deixar fazer algo, em virtude de lei. O dever de legalidade advém
do Estado Democrático de Direito e “abrange o respeito e a obediência às normas
constitucionais e infraconstitucionais [...]”. É pacífico o entendimento de “que inexiste
improbidade sem violação direta ou indireta à legalidade administrativa”. (OSÓRIO, 2005, p.
129, 132, 137)
O dever de lealdade tem origem no Direito francês, pois é imanente ao principio
da moralidade administrativa, e “traduz a idéia de confiança, inserida no regime democrático,
que baliza as relações entre eleitores e escolhidos, administradores públicos e administrados,
funcionários públicos em geral e os destinatários de suas decisões, governantes e
governados”. (p. 2007, p. 139)
Márcio Cammarosano leciona que:
[...] todo agente publico, do Presidente da República ao mais humilde servidor, tem
o dever jurídico e moral de fidelidade à instituição a que serve, ao seu País, ao
Direito que consubstancia a organização da sociedade política, definindo os meios e
os fins de interesse público a realizar, razão de ser última de sua investidura. (2006,
p. 114)

Por sua vez, a deslealdade funcional pode ser verificada tanto nas condutas
dolosas quanto nas condutas culposas, uma vez que:
Nas atitudes dolosas, o agente trai o dever de lealdade institucional, incorrendo em
uma vulneração de normas de moral administrativa. Nas atitudes culposas, o agente
trai, de igual modo, a lealdade institucional, que lhe exige prudência e cuidado no
trato dos interesses que não lhe pertencem, porque o setor publico, dentro de certos
limites, não tolera a incompetência administrativa e é esta uma modalidade de
deslealdade. (OSÓRIO, p. 2007, p. 132)
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Segundo Fábio Medina Osório, “toda e qualquer conduta ímproba reflete uma
forma de ilegalidade, de imoralidade e de deslealdade institucional”. (2007, p. 138)
O dever de honestidade é fundamental no setor público e significa “atuar em
obediência às leis e demais normas jurídicas que regem o setor público”. Conquanto, para
caracterizar a desonestidade funcional ímproba, o agente deve, intencionalmente, descumprir
uma norma jurídica importante no setor público. (2007, p. 145-147)
Toda improbidade dolosa está relacionada a uma conduta desonesta, porém, nem
toda conduta desonesta conduz à improbidade. Todavia, “os ilícitos evidenciadores de
condutas desonestas tendem a ser mais severamente reprimidos, como regra geral”. (2007, p.
145-146)
Fábio Medina Osório, ao adotar a grave ineficiência como critério para se
configurar a conduta ímproba (item 3.2.3), conclui que “toda improbidade traduz deslealdade
institucional, mas nem toda improbidade será fruto da desonestidade”. Uma vez que “o dever
de lealdade traduz, por um lado, exigência de honestidade e, por outro, de mínima eficiência
funcional”. (2007, p. 145-146)
E, por fim, tem-se o dever de imparcialidade que está intimamente ligado ao
princípio de impessoalidade (item 2.2). Segundo Odete Medauar:
Não atuam os agentes em nome próprio, mas, impessoalmente, na representação dos
interesses públicos da Administração Pública. Com certeza, porque não representam,
ou não poderiam representar, seus próprios interesses, os agentes públicos devem
atuar de modo impessoal e imparcial. (2010, p. 129)

Trata-se de um desdobramento do dever de honestidade, no entanto, nem toda
imparcialidade será uma desonestidade funcional – embora toda desonestidade evidencie uma
imparcialidade –, e tampouco caracterizará uma conduta ímproba. (OSÓRIO, 2007, p. 157)
Os deveres contidos no caput do art. 11 traduzem o núcleo conceitual da Lei de
Improbidade. Como dito anteriormente, o dever de probidade, contudo, abarca muitos outros
deveres constitucionais e infraconstitucionais que devem orientar a atuação dos agentes
públicos. (2007, p. 324)
3.3.2 A aplicação residual do caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992
Ultrapassada a questão da abrangência do conteúdo que envolve o caput do art. 11
da Lei de Improbidade, faz-se necessário estudar, mais a fundo, a controvertida questão da sua
forma de aplicação.
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Em face do caráter principiológico do art. 11 – e da lei como um todo –, é preciso
fixar parâmetros que reduzem a insegurança jurídica. A jurisprudência, nesse ponto, tem um
papel importante, porque é a partir dos julgados dos Tribunais que se consagra o sentido real
das normas abstratas. Não obstante, “deve-se reconhecer que a jurisprudência, no mais das
vezes, é um balizador muito preciso para os chamados casos fáceis, constituindo um
referencial apenas pontual e não raramente ambíguo para os ditos casos difíceis”. (OSÓRIO,
2007, p. 249)
No entanto, em que pese à indiscutível permissão da Lei de Improbidade a
decisões antagônicas e o apelo a critérios que reduzam o arbítrio e as incertezas na sua
aplicação, verifica-se uma tendência em se garantir validade às decisões jurídicas – mesmo
contraditórias –, desde que “não extrapolem os limites imanentes à ordem jurídica concebida
como sistema tendente à previsibilidade”. (2007, p. 250)
No tocante à aplicabilidade dos tipos sancionadores previstos nessa Lei, Fábio
Medina Osório entende que a questão passa pela compreensão acerca do universo axiológico
e metodológico que domina o Direito Administrativo sancionador, qual seja, o
reconhecimento da funcionalidade geral das regras e princípios, como também dos
postulados124 da proporcionalidade, racionalidade e segurança jurídica, no sentido de orientar
o intérprete, tanto na compreensão do alcance dos tipos sancionadores, quanto na definição
das sanções correspondentes. (2007, p. 251-252)
Com efeito, todo ato de improbidade envolve violação de princípios, logo a
proporcionalidade integra a base argumentativa do intérprete no manejo de todo e qualquer
tipo sancionador previsto na Lei de Improbidade. Da mesma forma, a segurança jurídica e o
racionalismo jogam um papel fundamental na interpretação dos tipos sancionadores, à medida
que impõem consistência, fundamentação, visibilidade das razões, coerência e unidade dos
posicionamentos, restringindo, por conseguinte, o alcance dos tipos sancionadores, na lógica
que busca proteção máxima a direitos fundamentais em jogo e previsibilidade das condutas
proibidas. (2007, p. 253-254)
Não se pode olvidar, contudo, que, por se tratar de um Código geral e central do
sistema de responsabilidade por atos ímprobos, suas normas constituem ferramentas de
controle de má gestão pública, servindo de suporte para a incidência de regras punitivas,
124

Fábio Medina Osório destaca a importância desses postulados como “balizamentos contemporâneos,
racionais, razoáveis, comprometidos com os cânones de justificação formal e material das decisões, num
ambiente notoriamente pós-positivista”. (2007, p. 252)
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independentemente do grau de indeterminação dos comportamentos nelas previstos. Deve-se,
portanto, afastar a premissa de não-aplicação das suas normas, em face do princípio da
legalidade e da tipicidade que permeiam o Direito Penal. (2007, p. 251-252)
Nesse sentido, importa destacar que a Lei de Improbidade é composta por
proibições gerais – caput dos artigos – e pontuais – e seus incisos –, ambas ostentando
vagueza semântica. Existe uma autonomia funcional do caput dos textos com relação aos
incisos e vice-versa, de modo que “é inviável pensar na tese de que o caput seja dependente
dos incisos [...], como se os incisos fossem os únicos a ostentar normatividade, e o caput fosse
regra sem funcionalidade normativa, vazia, portanto, sem conteúdo”. (2007, p. 254)
Por oportuno – como já ressaltado anteriormente –, em atenção à hermenêutica
aplicada ao direito administrativo sancionador, “há que se preservar a funcionalidade
normativa das regras [...]” contidas nessa lei, “[...] tanto aquelas inscritas no caput quanto as
que estão contempladas nos incisos”. Destarte, eventual controle do arbítrio não pode ser feito
pela “eliminação dos textos democraticamente criados e organizados pelo legislador [...],
sobretudo no que diz respeito à funcionalidade das cabeças de seus dispositivos organizados
em bloco”. (2007, p. 254)
Pode-se reconhecer, por outro lado, a necessidade de intervenção legislativa para
interpretação das regras dessa Lei, por considerá-las espécie de “norma em branco”, em razão
do seu alto grau de generalidade. Nesse caso, o caput, por ser mais genérico do que os incisos,
terá uma aplicação residual, garantindo maior segurança jurídica à lei. (2007, p. 255)
Por outro lado, admite-se, também, a desclassificação, quando um ato ilícito viole
mais de uma regra da lei. Nesse caso, aplicam-se os critérios de especialidade:
[...] O que equivale a dizer que a funcionalidade do caput é mais ampla e até
subsidiária, ao passo que também é mais restrita e concentrada a função dos incisos,
com maior aproximação relativa aos fatos, o que facilita sua incidência e reduz,
teoricamente, o ônus argumentativo do operador jurídico. (OSÓRIO, 2007, p. 255)

Convém lembrar, mais uma vez, a lição de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero,
quando enaltecem a funcionalidade estrutural das regras, ao fixar suas condições de aplicação
de forma mais direta, distinguindo-se, nesse passo, dos princípios, que guardam maior
distância do seu objeto. Essa proximidade dá a regra, por sua vez, a prerrogativa de reduzir o
processo de argumentação, ao evitar o processo de ponderação; além de ser considerada uma
premissa argumentativa mais forte do que os princípios, quando ambos venham a incidir
simultaneamente sobre o mesmo suporte e de maneira eventualmente antagônica (2004, p. 3436).
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Por vezes, esse raciocínio pode ser transplantado ao campo comparativo da
cláusula geral do caput com as normas contidas nos incisos dos tipos sancionadores:
Isso porque os incisos representam essa maior proximidade em relação ao seu
objeto, embora esse pudesse encontrar referência também na própria cláusula
estampada no caput. O fato de haver essa maior aproximação traduz uma projeção
do princípio democrático, denunciando deliberação legislativa concretamente mais
legitimada a interferir nas relações submetidas a qualquer instância decisória.
(OSÓRIO, 2007, p. 269)

Já no tocante à relação entre os tipos de improbidade previsto na lei, é natural que
uma conduta que viole o art. 9º, também possa violar o art. 10. Ademais, qualquer ato de
improbidade irá violar o art. 11, “porque toda a improbidade administrativa pressupõe uma
lesão imaterial aos princípios e regras que presidem a Administração Pública, em conjunto
com a agressão às normas setoriais aplicáveis ao caso”. (2007, p. 255)
Aderindo a este posicionamento, Rogério Pacheco Alves e Emerson Garcia
asseveram:
O art. 11 da Lei 8.249 é normalmente intitulado de “norma reserva”, o que é
justificável, pois ainda que a conduta não tenha causado danos ao patrimônio
público ou acarretado o enriquecimento ilícito do agente, será possível a
configuração da improbidade sempre que restar demonstrada a inobservância dos
princípios regentes da atividade estatal. (2002, p. 211)

Ou seja, “a improbidade administrativa do art. 11 será a mesma do art. 9º ou 10,
com os elementos que as especializam”. Por esse motivo, é possível que uma conduta seja
desclassificada de um tipo para outro, em razão da exclusão de elementos que caracterizam
tipos mais específicos. (OSÓRIO, 2007, p. 255)
Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça vem decidindo pelo cabimento da
desclassificação, exceto nos casos em que a hipótese não é aventada pelas partes, em sede de
recurso:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
PÚBLICOS POR PARTICULAR. ANÁLISE DE LEI LOCAL E DOS
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
280/STF E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART.
10 DA LEI 8.429/1992 NÃO-CONFIGURADA.
5. A ausência de dano ao Erário não exclui, em tese, eventual enquadramento da
conduta do agente público e do particular nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992, que
coíbem os atos de improbidade por enriquecimento ilícito e por atentado aos
princípios da Administração Pública. No caso dos autos, contudo, as razões recursais
e o acórdão recorrido limitam-se a debater a norma contida no art. 10 da referida lei
(REsp 1.040.814/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em
18/06/2009)

Por outro lado, quando um ato de improbidade se enquadra em pelo menos duas
categorias – o que é muito comum, visto que toda conduta subsumível ao art. 9º ou 10 ofende
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princípios da Administração Pública, declinados no art. 11 –, é preciso prudência para não se
cometer equívocos, entre os quais o de classificá-lo nos diversos tipos e, por conseguinte,
cumular sanções legais. Nesse caso, aplica-se o critério de absorção do art. 11, seja pelo
art. 9º, seja pelo art. 10, para fins sancionatórios. (FAZZIO JUNIOR, 2007, p. 76)
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "é
necessária a análise da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de
improbidade e à cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas,
indistintamente, de maneira cumulativa". (REsp n. 626.204/RS, Relatora Ministra Denise
Arruda, j. 7/8/2007)
3.3.1 As condutas previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992: rol taxativo ou
meramente exemplificativo?
Não é demais destacar a orientação doutrinária, segundo a qual “o conceito
estampado no caput do art. 11 segue a mesma técnica redacional empregada na descrição das
demais categorias de improbidade administrativa (art. 9º e 10), isto é, apresenta uma
conceituação aberta e exemplificativa em seus incisos”. (PAZZAGLINI FILHO, 2006, p. 112;
BASTOS, 2010, p. 117)
Nesse sentido, Fábio Medina Osório entende que o silêncio da Lei permite que:
Qualquer outra modalidade de conduta ilegal pode ser trazida à tona no ordenamento
jurídico, tipificando-se o comportamento como ímprobo, sem que haja
enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Nesse caso, tratar-se-á de legislação
integradora da LGIA, mais especificamente no bojo do rol de tipos abrigados no art.
11.125 (OSÓRIO, 2007, p. 267)

Por vezes, evidencia-se, em sede jurisprudencial, consenso em relação a esse
posicionamento. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação
Civil 2008.027761-2, de Tangará, da relatoria do Juiz Rodrigo Collaço, julgado em
17/11/2011, in verbis:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROCESSOS DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM SERVIDOR PÚBLICO COMO
125

Fábio Medina Osório destaca que tanto os incisos quanto o caput dos tipos sancionadores dessa lei são
considerados normas penais em branco, por estarem repletos de conceitos jurídicos indeterminados, razão pela
qual recebem contribuições legislativas setoriais. Como exemplo, cita a Lei de Responsabilidade Fiscal que
define algumas condutas ímprobas. O autor assevera, contudo, que essas condutas tipificadas setorialmente,
mesmo sem previsão expressa, poderiam ser punidas pela Lei de Improbidade, pois se enquadrariam nos caput
de suas regras punitivas. Com efeito, “a nota da gravidade do ato agressor, a dimensão da lesão e o elemento
subjetivo sempre serão avaliados. [...] A decisão expressa do legislador que assinala constituir improbidade
administrativa determinada transgressão legal, equivale a uma nova carga argumentativa em prol da
caracterização do ato ilícito, diferenciando o tratamento do assunto por uma ótica voltada ao rigor e à tutela
repressiva do fato social. (2007, p. 263-264)
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SÓCIO - CONDUTA DOS RESPONSÁVEIS ENQUADRÁVEL NOS ARTS. 11 E
10, VIII E XI, DA LEI 8.429/92 - ATOS ÍMPROBOS EVIDENCIADOS SANÇÕES APLICADAS QUE NÃO MERECEM MINORAÇÃO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Com efeito, doutrina e jurisprudência mais autorizadas defendem a natureza civil
(ou extrapenal) das sanções previstas na LIA, porque: a uma, o artigo 37, § 4º, da
Constituição Federal prevê a penalização de atos de improbidade sem prejuízo da
ação penal cabível; a duas, porque a Lei n. 8.429/92, que regulamentou o referido
artigo 37, § 4º, CF prevê, em seu artigo 12, que as sanções por si previstas não
excluem outras de natureza penal; e a três, porque o rol de atos de improbidade
previstos no artigo 9º, 10 e 11 da LIA não são taxativos (veja-se a expressão
'notadamente' constante no caput de referidos artigos), como devem ser as
condutas tipificadas como criminosas (princípio da reserva legal). (grifo nosso)

Assim sendo, em termos gerais, é possível concluir que, no Direito
Administrativo, os princípios são aplicados conforme no Direito Penal, ou seja, eles não têm
força normativa necessária a ensejar uma condenação. Não obstante, normalmente, servem
para fundamentá-la, em razão dos efeitos de sua irradiação por todo o sistema de normas.
No Direito punitivo, impera os princípios da tipicidade e da legalidade, que
exigem previsibilidade das condutas para que se aplique uma sanção a pessoa que a violar.
Tal exigência, porém, é incompatível com a natureza dos princípios, pois seria quase
impossível determinar, de plano, todas as condutas que atentam contra eles.
Portanto, em que pese contrário ao posicionamento majoritário, a aplicação do art.
11, deve prescindir da violação de uma regra que traz em sua essência a violação de princípios
que orientam a atividade administrativa; associada, ainda, a comprovação de má-fé do agente.
Não há que se falar, porém, em comprovação de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, pois
isso ensejaria a não aplicação do art. 11, em favor dos art. 9º e 10, respectivamente, em razão
de sua especialidade.
Daí pode-se inferir que a aplicação deste artigo é sempre residual, inclusive em
relação aos seus incisos, por força da sua generalidade. Há que se também levar em conta que
os incisos nele contidos são meramente exemplificativos, pois não abarcam a totalidade das
condutas ilegais que podem ser enquadradas como violadoras dos princípios da
Administração Pública.
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CONCLUSÃO
“O que mais falta a quem pretenda conhecer o Direito não é a informação sobre
institutos e as normas, ou sobre as soluções que os problemas vêm tendo, na jurisprudência ou
na prática do Direito aplicado. Não! O que falta de modo alarmante é o domínio dos
princípios”. (ATALIBA apud CAMMAROSANO, 2006)
De fato, trata-se tema complexo, mas de fundamental importância para aquele que
pretende operar o Direito. Ao iniciar um estudo mais aprofundado acerca do papel dos
princípios no ordenamento jurídico, verifica-se que eles representam valores morais que, em
razão da sua absorção pelo Direito, passaram a gozar de normatividade.
No entanto, convém destacar que a positivação dos princípios não lhe retira a sua
carga de subjetividade. Por isso, são considerados deveres prima facie sempre passíveis de
ponderação no caso concreto. E é esse o motivo pelo qual as duas teorias abordadas defendem
que uma decisão no nível dos princípios nunca é definitiva.
Nesse sentido, Robert Alexy afirma que “no espaçoso mundo dos princípios há
lugar para muita coisa. Esse mundo pode ser chamado de um mundo de dever-ser ideal.
Colisões surgem a partir do momento em que se tem que passar do mundo do dever-ser ideal
para o estreito mundo do dever-ser definitivo ou real”. Nesse ponto passam a ser inevitáveis
as decisões acerca do peso dos princípios colidentes, o que lhe retira a pretensão de
definitividade. (2011, p. 139).
Isso, contudo, não retira a sua importância, pois, a despeito de sua
fundamentalidade, os princípios passam a assumir funções essências de sistematização,
integração e complementação do Direito, além de servirem como guias de conduta e
premissas para justificar as decisões. Nesse contexto, pode-se afirmar que poucos princípios
são suficientes para explicar, compreender a até antecipar soluções dentro em um setor do
ordenamento jurídico.
No Direito Administrativo, em especial, os princípios cumprem uma função de
relevante importância, por se tratar de um direito de elaboração pretoriana e não codificado,
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permitindo à Administração e ao Judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os
direitos dos administrados e as prerrogativas da Administração. Nessa esteira, cabe mencionar
que a Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo marco, na medida em que
“constitucionalizou” a Administração Pública, positivando um arcabouço principiológico para
orientar a sua atuação.
Nesse contexto, merece destaque o princípio da legalidade, pois, ao constituir um
dos pilares do Estado Democrático de Direito, compõe a base e a matriz de todos os demais
princípios que orientam a atuação dos agentes públicos, sendo que a função desses é reforçar
o conteúdo daquele. Destarte, para a Administração Pública, esse dever compreende a
obediência não somente ao que dispõe a lei do caso concreto, mas a todo regramento jurídico,
incluindo os princípios constitucionais.
Já o princípio da moralidade administrativa vem suscitando intensos debates
doutrinários acerca do seu conteúdo normativo. Nesse sentido, é importante destacar que,
apesar do disssenso, evidenciou-se que a proposta de aplicação nos remete sempre a mesma
conclusão: que só será punido o ato imoral eivado de ilegalidade.
Concluiu-se, portanto, que a moral administrativa compreende os valores morais
incorporados pelo Direito através de regras e princípios. Ou seja, a moralidade administrativa
é a moralidade jurídica, dentro da lei, logo não se trata de um princípio autônomo, na medida
em que não se comporta a invalidação do ato administrativo por pura e exclusiva violação da
moralidade.
Dessa forma, se o dever de probidade é uma forma de moralidade administrativa
qualificada pelo dever de honestidade, lealdade no manejo da coisa pública; não há que se
falar em improbidade, sem pensar em uma conduta ilegal, associada à violação de preceitos
morais juridicizados.
Nesse contexto, é que se fundamenta a premissa de que qualquer ato de
improbidade administrativa atenta contra os princípios da Administração Pública,
independentemente de causar dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Por vezes, isso não
significa que a mera violação dos princípios configura improbidade. Não!
A improbidade, segundo a corrente adotada nesse trabalho, caracteriza-se pela
violação de regras setoriais que delimitam a função pública, com tal magnitude que,
simultaneamente, essa violação às regras gera uma agressão aos princípios por ela tutelados. É
por isso que se pode afirmar que a improbidade viola princípios e regras.
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Ou seja, a improbidade administrativa pressupõe uma ilegalidade comportamental
grave, valorada no marco da imoralidade administrativa qualificada, resultante da
desobediência de regras legais específicas e, não apenas de princípios jurídicos.
Essa conclusão, por vezes, coaduna-se com as duas teorias de aplicação de
princípios esposadas no primeiro capítulo, pois, em que pese à reconhecida imperatividade
dos princípios no ordenamento jurídico, não há como cogitar sua utilização para impor uma
punição.
Isso se deve ao fato de que os princípios, por conta da sua estrutura normativa
marcada pela indeterminação do seu conteúdo, constantemente, são ponderados com outros
princípios e regras colidentes. Essa ponderação retira-lhe a força necessária para trazer uma
decisão definitiva para o caso concreto.
Com efeito, o juízo de improbidade é um juízo moral, que se pretende
universalizante, por isso carece de fundamentação democrática, racional e obediente ao
devido processo legal punitivo. Essa exigência não se mostra compatível com a tese de
aplicação de princípios como fato gerador de improbidade, pois estes funcionam muito bem
como argumentos em favor de uma determinada decisão, porém não detém força normativa
para resolver o conflito.
Ou seja, a improbidade, ao ensejar punições tão sérias aos agentes, não pode ser
caracterizada apenas pela simples violação de princípios, se tais normas comportam em
universo inesgotável de comportamentos. Parafraseando Fábio Medina Osório, não é possível
conviver com uma improbidade caprichosamente construída caso a caso, ao sabor das
percepções discricionárias das autoridades processantes e julgadoras, sem referenciais
normativos abstratos. Essa situação colocaria em risco a segurança jurídica dos cidadãos.
Por isso, mais uma vez, enfatiza-se que não se pode imputar ato de improbidade
ao agente pela mera violação de princípios, em que pese a previsão expressa no art. 11 da Lei
de Improbidade. Com isso, todavia, não se que negar a sua aplicabilidade, simplesmente,
procura-se exigir outros requisitos complementares, para ensejar a sua aplicação.
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