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RESUMO 
 

 

LUCIO BUFALO, Diego. Análise da Corrupção Com Enfoque na 
Discricionariedade Conferida ao Agente Público. 69 p. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

 

Dada a situação econômica, financeira e política do Brasil, um assunto que 
lamentavelmente chama a atenção da população desse país é a corrupção. A nação 
sente-se desrespeitada pelos seus representantes com tantos casos de desmandos 
com o dinheiro público. Diante disso faz-se necessário levantar o debate sobre o 
tema, afim de encontrar respostas e soluções para este que é o grande mal da 
Administração pública. Por meio da pesquisa bibliográfica, análise de artigos 
científicos e textos jornalísticos buscou-se traçar o caminho da corrupção no 
território brasileiro, identificando seu conceito, origens, agentes, formas de 
manifestação e meios pelos quais o Estado tenta inibir esta conduta por parte de 
seus funcionários, passando pelos princípios constitucionais até as normas 
organizadoras da administração. Realizou-se um levantamento histórico e 
cronológico dos casos de corrupção no Brasil com maior ênfase nos últimos cinco 
anos, onde se percebeu a complexidade dos casos e o envolvimento em massa da 
classe política e organizacional do Estado. Buscou-se também identificar nos atos 
da Administração pública o momento mais propício para o agente público colocar em 
prática ações em desacordo com a legalidade. Dessa forma, chegou-se a conclusão 
que em se tratando de atos administrativos isso ocorre em maior escala quando da 
expedição de atos que comportem a análise da conveniência e oportunidade pelo 
agente, ou seja, dos atos discricionários. 
 
 
Palavras-Chave:história,corrupção, ato administrativo, agente público, elementos do 
ato administrativo, discricionariedade, princípios, superprincípios. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

LUCIO BUFALO, Diego. Análise da Corrupção Com Enfoque na 
Discricionariedade Conferida ao Agente Público. 69 p. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

 

Given the Brazilian economic and financial situation,an issue that unfortunately 
draws the attention of the population of that country is corruption.The nation feels 
disrespected by their representatives with so many cases of abuse with public 
money.Therefore it is necessary to raise the debate about this subject in order to find 
answers and solutions for such an awful public administration.Through bibliographic 
research and analysis of scientific articles published on the internet,we sought here 
to trace the path of corruption in the Brazilian territory,identifying its concept,its 
origins,agents,forms of manifestation and means by which the state attempts to 
inhibit this behavior by part of its employees,through the constitutional principles and 
even the organizing rules of the administration.We conducted a historical and 
chronological survey of corruption cases in Brazil with greater emphasis in the last 
five years,where we realized the complexity of the cases and involvement in mass of 
political and organizational class of the estate. Another attempt made here,was to 
identify the acts of the public administration and the moment in which it is easier or 
more suitable for a public agent put into practice actions in violation of the law and 
thus came to the conclusion that in the case of acts administrative,this is the larger 
scale when the expedition of acts which involve the analysis of convenience and 
opportunity by the agent and so with discretionary acts,still to be unveiled by various 
social nucleus as the time passes by the form of exercise the public administration 
accurately and fairly.  
 
 
KEY WORDS: history, corruption, administrativeact, publicservantactofelements, 
discretion, principles, superprincípios. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

A corrupção é o mal que prolifera na administração pública e gera prejuízos 

à sociedade, pois as suas consequências não ficam adstritas ao momento em que é 

praticada. As desigualdades sociais aumentam cada vez mais, uma vez que não há 

correta distribuição das riquezas produzidas no país e, a velha máxima se perpetua: 

“o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre”. 

Daí a importância do presente estudo, vez que, toda a sociedade é atingida 

pelos fragmentos desta conduta que viola os preceitos legais, morais e éticos 

entendidos pela sociedade como corretos. Não há distinção de pessoas quando se 

fala nos efeitos da corrupção. Se a sociedade não vai bem, se há miséria e 

inconformismo, se os pobres passam fome e frio, se são despejados de seus lares, 

se vivem em condições subumanas, isso tudo é reflexo da corrupção. 

Por outro lado os ricos, a quem não falta o básico e nem o supérfluo, 

também não estão livres dos efeitos da corrupção. São vítimas daqueles pobres que 

enxergam nestes a possibilidade de conseguirem alguma importância, ainda que 

seja apenas para se drogar mais uma vez e esquecer da sua condição precária. 

Desse modo faz-se necessário levantar a discussão do tema dentro do 

universo acadêmico, afim de que as futuras gerações se desenvolvam com a 

convicção de que a corrupção não pode ser aceitável e que deles dependerá o 

futuro melhor. 

É preciso abrir os olhos da população para a gravidade do tema, isto por 

que, não raros os comentários populares com um tom de gozação, como se tudo 

estivesse perdido e não houvesse mais o que ser feito. O paradoxo é que a classe 

dominante e especialmente a política leva bem a sério a manutenção do poder pelo 

poder. 

O Direito Administrativo, a Constituição Federal e tantas leis esparsas, assim 

como a Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, oferece subsídios para 

atuação do judiciário bem como da própria população para barrar as ações ilegais 

dos representantes públicos. No entanto isso precisa ser colocado em prática e o 
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primeiro passo à possibilitar essa atuação social é a informação, que por sua vez 

permite a apreensão do conhecimento e que por fim faz nascer o cidadão educado. 

Em outras palavras o que pode interromper o ciclo vicioso e nefasto da corrupção é 

o cidadão. 

 

 

1 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 

Genericamente o presente trabalho visa traçar um panorama geral da 

corrupção instalada nos órgãos e entidades da Administração, bem como em seus 

agentes, de modo que isso sendo trazido a tona se torne o combustível para a busca 

de soluções efetivas que possam a princípio despertar na sociedade, em especial a 

acadêmica, o desejo de mudança, de não mais ser conivente com os desmandos da 

classe que deveria representá-la. 

Isso porquê, às gerações presentes compete o dever de compreender que 

só uma mudança de posicionamento, isto é, deixar a zona de conforto e assumir o 

papel do inconformado, possibilitará que as futuras gerações deem continuidade ao 

trabalho agora iniciado, garantindo assim uma sociedade justa e igualitária no futuro. 

Em suma, este como muitos outros estudos a cerca do assunto objetiva causar um 

movimento social, dar o primeiro passo. 

 

 

1.1.1 Objetivo específico 

 

 

Demonstrar que muito embora a corrupção se manifeste em diversos 

setores da Administração pública, dentre os vários elementos formadores do ato 

administrativo, é dentro do fator “mérito” onde se encontram os requisitos 

discricionários validadores do ato, quais sejam, o “motivo” e o “objeto” que o agente 

público tem maior espaço para por em prática condutas danosas ao bem comum. 
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Ocorre que atuando dentro da margem de liberdade conferida pela Lei, o 

agente pode agir legalmente ainda que o objetivo pretendido por ele não seja a 

satisfação social, o que como demonstra a história causa enormes prejuízos ao 

coletivo e como regra não são reparados, dado a morosidade do Poder Judiciário 

que quando muito prende algum laranja, sendo que aquilo que recupera em termos 

de valor é ínfimo em vista daquilo que não volta e das cicatrizes deixadas na 

população.  

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Este estudo tratará do tema “corrupção” e abordará fatos e situações 

ocorridos desde o descobrimento do Brasil, de modo a revelar como a atitude 

corrupta permeia o solo brasileiro desde os tempos mais remotos até os atuais. Para 

tanto será utilizado a revisão doutrinária e a análise de Leis e artigos publicados em 

meios eletrônicos, com o fim de demonstrar mais precisamente como a corrupção se 

manifesta durante a atuação discricionária do agente.  
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2 A CORRUPÇÃO CHEGA AO BRASIL JUNTO COM O BRASIL 

 

 

 Pelo que se depreende da história, é fácil a conclusão de que a corrupção 

no Brasil nasceu junto com o seu descobrimento. Fartos são os relatos de autores 

sobre a colonização dessa terra que demonstram o intuito de Portugal quando as 

caravelas portuguesas aqui chegaram. Portugal amargava vultuosas dívidas com os 

luxos e caprichos da coroa e precisava pensar em uma forma eficiente de se 

defender dos países vizinhos, vejamos nas palavras de Laurentino Gomes (2009, 

p.45): 

Espremido pelos interesses de seus vizinhos mais poderosos e 
constantemente ameaçados por eles, não tinha braços nem exércitos 
para se defender na Europa e muito menos para colonizar e proteger 
seus territórios além-mar. A fuga para o Brasil, onde haveria mais 
riquezas naturais, mão de obra e, em especial, maiores chances de 
defesa contra os invasores do reino, foi, portanto, uma opção natural 
e bem avaliada. 

 Na verdade, alguns autores dizem que o descobrimento foi por acaso 

enquanto outros historiadores com base nas cartas enviadas ao rei por Pedro 

Álvares afirmam que essa descoberta talvez não tenha sido tão inusitada assim. Em 

tais documentos não se notava qualquer tipo de espanto, entusiasmo ou surpresa 

com a mais nova descoberta.(PACHECO, 1969, p. 13) 

 Isto reforça a suposição levantada pelos que sustentam que aqueles ventos 

súbitos que inesperadamente desviaram a rota de Cabral, foi entretanto, um súbito 

comando de El-Rei de Portugal que já teria conhecimento dessas terras e as 

guardava como um tesouro ou uma poupança a ser usada na melhor hora, a qual 

chegou em abril de 1.500.(PACHECO, 1969, p. 14) 

Então, o Brasil começou a ser desbravado pelos recém chegados 

navegadores que conheceram os indígenas que aqui viviam e o vasto território. 

A primeira atividade lucrativa desenvolvida pelos portugueses, segundo 

relata Sonia Pacheco(1969, p. 21), foi o extrativismo do pau-brasil que existia em 

grande quantidade. Esse foi justamente um dos primeiros produtos objeto de 

contrabando e da corrupção. 
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Rita Biason (2014) explica que os funcionários da Coroa recebiam propinas 

dos traficantes de madeira para “fazer vistas grossas” em relação a extração de 

madeira ilegal por outros países que não a Coroa portuguesa. Mas, esta não era a 

única forma de ganhos fáceis, já que o mesmo ocorria com outras especiarias como 

o tabaco, por exemplo. 

Contudo, para que fosse possível desbravar todo esse território era 

necessário mão de obra em abundância. Em parte essa demanda foi suprida pelos 

indígenas locais, mas não foi suficiente, então a solução foi trazer escravos para o 

trabalho na extração do Pau-Brasil, em um primeiro momento e depois na agricultura 

e mineração. Vale ressaltar que a produção de açúcar foi um dos pilares da 

economia do Brasil Colônia. (BIASON, 2014) 

Por cerca de 270 anos (período aproximado de 1.580 a 1.850) a mão de 

obra escrava foi indispensável para o desenvolvimento da colônia.Ressalta-se que 

mesmo após a proibição do tráfico negreiro essa atividade continuou a ser exercida 

por transgressores da lei. Eram acobertados por quem deveria fiscalizar e impedir 

essa prática. (BIASON, 2014) 

Como se nota, desde os primeiros vestígios de autoridades em solo 

brasileiro, já se tinha notícias de ações em desacordo com o que previa a ordem 

vigente à época. Não se trata dizer que o comando da Coroa fosse correto ou justo, 

mas chamar a atenção para o desvio de finalidade das ações daqueles investidos 

em poder, que se valiam do cargo para auferir ganhos próprios. 

O negro foi utilizado em todas as atividades que o homem branco achou 

necessário. Tratado como um objeto foi negociado sem qualquer cerimônia pelos 

senhores de escravos, que em sua maioria eram nobres e burgueses. (BIASON, 

2014) 

Interessante notar que os senhores eram políticos e funcionários da Coroa 

que obtinha bons lucros negociando com contrabandistas que traziam os negros em 

navios (BIASON, 2014). Denúncias de autoridades internacionais tiveram pouco 

efeito. É preciso lembrar que alguns países que tinham interesse no fim da 

escravatura no Brasil, como a Inglaterra, a motivação era monetária e não humana. 

O Brasil era um forte fornecedor de açúcar para o mercado europeu(BIASON, 2014). 

Mais um ponto de convergência com os tempos atuais. Claro que hoje não 

existe a figura do escravo (de forma legal), mas ainda é possível perceber que 

decisões relevantes sendo geradas para atender pequenos grupos que se 
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beneficiam de propinas. A mídia recentemente divulgou manobras de membros do 

Congresso Nacional, por exemplo, que votaram leis para beneficiar interesses de 

grupos econômicos. As investigações estão em andamento. 

Já no Brasil Império, em 1808 ocorre a chegada da corte portuguesa ao 

Brasil. A recepção precisava ser calorosa, afinal um monarca junto com a família real 

desembarca para ficar. Seria esta vinda uma fuga de Portugal? O fato, é que a 

questão ainda é controvertida entre os historiadores, como demonstra Laurentino 

Gomes (2009, p. 21): 

 

Os historiadores nunca chegaram a um acordo. Oliveira Lima se 
refere ”transladação da corte”. Luiz Norton chama de “transferência 
voluntária” ou de “transposição da sede portuguesa”. Ângelo Pereira 
fala em “retirada da família real para o Brasil”. Tobias Monteiro trata 
de ”transplantação”. Outros usam expressões como “transmigração” 
ou ”mudança”. Este livro chama o evento de fuga, substantivo 
adotado igualmente pelos historiadores Pereira da Silva, Jurandir 
Malerba e Lília Moritz Schwarcz, entre outros. 

 

E as boas vindas foram bem brasileira, conforme explica Gomes (2009, 

pag.14): “a construção retangular de três andares, que D. João ganhou de presente 

de um grande traficante de escravos ao chegar ao Brasil, em 1808, é hoje um prédio 

descuidado e sem memória.” 

D. João chegou ao Brasil recebendo presentes de traficantes de escravos,  

que certamente tinham a melhor intenção possível, para seus próprios negócios é 

óbvio. Ser amigo da Coroa era um importante passo para quem tinha interesse em 

tirar proveito da situação. Nada diferente do que ocorre hoje em dia! 

Bom, seja fuga, transladação ou transferência voluntária, o que se sabe é 

que a Coroa chegou ao Brasil. Os luxos da Corte continuaram tal qual em Portugal e 

o Brasil, embora deixasse de ser colônia continuo funcionando como uma e servindo 

aos interesses do Rei. 

De qualquer forma, mesmo após a independência a situação não se alterou 

significativamente. Antes quem mandava era o Rei, após quem passou a controlar o 

país foram os grandes proprietários e poderosos. A população continuava a 

trabalhar em condições precárias para satisfazer os interesses de quem detinha o 

poder. 
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3 CORRUPÇÃO NO CAMPO DAS OBRAS PÚBLICAS E NO PROCESSO 

ELEITORAL 

 

 

Em 1822, com a Proclamação da Independência e o surgimento do Brasil 

República, as práticas corruptivas se modernizaram e passaram a ocupar o campo 

das obras públicas, bem como o eleitoral. Rita Biason (2014), por exemplo, comenta 

sobre os contratos com o governo para execução de obras e administração de 

concessões: 

 

O Visconde de Mauá, por exemplo, recebeu licença para a 
exploração de cabo submarino e a transferiu a uma companhia 
inglesa da qual se tornou diretor. Prática semelhante foi realizada por 
outro empresário brasileiro na concessão para a iluminação a gás da 
cidade do Rio de Janeiro, também transferida para uma companhia 
inglesa em troca de 120 mil libras. 

 

Nota-se que com a implantação da República a classe dominante identificou a 

possibilidade de novas formas de se beneficiar e manter a sua dominação. 

Em verdade quem recebia as licenças para execução de obras e 

administração das concessões estava pouco interessado em cumpri-las. Ocorre que 

estas eram usadas como moeda de troca por vantagens financeiras e cargos do alto 

escalão em empresas estrangeiras. 

No que tange a corrupção no campo eleitoral, vale lembrar que nem todos 

tinham a possibilidade de se alistar como eleitores. Apenas quem detinha um 

patamar de renda poderia fazer parte do processo eleitoral. (BIASON, 2014) 

Observa-se, portanto, o interesse da classe alta em manter no poder 

aqueles com quem se pudesse contar no futuro para favores e benefícios em troca 

de votos, sem falar que uma vez eleito, promessas de campanha ficariam em 

segundo plano caso não fossem convenientes para quem estava no poder.A 

corrupção estava embrenhada na política. 

O chamado “voto de cabresto” tornou-se muito conhecido na história 

brasileira. A estratégia usada pelos coronéis era a de obrigar seus funcionários a 

votarem conforme o seu interesse. O mesmo se aplicava a todos que de alguma 

forma estavam sob a dependência do latifundiário. (BIASON, 2014) 
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E como não falar do voto pelo par de sapatos, esta era uma das formas 

utilizadas na época para a compra de votos! O interessado oferecia ao eleitor um pé 

de sapato para que este votasse em quem fosse ordenado e após a apuração das 

urnas, caso o indicado se elegesse o eleitor receberia o outro pé do sapato. 

(BIASON, 2014) 

A compra de votos ainda é algo recorrente no território brasileiro e quase 

tudo já foi e ainda é objeto de trocas. Apenas alguns exemplos para ilustrar: como 

próteses dentárias, atendimentos médicos, materiais de construção, cesarianas e 

tudo aquilo a imaginação pode criar! Baseado em promessas pessoais a serem 

cumpridas após serem eleitos, candidatos compram votos de eleitores mal instruídos 

e necessitados que acabam por acreditar no que lhes é prometido já que não veem 

nenhuma outra forma de serem lembrados como cidadãos após o período eleitoral. 

No ramo eleitoral no ano de 1898 quando no Brasil vigorava o governo de 

Campo Sales, as eleições para deputado federal sofriam manipulações por meio do 

sistema de degolas1. O candidato que fosse eleito contra a vontade do governo era 

eliminado da lista pelas comissões verificadoras de poderes2, as quais eram 

incumbidas de fazer o reconhecimento das atas de apuração eleitoral e, por ordem 

do governo impedir que o deputado assumisse o cargo, acusando-o de fraude 

eleitoral. (BIASON, 2014) 

A fraude eleitoral também serviu aos interesses de Getúlio Vargas quando 

da disputa eleitoral travada entre ele e Júlio Prestes em 1930. Na ocasião Prestes 

venceu as eleições. Entretanto, em decorrência de acusação de fraude eleitoral feita 

pela aliança que apoiava Vargas, aliada ao clamor popular e a crise da Bolsa de 

Nova York, quem tomou posse foi Getúlio Vargas em 1930 conforme explica Rita 

Biason (2014), a manobra é apontada como uma das mais marcantes violações à 

democracia eleitoral utilizada para a tomada do poder. 

Atualmente, no que tange às eleições, aparentemente a disputa e a posterior 

posse dos cargos é algo livre de manipulações ao menos a respeito do processo 

eleitoral propriamente dito. Com a implantação das urnas eletrônicas a credibilidade 

                                                           
1 O sistema de degolas é aplicado no sentido figurado, uma vez que candidatos eleitos que 
não fossem indicados pelos ricos coronéis da época eram impedidos de tomar posse pelas 
comissões verificadoras de poderes. 
2 As comissões verificadoras tinham a competência para fazer o reconhecimento das atas 
de apuração eleitoral, bem como conferir a legitimidade da candidatura dos deputados com 
o evidente fim de impedir que estes tomassem posse caso eleitos se fossem da oposição, 
acusando-os de fraude eleitoral. 
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do resultado das apurações ganhou força e não se percebe partidos ou candidatos 

questionando a validade do que foi apurado. Isso é um ponto positivo no Brasil, pois 

é sabido que nem todos os países dispõem de um método de arrecadação e 

apuração de votos tão moderno e informatizado como o brasileiro. 

Nesse contexto ainda é possível citar outros eventos colocados em prática 

por meio da corrupção como é o caso da caixinha do Adhemar3, esse político ficou 

famoso por um jargão até hoje conhecido que diz “rouba, mas faz”. Vale a pena citar 

os casos Capemi4 e Coroa – Brastel, onde se verificou o que acontecia em 

empresas estatais no período militar iniciado em 1964. O interesse de grupos 

privados em se beneficiar da Administração pública, o tráfico de influência e a falta 

de leis à respeito que fossem capazes de impedir tais ilegalidades. (BIASON, 2014) 

A Coroa – Brastel, de propriedade de Assis Paim, em 1980, por indução do 

então ministro da economia Delfin Neto, bem como pelo Ministro da Fazenda Ernane 

Galvêas e pelo Presidente do Banco Central, concedeu a Corretora de Valores 

Laureano, um empréstimo no valor de 180 milhões de cruzeiros. Esta por sua vez 

formava uma dos maiores grupos econômicos do país e pertencia a um amigo 

pessoal do filho do chefe do Sistema Nacional Informações (SNI), Golbery do Couto 

e Silva. (BIASON, 2014) 

Ocorre que após um ano, o pagamento não havia sido efetivado e a dívida 

atualizada já chegava à casa de 300 milhões de cruzeiros. Por estar envolvidos 

tantos figurões como o Presidente do Banco Central, a solução encontrada e 

apoiada pelo governo, foi a compra da corretora por Assis Paim.Todavia não o 

suficiente para resolver o problema da corretora, que não foi capaz de quitar a dívida 

e tão pouco resguardar a idoneidade dos envolvidos no caso.(BIASON, 2014) 

Por fim, esclarece o texto de Rita Biason (2014), que o poder voltou às mãos 

dos civis, com o fim do período militar em 1984, quando a população foi as ruas 

                                                           
3Ademar Pereira de Barros pertenceu a uma tradicional família de cafeicultores do interior do 
Estado de São Paulo, onde atuou como interventor federal de 1938 a 1941, como prefeito 
de 1957 a 1961, bem como foi duaz vezes governador deste estado sendo o primeiro 
mandato de 1947 a 1951 e 1963 a 1966. Ainda se candidatou a presidencia do Brasil por 
duas ocasiões mas não obteve sucesso em nenhuma delas.  
4 Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios, foi um grupo sem fins lucrativos fundado por 
militares para  gerar e gerenciar recursos que seriam aplicados em previdência privada e em 
filantropia no amparo da infância e da velhice desamparada. O general Adhemar Aragão foi 
o presidente do grupo que sucumbiu à falência diante da impossibilidade de saldar dívidas 
contraídas com a participação do grupo em consórcio de empresas. 
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reclamando o direito ao voto para presidente, evento que ficou conhecido como a 

campanha pelas Diretas Já. 

É bem verdade que na política as coisas até que melhoraram, embora ainda 

há muito o que se fazer pela democracia. O sistema de leis, por exemplo, que tem o 

condão de evitar condutas ilegais no plano político, ainda dá margem a atos de 

corrupção. Desse modo, a solução é o Poder Legislativo evoluir na produção de leis 

mais eficientes, para talvez um dia a legislação e o Judiciário estarem passos à 

frente dos corruptos e corrompidos. 

Mas estes foram apenas alguns exemplos do que se passou com a política 

brasileira. Em se tratando da ambição dos poderosos e dos nem tão poderosos (a 

corrupção tornou-se sistêmica), muito ainda se poderia falar do assunto, mas isso 

terá seu espaço mais adiante. 

 

 

4 O SIGNIFICADO DO VOCÁBULO - SUA ORIGEM E APLICABILIDADE 

 

 

O substantivo feminino “corrupção” está definido no dicionário da língua 

portuguesa como sendo "Ato ou efeito de corromper (-se); decomposição. 2. 

Devassidão, depravação. 3. Suborno; peita." (FERREIRA, 2010, p. 271). Entretanto,  

encontra sua origem no Latim, mais precisamente na palavra "corrúptio" que 

significa corrupção; sedução; suborno. (VALLE, 2004, p. 182) 

José de Oliveira Neto (2006, p. 200), comenta que corrupção é: 

 
O ato ou do efeito de corromper; da perversão ou da depravação de 
costumes, também do tráfico ilícito da função pública; da falta de 
cumprimento do dever do ofício, ou cargo, mediante propina ou 
promessa de recompensa, que podiam ser recusadas, ainda, do 
suborno; da prevaricação. 

 
No mesmo sentido, temos a explicação de Rubens Paulo Gonçalves (2016), 

esclarecendo a origem etimológica da palavra corrupção que pode ser interpretada 

como “[...] ruptura da ordem estabelecida, pois é a junção da partícula de adesão 

“co” com a palavra latina “ruptus” que quer dizer, romper, quebrar. Indica então o 

desvirtuamento de normas sociais, por uma conduta que as viole.” O autor enfatiza 
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que a palavra já era usada desde os tempos em que viviam os Romanos, 

mencionando até mesmo o uso do termo por Santo Agostinho conforme segue: 

  
Os romanos já empregavam o advérbio corrupte. Cícero usava 
Judcarecorrupte, para indicar a forma como alguns magistrados 
exerciam as suas funções. Plauto e Cícero chamavam corrupto-oris, 
aquele que de alguma forma aceitava subornos ou violava alguma das 
virgens vestais (6 virgens dedicadas a cuidar do templo da deusa do 
fogo Vesta). Todos esses termos se derivam do verbo rumpto, 
rumpere, ou seja, violar,transgredir, romper. Em sânscrito, rumpayati 
(morfologicamente). Santo Agostinho no ano 416 dc em uma carta 
para São Jerônimo cita que corrupção era a junção de duas palavras: 
Cor, coração e ruptus ,ou seja, rompido,pervertido. Cita Genesis onde 
está escrito: “A tendência do coração é desviante desde a mais tenra 
idade ( 8:21) Com isso querendo dizer que há uma força em nós que 
nos incita ao desvio das condutas éticas.(GONÇALVES. 2016) 

 

De fato, o termo tem origem muito remota, ainda que em formas distintas de 

ortografia de acordo com cada localização no planeta. Jose Eisenberg (2011), ilustra 

bem a questão em um dos trechos de sua obra que diz: 

 

Nossa insolúvel querela entre antigos e modernos gera empregos 
curiosos de conceitos. Um dos conceitos mais antigos é o de 
corrupção. Ele é empregado nos estudos da política há milênios, mas 
mesmo sendo tão antigo seu uso não é unívoco. 
 

Realmente a expressão e seu significado encaixam-se perfeitamente às 

condutas observadas corriqueiramente na sociedade contemporânea, especialmente 

em suas lideranças. 

Luiz Fernando Veríssimo (2015), em uma de suas crônicas publicadas no 

jornal Estadão, intitulada:"Corrupção" vem do latim "rumpere", ou romper, quebrar”, 

refere-se ao corrupto de maneira debochada ao fazer um relato da origem 

etimológica da própria palavra, explicando que esta “corrupto” vem do latim onde é 

tratada pela expressão “Corrumpere”, é o texto: 

 

"Corrumpere" quer dizer quebrar completamente, inclusive 
moralmente, o que significa que quem foi corrompido não tem 
conserto. O mais inquietante é que da mesma origem latina vem a 
palavra "rota", através de "ruptura", que virou "rupta" no latim vulgar, 
um caminho aberto ou batido, e que está na origem do francês "route", 
de "rota" e de "rotina". Quer dizer, há poucas esperanças de a 
corrupção deixar de ser uma rotina no Brasil. Até a etimologia está 
contra nós. 
 



19 
 

O jogo de palavras usada pelo autor ainda que de forma cômica, denota 

uma característica que aparenta arraigada na nação brasileira. 

Mas retornando a definição do vocábulo, observa-se que em resumo a 

corrupção é o ato de corromper ou desvirtuar algo ou alguém com o objetivo de 

conseguir vantagens para si ou para outros. Em regra, se consegue a adesão do 

corrompido em troca de favores, dinheiro ou qualquer outro benefício que aquele 

esteja disposto a aceitar em troca de sua colaboração.Destaca-se que os meios 

utilizados para persuadir o corrompido são considerados ilícitos pelo ordenamento 

jurídico. 

Ensina Gianfranco Pasquino (1998, p. 291), que a corrupção é o fenômeno 

através do qual o agente público é induzido a agir de maneira contraria aos padrões 

do justo e do correto, ou seja, do padrão normativo, e o faz almejando se beneficiar 

com valores, cargos e recompensas diversas. O comportamento corrupto é em suma 

a conduta ilegal de quem figura como funcionário na estrutura estatal. 

Como visto, a corrupção se revela dentro do setor público5, onde estão 

inseridos seus agentes por natureza. Essa distinção se torna necessária ao passo 

que não se trata de mera imoralidade, mas sim de ato ou conduta ilegal segundo o 

ordenamento jurídico. Nos dizeres de Gianfranco Pasquino (1998, p. 292) a: 

 

Corrupção significa transação ou troca entre quem corrompe e quem 
se deixa corromper. Trata-se normalmente de uma promessa de 
recompensa em troca de um comportamento que favoreça os 
interesses do corruptor; raramente se ameaça com punição a quem 
lese os interesses dos corruptores. Esta reciprocidade negativa é 
melhor definida como coerção. A Corrupção é uma alternativa da 
coerção, posta em prática quando as duas partes são bastante 
poderosas para tornar a coerção muito custosa, ou são incapazes de 
usá-la. 
 

Portanto trata-se de um meio ilegal de se chegar a algum resultado e para 

que seja posto em prática como regra são necessários ao menos dois indivíduos, o 

corruptor e o corrompido. O primeiro é aquele que almeja algum objetivo que não 

conseguiria ou dificilmente o alcançaria por seu próprio esforço, enquanto o 

segundo, o corrompido é aquele que decide por colaborar com o primeiro em troca 

                                                           
5 A corrupção é também encontrada dentro da Administração Pública, contudo, está 
presente em todos os meios sociais. 
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de algo que o beneficie, podendo ser dinheiro, favores, um bem móvel ou imóvel 

enfim a lista pode ser infinita. 

Neste sentido Ricardo Rodrigues Gama (2006, p. 116), define duas formas 

de se praticar o ato ilícito quando do envolvimento de funcionários públicos, sendo 

elas a corrupção ativa e a passiva: 

 

Corrupção ativa. Caracteriza-se pela oferta ou promessa indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar 
ato de ofício. Corrupção passiva. Caracteriza-se pela solicitação ou 
recebimento, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 
 

Apenas para ilustrar, existe uma terceira modalidade conhecida como 

corrupção de menores, que se traduz em corromper ou permitir a corrupção da 

pessoa menor de dezoito anos, seja praticando com ela ato de libidinagem ou 

induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. (GAMA, 2006, p. 116) 

Por outro lado, outra distinção se torna possível com um olhar voltado para o 

setor político onde de fato é o meio em que se percebe maior volume desse 

acontecimento ou pelo menos onde se verifica os casos de maior relevância social. 

Isso é claro, em termos de montantes, do valor dos prejuízos causados ao erário 

público e por consequência a sociedade como um todo, pois corrupção é ato 

antijurídico seja em maior ou menor escala. 

Essa distinção é feita com grande clareza por Pasquino (1998, p. 291) ao 

expor: 

 

Podemos distinguir três tipos de Corrupção: a prática da peita ou uso 
da recompensa escondida para mudar a seu favor o sentir de um 
funcionário público; o nepotismo, ou concessão de empregos ou 
contratos públicos baseados não no mérito, mas nas relações de 
parentela; o peculato por desvio ou apropriação e destinação de 
fundos públicos ao uso privado. 
 

Como visto, a conduta antijurídica em questão pode se revelar de várias 

formas, sendo certo que quem de fato arca com seus efeitos é a sociedade de um 

modo geral. Nota-se que a corrupção está implicitamente inserida no caráter dos 

seus agentes, ao passo que estes, se desdobram para criar novas formas de agir 

quando a anterior cai por terra. 
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O que revela uma preocupação dos corruptores e corrompidos com o 

benefício próprio e não com a boa administração, aquela que trará ganhos e 

benefícios a toda população. 

Trata-se de uma questão muito complicada pois, analisando por este ângulo 

conclui-se que não basta mudar os agentes públicos em sentido amplo e os 

políticos, em sentido estrito. É preciso primeiramente modificar a cultura social e só 

assim, como produto dessa modificação o Brasil terá no futuro bons 

administradores, o que, implica em uma outra realidade, a de que a boa 

administração ainda está longe de se tornar uma realidade. 

 

 

5 A CORRUPÇÃO COMO TEMA DE DEBATE NOS MEIOS SOCIAIS DO 
PRESENTE E DO PASSADO 

 

 

Objeto de várias manchetes de jornais, na atualidade o termo CORRUPÇÃO 

vem sendo debatido em todos os meios sociais, sejam virtuais ou não. É quase 

impossível um diálogo sem que se esbarra no assunto. A razão está nas 

consequências nefastas dos atos de corrupção para toda a sociedade.  

A verdade, é que é impossível ficar inerte diante dos casos gritantes de 

desvios de recursos públicos, favores ilegais, dentre outros sem ao menos 

manifestar a própria insatisfação com aqueles que representam ou deveriam 

representar a vontade da sociedade. 

INSATISFAÇÃO. Esse é o sentimento percebido pelos brasileiros nos 

últimos anos. Verdadeiros escândalos dentro do poder público estampam capas de 

jornais pelo mundo todo. Contas até então desconhecidas começam a surgir em 

paraísos fiscais, propriedades de valores astronômicos são descobertas em poder 

de pessoas que matematicamente não teriam renda para adquiri-las, doações para 

campanhas eleitorais que superam em muito a casa dos milhões são feitas por 

empresas sem qualquer motivo plausível a não ser mera caridade. 

Enfim, os casos são variados e não param de vir à tona, isso porque os 

próprios envolvidos nos esquemas por algum motivo deixaram de se entender e 

passam agora a agredir uns aos outros numa espécie de luta pela sobrevivência. 
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É um toma lá da cá sem fim, alguns acusam, outros gravam conversas, 

alguns chegam a gravar vídeos de negociações e acertos clandestinos. Parecem 

estar se preparando para uma batalha e as provas produzidas são guardadas como 

armas secretas a serem utilizadas no momento certo. 

As falcatruas são tão grandes que foram até batizadas. É Petrolão, 

Mensalão, Lava Jato e por aí vai. A quantidade é tão absurda que a população até 

se confunde com tantos escândalos, salvo aqueles que estão mais próximos de tudo 

que acontece, para a grande maioria os nomes se misturam e não se sabe direito 

quem está respondendo à Lava Jato, ao Petrolão, etc. Para quem precisa levantar 

cedo para ganhar o pão de cada dia não há tempo para ficar decorando o nome de 

tantos casos de gente envolvida em coisa errada. 

Pior ainda são os casos onde a confusão acontece por que ela de fato 

existe, isto é, quando alguns indivíduos estão envolvidos em tantos casos ao mesmo 

tempo, que até quem acompanha diariamente se confunde. E não é difícil de 

entender os motivos pelos quais se envolvem em tantos esquemas, se fez uma vez 

e nada houve no sentido de punição, por que não repetir a dose já que o retorno é 

tão lucrativo, isso de certo encoraja os transgressores a continuarem sua jornada de 

ilegalidades e incentiva quem ainda não faz parte do esquema a estrear no mudo do 

ganho fácil. 

São os chamados criminosos de colarinho branco que desvirtuam a função 

pública e tornam quase que imperceptível a conduta daqueles que desenvolvem um 

bom papel dentro do setor público. Por isso não é a toa que a classe política não é 

vista com bons olhos pela sociedade de um modo geral, como também não é sem 

motivos que volta e meia programas humorísticos se valem dessa classe para 

fazerem gozações em rede nacional. 

Estes figurões, personagens ativos das histórias reais de corrupção sabem 

bem onde pisam, conhecem a lei e principalmente as suas lacunas por isso, agem 

tão destemidamente e sem qualquer receio no caso de serem descobertos, afinal, 

eleitor esquece rápido já que estão preocupados em chegar em casa vivos para 

suas famílias e principalmente com o alimento que foram buscar lá fora. 

Em todo caso, vencido este pequeno obstáculo, serão julgados por colegas 

que, por vezes serão benevolentes e atestaram a inocência daquele parceiro sem 

maiores problemas. 
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Em alguns casos, pode ser que o Poder Judiciário crie algum embaraço para 

os planos dos poderosos, mas imprevistos acontecem, sendo assim alguém talvez 

se aposente mais cedo recebendo uma boa gratificação para assumir a culpa e 

sumir dos holofotes com a obrigação de levar para o túmulo aquilo que sabe. 

Nesse contexto, de grande importância é o projeto recentemente lançado 

pelo Ministério Público Federal denominado “As Dez Medidas Contra a Corrupção” 

que visa reduzir os casos de corrupção e acabar com a impunidade. 

Seria realmente excepcional a possibilidade de colocar atrás das grades 

criminosos que se sentem intocáveis pela justiça brasileira, e melhor ainda seria 

recuperar àquilo que foi desviado dos cofres públicos de forma rápida e eficiente 

como prevê por exemplo, a Medida Nº 10, que trouxe duas inovações a esse 

respeito conforme segue: 

 

A primeira delas é a criação do confisco alargado, que permite que 
se dê perdimento à diferença entre o patrimônio de origem 
comprovadamente lícita e o patrimônio total da pessoa condenada 
definitivamente pela prática de crimes graves, como aqueles contra a 
Administração Pública e tráfico de drogas. A segunda inovação é a 
ação civil de extinção de domínio, que possibilita dar perdimento a 
bens de origem ilícita independentemente da responsabilização do 
autor dos fatos ilícitos, que pode não ser punido por não ser 
descoberto, por falecer ou em decorrência de prescrição. (MPF, 
2016) 
 

A princípio, como dito trata-se ainda de um projeto que está sendo 

apresentado ao Congresso Nacional a título de iniciativa popular, e se aprovado 

trará mudanças consideráveis para o tratamento dado à condutas corruptas.6 

Infelizmente a prática da corrupção é uma realidade, que como já dito 

anteriormente, não começou ontem e ao que tudo indica está longe de acabar, de 

certo não ocorre só aqui, mas seria impossível querer resolver o problema do mundo 

de uma só vez. 

Sendo assim o jeito é fazer como já vem ocorrendo. Passos lentos, mas 

constantes. Um jornal aponta uma fraude ali, uma faculdade levanta a discussão 

acolá e assim vai, até a população ir às ruas novamente e exigir mudanças. Lutar 

quantas vezes se fizer necessário até que um dia as coisas entrem nos eixos e 

melhorem para todos. 

                                                           
6 Os debates no Congresso Nacional estão sendo apresentados durante a elaboração deste 
TCC. Outubro de 2016. 
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Quando todos são corretos e justos cada um consegue seu lugar ao sol. A 

sociedade é melhor quando todos têm um pouco,ao invés de poucos com muito. 

Por ser a corrupção coisa antiga, o termo e seu conceito já são utilizados a 

milênios, para entender qual seja sua lógica, talvez o melhor caminho também é 

buscar a origem de sua formação na história. 

Um pensador clássico grego que muito refletiu sobre o assunto foi 

Aristóteles. Tinha uma visão sobre a política muito particular. Segundo ele, para se 

compreender a mudança do mundo social é preciso antes compreender 

analogicamente as mudanças do mundo físico. 

Conforme José Eisenberg e Rodrigo Mudesto (2011, p. 13), segundo a 

ordem hierárquica aristotélica: 

 

Os homens estão sujeitos a um movimento contínuo de mudança por 
estarem distantes da inerte perfeição cosmológica. Aristóteles 
concluiu que a inconstância do mundo social era fruto de um 
processo natural de corrupção, de decaimento. A construção 
morfológica de uma sociedade é, para ele, um movimento continuo 
de corrupção de um ponto inicial ideal; ao mesmo tempo, toda nova 
sociedade é um insight (fiat lux, murmurará o Deus de São 
Jerônimo). Toda nova sociedade é inspirada em uma sociedade que 
a antecede e que perde seu brilho na medida em que se reproduz 
continuamente. Toda a sociedade está sempre e continuamente se 
recriando como uma mimese mais ou menos corrompida de seu 
passado. 

 

Continua o autor esclarecendo que quanto a isso não há muito o que se 

fazer, para ele a mudança é irresistível e irreversível ao passo que impedir este 

processo, o de corrupção, seria o mesmo que evitar o próprio movimento do mundo. 

No entanto ressalta que o melhor a se fazer é tentar guiar essas mudanças para 

formas mais estáveis e menos sujeitas a corrupção. 

Aristóteles ensina que é preciso traçar um caminho virtuoso para a 

sociedade, o que geraria boas cidades pautadas em constituições equilibradas onde 

seus sujeitos tenham uma educação que os permita se socializarem de maneira 

cautelosa e sem exageros que possam levá-los à corrupção e ao seu breve fim. 

Como resultado de tais condições, segundo o autor os regimes foram se alterando 

cada qual ao seu tempo de maneira que o foco da legitimidade do poder foi 

passando de um para poucos e de poucos para muitos. (EISENBERG e MUDESTO, 

2011, p. 13) 
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Enquanto isso em Roma Marco Antonio Cícero defende a existência de uma 

vida simples e prudente aliada a uma defesa vigorosa da ação cívica. No seu 

entendimento a riqueza e o grande patrimônio desgastam e corroem os melhores 

cidadãos romanos, sendo preciso lutar para que o mal não triunfe. (EISENBERG e 

MUDESTO, 2011, p. 14) 

A corrupção a que se refere Cícero é a corrupção já instalada no Senado 

Romano e que o desvirtuou da grandeza espiritual da cidade, isso em decorrência 

da grandiosidade do império que parece atraente aos olhos de determinados 

senadores. (EISENBERG e MUDESTO, 2011, p. 14) 

Entende ele que o problema não esta nesse ou naquele sujeito, mas na casa 

como um todo que perdeu sua concepção de virtuosa e por tanto se faz necessário 

mudar o próprio Senado para que este seja restaurado em sua maior qualidade, qual 

seja a ética. A teoria de Cícero não atribui responsabilidade aos agentes da 

corrupção acreditando que o que precisa ser alterado é o próprio Senado, em sua 

concepção. (EISENBERG e MUDESTO, 2011, p. 14) 

Um pouco difícil de entender como isso seria possível, “mudar a casa antes 

de mudar seus habitantes”, pois como se sabe o Senado é formado por seus 

Senadores, são eles que formam as características principais da casa e se estas 

não são boas parece ser óbvio que é preciso mudar os Senadores, não os 

indivíduos, mas as condutas destes e como produto final disso, se terá um Senado 

renovado com a moral elevada para traçar os rumos do país. 

Segundo explica Eisenberg e Mudesto (2011, p. 15), “já é perceptível a 

mudança que lentamente vai substituir a pergunta, “porque o mundo, eticamente 

ordenado, se corrompe? ”pela pergunta “como sujeitos corruptíveis irão conformar-

se a uma ética pública?” e aos poucos a prevenção de problemas com regimes 

políticos vai dando lugar a limpeza propriamente dita do corpo político. 

 

Em Maquiavel, a defesa da monarquia baseia-se na capacidade do 
monarca de poder se afastar dos particularismos, situação ideal para 
o exercício das virtudes vigorosas e criativas da força e da astúcia. 
Não havia moralidades que pudessem ser imitadas (Cícero) ou livros 
sagrados a serem redescobertos (Macabeus). Diante de um quadro 
de corrupção endêmica, o destino da cidade era reflexo do destino 
de seu governante. (EISENBERG e MUDESTO, 2011, p. 17) 
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Esclarece Eisenberg e Mudesto (2011, p. 17), que essa, era a ideia de um 

Maquiavel jovem que acreditava que ainda que no campo da república onde forças 

sociais se opunham, as ambições confluíam para um bem comum e a vitalidade do 

corpo social era a vitalidade da própria república e dessa forma a sociedade iria se 

encaixando em seu contexto. 

 

Mas o Maquiavel amadurecido compreende que é necessário 
modelar-se conforme o tempo e que a arena da política deve ser 
endogenamente esvaziada de certezas morais, mesmo que 
externamente convenha aparentá-las. A razão do homem de Estado 
é exclusivamente a expansão do Estado. É o período dos selvagens 
heróis que fundaram a Europa moderna, personagens como o 
Imperador Carlos V, o rei francês Francisco I, Rodrigo Borgia e 
outros. Seres apetitivos e cobiçosos, vivendo em um período de 
riquezas escassas. (EISENBERG e MUDESTO 2011, p. 17) 

 

E deve mesmo ser este o objetivo do homem de estado, afinal qual gloria é 

melhor do que a de ser lembrado eternamente como aquele que fez expandir o 

Estado que estava sob sua tutela, ser lembrado com louvor e saudades por quem 

puder usufruir dos benefícios conseguidos por meio das atitudes de um bom 

administrador  que atuou com honestidade e visando o bem coletivo. 

Seria um exemplo aos seus sucessores e certamente serviria de parâmetro 

para a população quando da escolha por novos representantes. Isso por que uma 

vez que a sociedade houvesse experimentado uma boa administração outra 

diferente disso não seria aceitável e com razão. 

 Durante a era moderna, onde viveu Jean-Jacques Rousseau, este fez 

questão de deixar claro a sua indignação com o que se passava a sua volta e 

anunciou àqueles ao seu redor que a era republicana havia passado. Segundo ele 

nas palavras de Eisenberg e Mudesto (2011, p. 18) “algo conjurado em rituais de 

papel e tinta que roubavam a vida dos cidadãos.” 

 

A decadência moral que Rousseau atribui à modernidade pode ser 
compreendida em sua crítica ao comediante e em seus textos sobre 
o teatro. O comediante é um ser narcisista incapaz de se colocar no 
lugar do outro, veí- culo de preconceitos e de falsidade. Para 
Rousseau o tema da representação é central na medida em que 
marca o equilíbrio entre, de um lado, a capacidade humana de 
expressão e de autonomia e, de outro, a capacidade de compartilhar 
e de pertencer. (EISENBERG e MUDESTO 2011, p. 18) 
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Rousseau aparenta fazer um comparativo entre a representação artística 

com a representação política e demonstra não gostar do resultado, pois, nos dizeres 

de Eisenberg e Mudesto (2011, p. 18), percebe que o Estado moderno se originava 

a partir da abdução dos interesses sociais quando a autenticidade seria encontrada 

de fato na manifestação pública dos interesses de cada sujeito, de modo que assim 

obteria decisões autênticas. 

 

A representação, ao mascarar o interesse, era como uma comédia 
ruim, em que se fingia tomar parte os cidadãos. E os cidadãos 
corrompidos pela cobiça econômica e pela usura recolhem-se ao que 
a modernidade chama de “negócios privados” (private business). É 
notável como a corrupção para Rousseau é percebida como algo que 
denigre principalmente o cidadão. (EISENBERG e MUDESTO, 2011, 
p. 19) 

 

Para Rousseau o agente público é apenas um meio para que a corrupção se 

propague, o grande responsável pela feita seria a ambição dos particulares que 

veem no agente do Estado uma forma de se beneficiarem. 

Mas para que o agente político tenha uma razão de existir é realmente 

necessário que ele tome para si os interesses do corpo social, precisa ele agir como 

se aqueles interesses fossem seus, isso não revela algo negativo. 

O ponto negativo ocorre quando este mesmo agente esquece que só existe 

por um motivo pré-determinado que é atender ao bem comum e passa a atuar 

impulsionado por sua própria cobiça e até mesmo cedendo aos interesses de alguns 

particulares que de fatos enxergam nele uma forma possível de obter lucros. 

Ou seja, se o particular olhar para o agente público ou político e se sentir 

totalmente desestimulado a intentar qualquer proposta, será o sinal de que 

realmente o povo está bem representado. Portanto mais uma vez quem detém o 

poder de barrar a prática corrupta na esfera pública é o agente que atual segundo os 

preceitos da moral e da ética. 

Feitas estas considerações acerca do antigo uso do termo, cabe agora 

analisar situações mais atuais do uso do mesmo, ou seja, verificar situações de 

corrupção no tempo presente, estas que estampam capas de jornais quase que 

periodicamente no século XXI. 
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6 LEVANTAMENTO CRONOLÓGICO DOS CASOS MAIS NOTÓRIOS DE 

CORRUPÇÃO NO BRASIL DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

Em um breve levantamento feito nos últimos cinco anos chega-se a um 

número de pelo menos 13 escândalos de corrupção e isso levando-se em 

consideração apenas casos de repercussão no mínimo nacional, pois se fosse 

levado em conta todos os existentes nesse período e em todo território nacional de 

certo se tornaria até cansativo o levantamento. (VEJA, 2016) 

Se dividíssemos o número acima pela quantidade de anos em discussão 

teríamos uma assustadora média de 2,6 casos de grande repercussão por ano. E 

quanto ao tamanho do rombo nos cofres públicos, está aí uma conta difícil de ser 

feita, por que mesmo que se descubra os casos, quase nunca são devolvidos os 

valores desviados, portanto se torna quase que impossível saber de fato qual é o 

real valor do prejuízo, o fato é que ele é grande e quem acaba pagando a conta é a 

sociedade. (VEJA, 2016) 

Começando pelo ano de 2011 o personagem na ocasião foi Antonio Palocci 

que na época era Primeiro Ministro da Casa Civil. Neste ano segundo reportagem do 

Jornal A Folha de São Paulo o patrimônio do então Ministro foi multiplicado por vinte 

num período de quatro anos. Ainda segundo o jornal a empresa de consultoria de 

Palocci faturou no ano anterior cerca de vinte milhões de reais. (VEJA, 2016) 

Investigado também pela Revista Veja, foi revelado que o apartamento de 

luxo alugado pelo Ministro em São Paulo estava registrado em nome de um laranja. 

Dada a situação Palocci foi a TV na tentativa de explicar o super faturamento de sua 

empresa que alcançava o patamar das maiores empresas do ramo no país, mas não 

obteve muito sucesso em afastar as suspeitas de enriquecimento ilícito e tráfico de 

influência. (VEJA, 2016) 

Afinal de contas, a matemática não é muito favorável a certas autoridades 

que tem seus patrimônios elevados a vinte vezes em um período de quatro anos. É 

na verdade surreal a forma como empresários envolvidos com o meio político são 

tão bem sucedidos, suas empresas crescem a índices astronômicos diferentemente 

do que ocorre no restante do país que passa por dificuldades até quanto à 

subsistência dos próprios empreendimentos, assim como acontece com milhares de 

famílias. 
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Ainda no mesmo ano viria à tona um esquema de corrupção no Ministério 

dos Transportes sob o comando do partido PR. De acordo com levantamentos da 

revista Veja, o partido cobrava 4% de propina das empresas interessadas em 

contratos com o governo sendo que o núcleo do esquema era o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Valec, estatal das ferrovias. 

(VEJA, 2016) 

Segundo o que foi apurado pela revista a maior parte da propina ficava com 

o PR que estava sob a direção do ministro Alfredo Nascimento e do deputado 

Valdemar Costa Neto e o que sobrava era dividido pelos parlamentares dos estados 

onde as obras teoricamente seriam executadas. (VEJA, 2016) 

 

Segundo os auditores da CGU, 760 milhões de reais foram 
desviados. A Polícia Federal abriu 79 inquéritos sobre os desmandos 
na pasta, e 55 servidores públicos foram investigados. O escândalo 
derrubou o ministro, seu chefe de gabinete (Mauro Barbosa), os 
chefes do Dnit (Luiz AntonioPagot) e da Valec (José Francisco das 
Neves, o Juquinha) e mais de 20 funcionários da pasta. Em 2013, o 
partido retomou o controle da pasta, com a escolha de César Borges 
como ministro. Em agosto de 2013, parecer da Procuradoria-Geral 
da República acabou por liberar Nascimento e o mensaleiro Costa 
Neto das acusações de liderar o esquema criminoso. (VEJA, 2016) 

 

Na ocasião, o Procurador da República Roberto Gurgel concluiu que as 

provas colhidas ao longo da investigação não eram suficientes para dar continuidade 

ao caso. Seu parecer foi encaminhado ao relator do processo Ricardo Lewandowski, 

ministro do Supremo Tribunal Federal. (VEJA, 2016) 

Curioso é o fato de auditores da CGU darem falta da singela quantia de 760 

milhões de reais, a Polícia Federal abrir 79 inquéritos policiais e ainda assim o 

processo ser arquivado. É como se o dinheiro não tivesse desaparecido, como se 

tudo não tivesse passado de um engano e a CGU devesse até desculpas aos 

“investigados”. (VEJA, 2016) 

Não é possível o arquivamento de um processo que trata do desvio de 

verbas ainda que não se tenham as provas adequadas para a atuação do judiciário. 

Se o dinheiro sumiu um crime foi cometido e se não se tem as provas de que se 

precisa para responsabilizar os culpados a investigação tem por obrigação continuar 

até que o caso seja resolvido que é bem diferente de arquivado. 



30 
 

Quase que concomitantemente ao escândalo no Ministério dos Transportes, 

vinha a público o esquema de corrupção na agricultura onde Oscar Jucá uma vez 

demitido da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em decorrência de um 

desvio de 8 milhões de reais resolveu revelar esquemas que se passavam dentro do 

órgão. O que se levantou foi que o PMDB e o PTB estavam no intuito de controlar a 

pasta da agricultura com o fim de colocar as mãos em dinheiro de negócios 

superfaturados. (VEJA, 2016) 

Dois casos chamam a atenção, sendo que em um deles representantes da 

Conab tiveram o intuito de postergarem o pagamento de uma dívida para aumentar 

seu valor e assim repassarem parte do mesmo a autoridades do ministério e em 

outro caso um imóvel da estatal foi vendido para uma empresa de propriedade de 

um amigo do senador Gim Argello7, do PTB por um valor quatro vezes menor que o 

seu real preço. (VEJA, 2016) 

O início do esquema se deu quando o então Ministro da Agricultura, Wagner 

Rossi foi líder da Conab de 2007 a 2010, segundo revelou a revista Veja o lobista 

Júlio Fróes tinha livre acesso ao ministério e dispunha de sala com computador, 

telefone e secretária. Wagner Rossi foi qualificado pela revista como “um 

“colecionador de problemas” que vão de cobrança de propina a crime eleitoral.” 

(VEJA, 2016) 

A pasta continha vários fatores contrários a ética que se espera da esfera 

pública e diante de tantas evidencias de desvios de verbas e conforme relato da 

revista: 

 

Uma investigação da Polícia Federal concluiu que a pasta da 
Agricultura abrigava uma "organização criminosa" com o claro 
objetivo de surrupiar dinheiro do contribuinte. O trabalho da PF 
resultou no indiciamento de nove pessoas, entre elas o ex-ministro 
Wagner Rossi, seu chefe de gabinete, Milton Ortolan, e o lobista Júlio 
Fróes. A eles foram atribuídos os crimes de peculato, formação de 
quadrilha e fraude em licitação. Os integrantes da organização 
podem pegar até quinze anos de cadeia. (VEJA, 2016) 

 

Atualmente, o governo brasileiro (Governo Temer), é composto por Vinte e 

um ministérios, três secretarias e mais alguns órgãos com status de ministério, isso 
                                                           
7 Senador Gim Argello foi condenado na operação Lava Jato a 19 anos de prisão, pelos 
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução à investigação. A sentença, prolatada 
pelo juiz Sérgio Moro, foi publicada em 13/10/16. 
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aparentemente é bom para o país, não fosse os desvios de finalidade que ocorrem 

nessas instituições. 

É bem provável que não se possa citar nenhum ministério onde não tenha 

se passado algum caso de corrupção, o que rebaixa a credibilidade destes órgãos 

perante a sociedade e revela uma descrença absoluta na capacidade de atuar em 

favor do país. Isso leva o cidadão a criar a convicção que é algo popular e 

completamente aceitável: todos os que lá estão são desonestos, que não querem 

outra coisa senão auferir benefícios para si e seus comparsas. 

Como dito, esta percepção por parte da sociedade é muito aceitável diante 

do que acontece entre os representantes brasileiros. Mas o que não é admissível ou 

não deveria ser pelo menos, é estes agentes terem conhecimento da forma como 

são vistos pela sociedade e não se importarem com a situação. Isso demonstra o 

descaso,  falta de preocupação e a certeza da impunidade que está começando a 

ruir tendo em vista as diversas condenações que já ocorreram e muitas outras que 

estão por vir. 

E não para por aí, dessa vez a pasta em questão é a do Turismo, onde uma 

operação da Polícia Federal denominada Volcher desmantelou um esquema de 

desvio de verbas do Ministério do Turismo. 

A investigação que resultou na prisão de 38 pessoas teve início diante de 

uma curiosa emenda de 4 milhões de reais ao orçamento, apresentada pela então 

Deputada Fátima Pelaes do PMDB-AP, mais curiosa que a própria emenda era a 

beneficiária desta que mais tarde se descobriu ser uma ONG que se quer existia e 

conforme concluiu a Polícia Federal o esquema que teve como mentor o chefe de 

gabinete de Marta Suplcy na prefeitura de São Paulo, o SenhorMário Moysés que 

pode ter atuado para captação ilegal de mais de 30 milhões de reais dos cofres 

públicos. (VEJA, 2016) 

Esta é uma situação que ilustra muito bem, de forma negativa é claro, como 

a conduta do agente político pode ser desviada do interesse público. Uma deputada 

eleita pelo povo, para representá-lo se sente livre e desimpedida para apresentar 

uma emenda de 4 milhões de reais ao orçamento com o único objetivo de captar 

recursos públicos. 

Pior é saber que isso foi objeto de votação no Congresso Nacional e 

simplesmente foi aprovado, talvez o romano Marco Antonio Cícero estivesse certo 

quanto a achar que o problema não era os indivíduos em si, mas toda a casa. 
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No caso em análise a carapuça teria servido perfeitamente no PT, pois 

segundo explica a revista Veja (2016), tal conduta seria herança do governo Lula, 

uma das consequências do escândalo foi a perda do cargo pelo então Ministro 

Pedro Novaes do PMDB, ou seja, não só o Partido dos Trabalhadores fora atingido, 

mas o peemedebista teve outros motivos para a perda de seu cargo. 

Segundo foi apurado pela Polícia Federal este teria usado verbas públicas 

para pagamento de sua governanta e como se não bastasse sua esposa tinha a sua 

disposição um funcionário da Câmara dos Deputados trabalhando como seu 

motorista particular. (VEJA, 2016) 

O fato demonstra que agentes públicos sem ética não tem qualquer 

escrúpulo quando se trata do dinheiro público, isto é, daquilo que não lhes 

pertencem, diferentemente do cidadão comum ou pelo menos da maioria deles que 

ao se depararem com qualquer coisa de valor e que não seja de sua propriedade 

tratam logo de buscar alguma autoridade ou o próprio dono para fazer o que é 

correto. 

Exemplos como este não são raros, quem nunca ouviu falar de alguém que 

encontrou uma mala ou um envelope contendo dinheiro e entregou-o a quem era de 

direito. No escândalo acima, uma parte do inquérito foi encaminhado ao Procurador 

da República, por ser a Deputada detentora de foro privilegiado.  

Outro ministro que sucumbiu diante de falcatruas desvendadas em 2011 foi 

Carlos Lupi que comandava a pasta do Trabalho. Segundo aponta levantamentos da 

revista Veja (2016), representantes do PDT comandados por Lupi valiam-se de seus 

cargos para extorquirem ONGs que apresentavam alguma irregularidade em seus 

contratos e em consequência disso deixavam de receber repasses da União. 

Outra vertente do esquema era fingir que não via irregularidades cometidas 

por “ONGs amigas”, as investigações apontaram ainda que: 

 

Uma dessas organizações era comandada por Adair Meira, que, 
conforme revelou VEJA, pagou o avião usado por Lupi em uma 
viagem ao Maranhão em 2009. A princípio, o ministro negou que 
tenha viajado no avião King-Air providenciado por Meira. Fotos e 
vídeo, porém, desmentiram o ministro. (VEJA, 2016) 

 

E ainda segundo a reportagem, os assessores do ex-ministro eram 

incumbidos de cobrarem propina para liberarem novos registros sindicais. A lista 
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aumenta gradativamente conforme se avança no tempo. O grande problema é que 

este mesmo tempo se encarrega de fazer com que a população se esqueça de 

casos tão significativos e que deveriam manchar a imagem dos envolvidos por muito 

tempo se não para sempre. De fato esta parece ser uma justificativa bem plausível 

para que estas histórias continuem a se repetir. 

Segundo a revista Veja (2016) um personagem que também figurou em 

vários trechos do rastro deixado pela corrupção no Brasil chama-se Carlos 

Cachoeira conhecido como “bicheiro”. Em fevereiro de 2012 uma operação da PF 

denominada Monte Carlo, aponta no sentido de haver íntimas relações entre àquele 

e políticos influentes do Centro-Oeste, sendo estes da oposição como também da 

base aliada. 

Na investigação se confirmou que Demóstenes Torres, um dos mais ativos 

políticos do Congresso usava sua influencia na casa para proteger os negócios do 

bicheiro recebendo por tal ajuda presentes de valores consideráveis de Cachoeira. 

Foram ainda atingidos pela operação parlamentares de no mínimo mais seis 

partidos conforme demonstra parte da reportagem: 

 

três governadores (o petista Agnelo Queiroz, do Distrito Federal, o 
tucano Marconi Perillo, de Goiás, e o peemedebista Sérgio Cabral, 
do Rio) e a Delta, de Fernando Cavendish, empreiteira com maior 
número de obras no PAC.  As revelações levaram à abertura de 
diversos inquéritos no STF, STJ e na Justiça Federal de Goiás e à 
criação de uma CPI no Congresso, presidida por Vital do Rêgo 
(PMDB-PB) e relatada por Odair Cunha (PT-MG). (VEJA, 2016) 

 

A CPI que teria o condão de apontar os verdadeiros culpados pelos 

prejuízos causados na verdade foi encerrada sem qualquer investigado sendo 

apontado como culpado. O que levanta a suspeita de que a própria CPI tenha sido 

uma farsa com o único propósito de atacar parlamentares contrários ao ex-

presidente Lula, bem como desqualificar o papel do Ministério Público e do Supremo 

Tribunal Federal. 

E assim se dá o conflito entre os próprios corrompidos e corruptores. 

Quando um percebe que está correndo risco de ser descoberto começa a se agarrar 

aos demais ao mesmo tempo que aponta outros como os verdadeiros culpados, a 

regra é sobreviver e se manter no poder, ainda que para isso seja preciso entregar 

os comparsas, o que reforça a total falta de consideração dos supostos 
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representantes da população. Se não são fiéis nem mesmo com seus parceiros de 

crime, por que seriam com àqueles que não lhes geram nenhum benefício 

considerável?  

O desfecho dado pelos parlamentares à CPI se traduz em duas páginas 

onde nenhum dos investigados foi indiciado, o parecer redigido pelo Deputado Luiz 

Pitiman do PMDB-DF foi encaminhado ao Ministério Público Federal e: 

 

Em março de 2013, a Justiça Federal de Goiás determinou a perda 
de mais de 100 milhões de reais em bens do bicheiro Carlinhos 
Cachoeira e de integrantes de sua quadrilha investigados na 
Operação Monte Carlo. A lista de bens inclui terrenos, apartamentos, 
carros e até um avião, a maioria em nome de laranjas. Os bens 
deverão ser leiloados e o dinheiro obtido será repassado à União 
para cobrir prejuízos causados pela quadrilha e compensar os custos 
da operação policial. O Ministério Público Federal de Goiás, 
responsável pela avaliação dos bens, sustenta que eles foram 
adquiridos por meio de práticas criminosas. [...]. (VEJA, 2016) 

 

Já em julho do ano seguinte uma nova denúncia foi apresentada pelo 

Ministério Público Federal contra quatro integrantes da suposta quadrilha, dessa vez 

foram atribuídos a eles o crime de lavagem de dinheiro. O Ministério Público apontou 

José Olímpio Queiroga como coordenador do esquema que era posto em prática 

dentre outros por seu filho Diego Wanilton que era proprietário das empresas MZ 

Construtora e Emprodata Administração de Imóveis, segundo as investigações 

Queiroga recebia de 30% a 35% do faturamento bruto levantado pelos caça-níqueis. 

(VEJA, 2016) 

De fato existe uma atividade ferrenha do Poder Judiciário no sentido de 

identificar e punir os criminosos do colarinho branco. Na verdade em meio a todo 

esse emaranhado de casos de corrupção envolvendo pessoas da administração 

pública, da política e demais autoridades, parece evidente que o Ministério Público e 

o judiciário de certa forma se sentem envergonhados em nome do povo que assiste 

a tudo sem ter meios de barrar estas ações. 

Daí, as tantas ações desses órgãos tentando colocar as coisas nos eixos 

que em última análise significa recuperar o patrimônio do Estado e por os criminosos 

nas penitenciárias. Mas a tarefa se torna difícil ao paço que são eles corrompidos e 

corruptores, que criam as leis e lamentavelmente deixam tantas lacunas nestas, 
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cabendo aos juízes atender a difícil demanda de fazer justiça com as ferramentas 

que possuem.  

Ao se fazer o levantamento dos casos de esquemas de desvios dos cofres 

públicos, chama a atenção o momento cronológico em que estes ocorrem, ou 

melhor dizendo, em que são descobertos. Percebe-se que na verdade todos 

acontecem concomitantemente, cada qual com suas peculiaridades, com seus 

agentes e ramificações dentro dos órgãos públicos. 

É de fato muito bem organizado a forma como agem, representando até 

mesmo que há um certo respeito entre os envolvidos em cada escândalo no sentido 

de “ninguém interfere na falcatrua do outro” a não ser para maximizar os ganhos. 

Tanto é que após um primeiro ser descoberto, como que num efeito dominó os 

demais casos vão aparecendo como se um fosse tentando se agarrar aos que ainda 

resistem e com isso ambos acabam por cair, mais ou menos como ocorre quando 

dois estão na água e um começa a se afogar, se o outro tenta socorrer há grande 

risco daquele que esta afundando levar consigo quem foi ajudar. 

Ainda nesta caminhada pelos casos mais notórios de corrupção dos últimos 

tempos, houve também o escândalo na pesca onde segundo a revista Veja (2016) o 

Ministério da Pesca teve um gasto de mais de 31 milhões com a compra de 28 

lanchas-patrulha sem ao menos ter uma função para estas embarcações e tão 

pouco um lugar para armazená-las já que a pasta não tem como seu escopo realizar 

patrulhas. 

Operação Porto Seguro foi o nome dado à investigação da Polícia Federal 

que resultou na desarticulação de uma quadrilha que agia em órgãos federais 

obtendo pareceres técnicos fraudulentos em favor de empresários desonestos. 

Quem detinha o controle do grupo eram dois irmãos aliados ao PT, trata-se de Paulo 

e Rubens Vieira que detinham cargos de direção em agências reguladoras. (VEJA, 

2016) 

Na ocasião e conforme a revista, como resultado das investigações concluiu-

se que: 

 

A dupla contava com a ajuda da chefe de gabinete da Presidência da 
República em São Paulo, Rosemary Nóvoa de Noronha - mulher de 
confiança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva –, que facilitava 
o acesso dos Vieira a políticos e funcionários públicos do interesse 
da quadrilha.  
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Em decorrência disso: 

 

Seis pessoas foram presas, e dezenove, indiciadas pelos crimes de 
formação de quadrilha, tráfico de influência, violação de sigilo 
funcional, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e 
corrupção ativa e passiva.(VEJA, 2016) 

 

Como se pode notar, são muitos os ministérios envolvidos nos casos de 

corrupção e das mais variadas espécies, um verdadeiro descaso com o interesse 

público. Parece e com razão, que o setor público é uma terra sem lei onde seus 

ocupantes não temem a nada e ninguém. 

Não por acaso é a decepção dos brasileiros com a sua administração e a 

ausência de crença da nação que isso venha a mudar, pois aqueles que deveriam 

ser exemplos de cidadãos são os que mais atuam para que a má fama do Brasil 

como a terra onde se dá uma jeitinho para tudo vá se perpetuando. 

 Um mês depois de desarticulada a quadrilha, o Ministério Público Federal 

abriu denúncia contra outros 24 suspeitos de participarem do mesmo esquema, 

dentre os denunciados estavam o ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), o 

ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o comerciante Marcelo Vieira 

e os advogados Marco Antonio Negrão Martorelli e Patricia Santos Maciel da 

Oliveira, destaca-se que Rubens Vieira e Marcelo Vieira são irmãos de Paulo 

Rodrigues Vieira o ex-diretor da Agencia Nacional de águas.(VEJA, 2016) 

Embora tenham sido denunciados 24 suspeitos, apenas 18 se tornaram 

oficialmente réus no processo. Contudo não é difícil chegar à conclusão que desses 

dezoito, muito provavelmente nenhum tenha sido efetivamente condenado e 

cumprido pena pelos crimes e este é o sentimento dos administrados em relação a 

total falta de ética e decoro dos seus administradores, o mais absoluto descaso e 

impunidade. 

Em São Paulo, em outubro de 2013 o Ministério Público Estadual 

desvendaria o quarto esquema a envolver a fiscalização imobiliária no Estado dentro 

de quinze anos. 

Neste esquema o modus operandi de auditores fiscais, explica a revista Veja 

(2016) era conceder descontos generosos a empreiteiras que possuíam dívidas 
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tributárias que as impediam de conseguir o habite-se8. Por óbvio o favor não ficava 

de graça, estes auditores também faturavam milhões das empreiteiras que viam no 

esquema uma oportunidade única de deixarem de recolher tributos e não serem 

penalizados por isso. 

Com a operação do MPE restou comprovado que do montante desviado 

após todas as divisões devidamente feitas entre os envolvidos apenas 10% desse 

montante ia de fato para os cofres da prefeitura de São Paulo. (VEJA, 2016) 

E como a muito, a história se repete, alguns ganham muito de forma 

desonesta enquanto a grande maioria é prejudicada com a falta de condições 

mínimas de sobrevivência como saúde e segurança, talvez por isso, a cada dia se 

vê aumentar os números de crimes contra a vida e de pessoas que morrem em 

camas de hospitais a espera de atendimento. 

A descrença social no próprio governo serve como uma espécie de gatilho 

para outros problemas sociais que vão se acumulando a medida que o Estado não é 

capaz de suprir se quer o mínimo, o que torna esse conglomerado de pessoas, 

especialmente as classes de menor renda uma verdadeira bomba relógio capaz de 

explodir a qualquer momento. O grande problema é que quem sente as 

consequências da detonação social é em sua maioria esse mesmo corpo social. 

 

 

7 O ATO ADMINISTRATIVO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

O ato administrativo tem função importante como instrumento de controle da 

atividade da administração pública. Antes do Estado de Direito porém, conforme 

explica Alexandre Mazza (2014, p. 221), não era dessa forma. Na verdade o que se 

verificava na prática era o monarca executando ações conforme a sua vontade, sem 

qualquer fiscalização ou limite. 

Contudo, após a Revolução Francesa as coisas começam a mudar e neste 

momento a vontade popular passa a ser levada em consideração para que um ato 

administrativo seja posto em pratica, isto é, a lei que até então era a manifestação 

                                                           
8 Habite-se: Trata-se de licença obrigatória para a venda de empreendimentos. 
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da vontade do Rei tem a sua fonte invertida e agora passa a expressar a vontade 

social. 

Em resumo o monarca deixa de ter o poder absoluto devendo se submeter 

ao que a lei determine, o que significa que antes da ação concreta se torna 

obrigatório expedir uma declaração de vontade como requisito validador da conduta. 

Neste momento e agora no Estado de Direito, surge o ato administrativo. (MAZZA, 

2014, p. 221) 

O ato administrativo por sua vez, é o ato típico do Direito Administrativo, 

levando-se em consideração a existência de diversos ramos jurídicos cada qual com 

o seu ato próprio. Existem atributos específico que distinguem o ato da 

administração dos demais ramos e consequentemente revela seu singular regime 

jurídico, são eles: a presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e a 

autoexecutoriedade. (MAZZA, 2014, p. 222) 

Estes elementos unidos consistem então no ato administrativo e produz 

efeitos no estado de direito no sentido de criação, preservação, modificação e 

extinção de direitos e deveres para o administrado, bem como para a própria 

administração pública.(MAZZA, 2014, p. 222) 

Como visto, os atos da administração comportam atributos que os 

distinguem dos atos dos demais ramos jurídicos. Na verdade estes atributos podem 

ser melhor visualizados sob o aspecto de consequências, pois são eles a presunção 

de legitimidade, acreditando-se serem legítimos e legais os atos praticados pela 

administração; a imperatividade, que significa dizer que se sobrepõem à vontade 

particular do administrado; a exigibilidade, ou seja, o ato uma vez praticado é de 

observância obrigatória por parte do particular e até de outros órgão da 

administração; e a autoexecutoriedade, que revela a capacidade do poder público de 

autoexecutar os atos por ele expedidos, dispondo para tanto de capacidade técnica 

e financeira para tanto. 

Diante desses atributos, deve-se observar que a máquina pública nas mãos 

de pessoas erradas e mal intencionadas pode significar um risco eminente para a 

população. Isto por que o agente público motivado por seus próprios interesses é 

capaz de expedir e por em prática um ato que gere prejuízos enormes a população 

antes mesmo dessa população tomar ciência do feito. 
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Não por acaso é o que ocorre em grande escala atualmente, onde grandes 

esquemas de desvios de dinheiro público são descobertos hoje, mas as 

consequências destes já são sentidas pelos administrados a tempos. 

Não se quer com isso retirar o mérito dos atos administrativos como valiosos 

instrumentos de controle da administração pública, por que de fato é, o que se 

pretende é chamar a atenção para a questão da fiscalização desses atos que não 

ocorre de forma eficaz. 

Fazendo uma analogia a cerca do assunto, imagine uma grande empresa 

onde são gerados relatórios das atividades desenvolvidas e seus resultados, se 

ninguém se atentar a estes relatórios e respectivos resultados de nada terão servido 

e possíveis problemas existentes nas atividades não serão mapeados, surgirá 

posteriormente consequências negativas para a empresa. 

Nesse sentido fica óbvio que o ato administrativo deve ser fiscalizado em 

todas as suas fases, afinal o ato como procedimento administrativo existe com essa 

finalidade, pois do contrário se voltaria ao tempo do monarca, onde este agia 

quando e como quisesse sem qualquer limitação. 

Feitas essas considerações iniciais, convém esclarecer qual seria o conceito 

de ato administrativo, contudo, apregoa Alexandre Mazza (2014, p. 223), que essa 

busca deve ser feita nos estudos doutrinários, uma vez que a legislação não faz tal 

conceituação de modo que isso abre margem para diferentes definições doutrinárias 

conforme se observará. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008, p. 185), conceitua ato administrativo 

como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos 

jurídicos imediatos, com a observância da lei, sob regime jurídico de direito público e 

sujeita a controle pelo poder Judiciário.”  

Alexandre Mazza(2014, p. 223) interpreta como sendo “toda manifestação 

expedida no exercício da função administrativa, com caráter infralegal, consistente  

na emissão de comandos complementares à lei, com a finalidade de produzir efeitos 

jurídicos” 

Diogenes Gasparine (2012, p. 112), se alonga um pouco mais e define o ato 

administrativo como: 

 

Toda prescrição unilateral, juízo ou conhecimento, predisposta a 
produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem lhe 
faça as vezes, no exercício de suas prerrogativas e como parte 
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interessada numa relação estabelecida na conformidade ou na 
compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir finalidades 
assinaladas no sistema normativo sindicável pelo judiciário.  
 

Todavia, cumpre destacar que nem todos os atos praticados pela 

Administração Pública são considerados atos típicos, isto porque alguns desses atos 

não contem àqueles atributos que os tornam singular da Administração Pública, 

nesse sentido esclarece Romeu Felipe Bacellar Filho (2008, p. 65): 

 

A Administração Pública pratica inúmeros atos desprovidos das 
prerrogativas de Poder Público, que são denominados, 
simplesmente, atos da Administração. Citem-se, como exemplo, os 
atos regidos pelo direito privado, atos de conhecimento, juízo ou 
valor, como as certidões, e atos puramente materiais da 
Administração que envolvem apenas execução e se constituem em 
fatos administrativos. 
 

Citados alguns exemplos de conceituações doutrinárias do ato 

administrativo, nota-se que existe certa distinção quanto ao modo de se manifestar, 

mas como regra os autores aparentam seguir um mesmo raciocínio sobre o assunto, 

sendo certo que, seja típico ou atípico, os atos da administração provocam efeitos 

jurídicos no mundo concreto e merecem,portanto total atenção dos administrados e 

demais órgãos incumbidos de fiscalizar o Poder Público. 

 

 

8 ELEMENTOS VALIDADORES DO ATO ADMINISTRATIVO 

 

 

Quanto aos elementos formadores do ato administrativo, esclarece Mazza 

(2014, p. 247), que existe certa divergência na doutrina quanto a quantidade destes, 

isso por que a lei não tratou de tal especificação, cumprindo aos estudiosos do 

direito a tarefa de tentar traçar da melhor forma possível quais são os requisitos de 

validade do ato administrativo. 

Revela o autor, a existência de duas correntes basicamente, a clássica que 

também é tida como a majoritária dentre os estudiosos e a corrente mais moderna 

que é a minoritária. 

Levar-se-á em consideração para fins do presente estudo a corrente mais 

aceita doutrinariamente, trata-se da corrente defendida por Hely Lopes Meirelles que 
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se baseia no art. 2º da Lei nº 4.717 de 1965 que determina: “são nulos os atos 

lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos 

motivos; e) desvio de finalidade.” 

Portanto depreende-se da corrente clássica que tem por objeto os elementos 

do artigo acima citado que são requisitos do ato administrativo: a competência, 

objeto, forma, motivo e a finalidade. Dos cinco elementos apontados percebe-se que 

dois deles, o objeto e o motivo são discricionários, pois carregam em si uma margem 

de liberdade da qual pode se valer o administrador público quando da decisão por 

realizar um ato concreto.  

Por outro lado, ao se tratar da competência, forma e finalidade, temos que 

estes são requisitos vinculados, isto é, definidos pela lei e por isso não cabe ao 

administrador realizar qualquer juízo de valor a cerca da necessidade ou não de  

cumpri-los, porque a lei já determinou antes que são de observância obrigatória. 

(MAZZA, 2014, p. 247) 

A seguir, será analisado cada um dos requisitos de forma mais detalhada 

para melhor compreensão da necessidade de tal distinção, não só para fins 

didáticos, mas especialmente para se entender como estes elementos ajudam a 

controlar e fiscalizar os atos administrativos, para dentre outros motivos evitar as 

ações corruptas dentro da esfera pública. 

Como primeiro requisito tem-se a competência (ou sujeito), que é requisito 

vinculado e tem por finalidade conferir se o ato foi praticado por agente autorizado 

por lei para tanto, pois conforme ensina Alexandre Mazza (2014, p.248): 

 

No Direito Administrativo, é sempre a lei que define as competências 
conferidas a cada agente, limitando sua atuação àquela seara 
específica de atribuições. Assim, competência administrativa é o 
poder atribuído ao agente da administração para o desempenho de 
suas funções. 

 

Ainda segundo o autor a competência administrativa carrega de maneira intrínseca 

outras características como: 

 

a) natureza de ordem pública: pois sua definição é estabelecida pela 
lei, estando sua alteração fora do alcance das partes; b) não se 
presume: porque o agente somente terá as competências 
expressamente outorgadas pela legislação; c) improrrogabilidade: 
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diante da falta de uso, a competência não se transfere a outro 
agente; d) inderrogabilidade ou irrenunciabilidade: a Administração 
não pode abrir mão de suas competências porque são conferidas em 
benefício do interesse público; e) obrigatoriedade: o exercício da 
competência administrativa é um dever para o agente público; f) 
incaducabilidade ou imprescritibilidade: a competência administrativa 
não se extingue, exceto por vontade legal; g) delegabilidade: em 
regra a competência administrativa pode ser transferida 
temporariamente mediante delegação ou avocação. Porém, são 
indelegáveis: competências exclusivas, a edição de atos normativos 
e a decisão de recursos (art. 13 da Lei n. 9.784/99). (MAZZA, 2014, 
p.249) 

 

A competência é um requisito que merece uma observação peculiar. Se é a 

lei que estabelece as atribuições conferidas a cada agente, ou seja, limita sua esfera 

de atuação, por que há tanta dificuldade em se apontar culpados quando os 

problemas surgem? ou melhor dizendo, são descobertos. 

Afinal de contas parece razoável que quem detenha alguma atribuição 

específica, que só possa ser exercida por àquela pessoa ou por quem ela autorizar 

seja totalmente cautelosa com a sua ação e mais ainda com a ação daquele que aje 

em seu nome, pois como dito, é o nome do titular ou outorgante que irá figurar como 

responsável pela conduta. 

Pensando desse modo, é fato que para cada ato expedido e posto em 

prática por um agente, existe uma assinatura única que revela a autoria do ato, de 

modo que se este produziu algum prejuízo ilegal para o Estado ou tinha a intenção 

de prejudica-lo, o resultado deveria ser quase que automático, pois fazendo uma 

analogia com o Direito Penal, tem-se a tipificação, a autoria e a materialidade, 

portanto deveria existir um condenado, mas esta é uma ideia talvez muito simplista 

para o atual nível de cultura do Brasil. 

Prosseguindo, o objeto constitui o segundo requisito do ato administrativo e 

tem caráter discricionário, este elemento se refere ao resultado pretendido pelo 

administrador quando da sua expedição. Em resumo tem por finalidade a criação, 

modificação ou a comprovação de situações jurídicas referentes a pessoas, coisas e 

atividades sob o controle do executivo, explica Mazza (2014, p.249) 

A forma como já dito anteriormente é requisito vinculado, (obrigatório por lei), 

como regra deve ser escrita, mas comportando exceções como atos gestuais e 

verbais. Trata-se de como será exteriorizado o ato e a sua observância se justifica 
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em face da necessidade do controle de legalidade que deve nortear cada conduta 

do administrador. (MAZZA, 2014, p.249) 

Motivo é o segundo requisito de caráter discricionário (por comportar 

margem de liberdade ao agente público) e se traduz na situação fatídica que enseja 

determinada ação do Poder Público e o fundamento jurídico que o autoriza. 

Não há muita complexidade quanto a este elemento, isto é, se no mundo 

dos fatos surgir a necessidade de alguma intervenção lícita do agente público, este 

será o motivo que constará da expedição do ato. 

A explicação do elemento é fácil, mas o problema pode residir no mal uso do 

termo. Isso por que, nada impede que o administrador enxergue ou até mesmo crie 

motivos que na realidade não existam, com o único objetivo de justificar gastos 

públicos desnecessários. 

A nível nacional, é papel da Câmara dos Deputados fiscalizar a aplicação 

dos recursos públicos, sendo esta uma incumbência que se bem feita pode evitar 

em larga escala gastos desnecessários das verbas públicas, o que poderia prevenir 

tantas operações policiais que são montadas para desmantelar formações 

criminosas. Daí a conclusão de que a prevenção é muito melhor do que a reparação 

de problemas, até por que, as ações policiais também importam em custos para a 

administração pública o que significa mais despesas a serem pagas pela sociedade 

que em última análise é a única vitima da corrupção.  

Por último e com a mesma importância dos anteriores, está a finalidade que 

é muito bem esclarecido por Alexandre Mazza (2014, p.250), como: 

 

requisito vinculado, a finalidade é o objetivo de interesse público 
pretendido com a pratica do ato. Sempre que o ato for praticado 
visando a defesa de interesse alheio ao interesse público, será nulo 
por desvio de finalidade. 
 

Sendo assim, o ato administrativo não deve ter outra razão de ser senão 

atender ao bem comum, ao que é interesse de toda a sociedade. Qualquer outra 

finalidade que não esta deve ser inibida e seu agente punido na forma lei pelo 

desvio cometido. 

A administração pública como o nome já diz tem por objetivo gerir a máquina 

pública, isto é, agir com o objetivo de manutenção do bem comum de maneira que 

isso se torne um ciclo que começa com a arrecadação de tributos e termina com a 

conversão destes em prestações para a comunidade. A ideia de se obter lucros com 
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a administração pública não deve existir, a não ser que os lucros se revertam em 

prol da coletividade. 

 

 

9 O ATO ADMINISTRATIVO QUANTO AO SEU GRAU DE LIBERDADE - 
VINCULADOS E DISCRICIONÁRIOS 
 

 

Variadas são as classificações apresentadas pela doutrina acerca dos atos 

administrativos, uma das mais importantes versa sobre o grau de liberdade que cada 

ato comporta e assim permite uma distinção entre atos vinculados e discricionários. 

Quanto aos atos vinculados, estes são os que não permitem nenhuma 

margem de liberdade ao administrador na hora de sua execução, o que segundo 

ensina Mazza (2014, p. 256), significa dizer que “a lei estabelece todos os requisitos 

e condições de sua realização” 

Estes atos uma vez praticados não comportam revogação por lhes faltarem 

o mérito, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade por parte do agente 

público, toda via em decorrência de vício de legalidade poderão ser anulados e por 

consequência terem seus efeitos obstados por força legal. Mazza (2014, p. 257) 

No que se refere aos atos discricionários, percebe-se que são o oposto dos 

vinculados, pois nestes o administrador não só pode como deve realizar um prévio 

juízo de valor, e aqui entra a análise da conveniência e oportunidade, afim de 

verificar a melhor forma de  atender ao interesse público. 

Vale lembrar que o agente não dispõe de total liberdade de atuação quando 

se utiliza do ato discricionário, na verdade a própria lei estabelece algumas 

possibilidades diante de casos hipotéticos e dentre essas o administrador poderá 

escolher a mais conveniente como bem explica Romeu Felipe Bacellar Filho (2008, 

p. 71): 

 

Não há liberdade de atuação, muito menos arbítrio, pois é o próprio 
ordenamento que confere este espaço, a ser exercido nos limites 
legais, além de que há vinculação à competência do agente, à forma 
prescrita em lei e à finalidade pública do ato. 

 

Esta análise da conveniência e oportunidade pode abranger dois requisitos 

de validade do ato, quais sejam, o motivo e o objeto, a essa possibilidade dá-se o 
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nome de mérito e pela margem de liberdade dada ao administrador, os atos 

discricionários diferentemente dos vinculados podem ser tanto anulados se houver 

vício de legalidade como revogados em se tratando do interesse público. 

Outra importante característica que vale ser ressaltada é que o Poder 

Judiciário pode exercer um grande controle de legalidade quanto aos atos praticados 

de forma discricionária, mas frise-se que este amplo controle é sobre a legalidade do 

ato e não sobre o seu mérito por mais esdrúxulo que possa parecer. Quanto a esse 

último controle cabe a análise sob o aspecto do interesse público e não sobre a sua 

legalidade. 

Diogenes Gasparine (2012, p. 149) esclarece: 

 

Mérito é a indagação da oportunidade e conveniência do ato; é a 
zona franca em que a vontade do agente decide sobre as soluções 
mais adequadas ao interesse público; é a sede do poder 
discricionário do administrador que se orienta por critérios de 
utilidade, [...]. Por fim, diga-se que o mérito não é requisito do ato 
administrativo nem se confunde com o mérito do Direito Processual 
Civil. 
 

Tratando-se dos atos discricionários, dois dos cinco elementos formadores 

do ato administrativo chamam atenção, são justamente os requisitos que comportam 

o “mérito” do ato, como acima explicado, trata-se do “motivo” e do “objeto”. 

A indagação não ocorre por mero acaso, na verdade é neste ponto do ato 

que o agente público tem a faculdade para exercer uma certa margem de liberdade. 

Importante frisar aqui, que em se tratando da máquina pública tudo tem proporções 

no mínimo municipais, o que significa dizer que em uma pequena brecha encontrada 

por um administrador mal intencionado é possível passar somas vultuosas do 

dinheiro público. 

Dentro do objeto do ato administrativo por exemplo, pode se esconder 

interesse diverso do público. Na corrente clássica dos requisitos do ato 

administrativo defendida por Hely Lopes Meireles, o “objeto” deve expressar o 

resultado prático pretendido pelo agente quando da expedição do ato, no entanto é 

bem verdade que implicitamente o resultado pretendido com a ação seja outro que 

só beneficie quem o praticou ou colaborou para que fosse praticado “legalmente”. 

O mesmo pode ocorrer com o requisito “motivo”, que ainda segundo a 

mesma corrente é a situação concreta e as razões legais que permitem a prática de 



46 
 

um ato. Por ser objeto de um juízo de conveniência e oportunidade do agente pode 

ser facilmente manipulável, afinal, diante de uma determinada ocasião uma pessoa 

pode interpretar algo diferente de varias outras pessoas e cada uma delas é capaz 

de apresentar uma justificativa diferente que as levaram a tal conclusão, dessa 

forma, se a lei confere ao executor do ato analisar e chegar a sua conclusão não se 

poderia invalidar o ato pois o mesmo teria sido praticado dentro dos preceitos legais, 

até que se prove a inexistência do interesse público. 

O que se está tentando demonstrar, é a existência de uma espécie de 

“corrupção branca”9 ou camuflada pela Lei, onde o administrador público querendo, 

pode manipular situações para que se faça necessário a prática de um ato de sua 

parte, ato esse que comporte pelo menos em parte a sua análise de conveniência e 

oportunidade e do qual poderá se beneficiar de alguma forma. 

Um exemplo clássico que pode ilustrar muito bem este contexto na prática 

são as obras públicas que coincidentemente começam a ser executadas alguns 

meses imediatamente anteriores às eleições, e não raros são os flagrantes de 

cidadãos dizendo “é só por que é época de eleição”. 

Fica notório que determinada obra só está sendo feita naquele momento por 

que é conveniente para a situação, isto é, alguém pretende tirar proveito daquilo 

muito mais do que beneficiar a população, ainda que isso ocorra por consequência, 

como um mero efeito e neste caso é visível que o interesse privado superou o 

público, pois a intenção, o dolo, era concretizar a vontade particular. 

O grande problema a ser resolvido é que tudo foi feito observado os 

parâmetros legais da administração, isto é, o ato preenche todos os requisitos de 

validade e mesmo de forma involuntária atendeu ao interesse coletivo, no entanto a 

prática do ato ficou vinculada ao que era conveniente para o administrador e não ao 

bem-estar social. 

Mas este seria um exemplo dos mais brandos, é óbvio que a mesma 

conduta corrupta poderia ser adotada para finalidades muito mais danosas ao bem 

comum, como por vezes se vê em operações da Policia Federal que desmantelam 

verdadeiras quadrilhas agindo por traz da carreira pública. 

Corriqueiramente, relaciona-se o conceito de corrupção a ganhos indevidos, 

mas a corrupção não se limita a uma mera transação de suborno e pagamento 

                                                           
9 Expressão utilizada pelo autor para mostrar que a corrupção se esconde sob o véu da 
legalidade. 
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ilícito. No entendimento de Michael J. Sandel (2012, p.38), corromper um bem social 

quer dizer deteriorá-lo, isto é, dar àquele bem ou prática social um valor ínfimo em 

relação ao que realmente vale. 

Sandel (2012, p.38), ilustra a questão exemplificando que cobrar entradas 

para assistir a audiências parlamentares é uma forma de corrupção, pois, dessa 

maneira o Congresso Nacional estaria sendo tratado como um negócio, ao contrário 

de como deveria ser tratado, isto é, um órgão representativo de caráter 

governamental, e traz inclusive uma possível resposta dos debochados, afirmando 

que estes “poderiam retrucar que o Congresso já é um negócio, na medida em que 

constantemente trafica influencia e vende favores a interesses particulares” 

Visto dessa forma o autor indaga: por que então não reconhecer o 

Congresso como o real negócio que é, e assim ter subsidio para cobrar a entrada? 

Mas logo na sequência aponta: 

 

A resposta é que a ação dos grupos de pressão, o tráfico de 
influências e o auto favorecimento que já conspurcam o Congresso 
são em si mesmos formas de corrupção. Representam a degradação 
do governo na esfera do interesse público. Em qualquer acusação de 
corrupção está implícita a concepção dos objetivos e das finalidades 
legitimamente perseguidos por uma instituição (no caso, o 
Congresso). (SANDEL, 2012, p.38) 
 

A grande questão que fica é como conciliar a boa administração da coisa 

pública com a discricionariedade conferida ao agente público pois, pelo que se 

percebe o problema está para além de questões de ordem administrativa legal, 

encontra-se mais precisamente na falta de limites morais e éticos. 

A falta desses limites já permeiam a esfera pública desde o descobrimento 

da Terra de Vera Cruz. Até aqui aparentemente e lamentavelmente a má 

administração só fez piorar ou seria mais correto dizer “melhorar”, já que as práticas 

ilegais na seara pública vem evoluindo e se modernizando a cada dia, tornando 

cada vez mais difícil serem descobertas. 

O lado bom dessa história, é que estudos como este vem se reproduzindo 

em todo o território nacional, o que demonstra uma preocupação geral da sociedade 

com essa questão e melhor do que isso demonstra um repudio social à corrupção. 

Olhando por este ângulo vê-se que até aqui, a situação veio piorando 

gradualmente, mas a partir daqui, tudo indica que uma reação popular teve início e 
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ao que parece a conduta dos representantes do povo tende a ser mais equivalente 

aos preceitos da moral e da ética. 

Se assim for, a discricionariedade conferida ao agente público para a prática 

de atos que geram efeitos jurídicos na órbita social, passa a ser não mais uma 

brecha para o ganho ilícito, mas sim uma ferramenta útil capaz de atender às 

necessidades sociais em suas peculiaridades. 

 

 

10 DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Cumprem os princípios administrativos função de suma importância no 

direito brasileiro, visto que não existe acerca deste ramo do direito um código que 

defina o modo de atuação do agente público em cada cenário especificamente. 

Num contexto amplo, os princípios gerais de direito são regras fundamentais 

informadoras  que buscam dar parâmetros razoáveis para a formação de normas e 

leis no universo jurídico, ou seja, das relações sociais variadas, os princípios tentam 

alcançar o que de mais importante precisa ser preservado pela lei, para que a partir 

daí possa o legislador desenvolver seu papel tendo como baliza os pontos traçados 

pelos princípios anteriormente.  

Eliana Raposo Maltinti (2006, p. 10), faz tal conceituação dizendo que “Os 

princípios constituem regras que surgem como parâmetro para a interpretação das 

demais normas jurídicas existentes, isto é funcionam como baliza para a resolução 

de problemas”. 

No que concerne a administração pública a própria Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 37, tratou de mencionar expressamente os princípios que a 

norteiam, é o texto: 

 

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. 
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A Constituição de 1988, elencou os princípios norteadores da administração 

pública e estes por si só já são autoexplicativos ou pelo menos deveriam ser para 

quem exerce um cargo público. 

No entanto é sabido que isso não acontece, muito além de princípios foi 

preciso criar leis específicas a respeito das condutas criminosas dos agentes 

públicos como é o caso da Lei de Improbidade Administrativa. Contudo também 

sabe-se que isso não basta para impedir a ação de agentes corruptos e quando 

quem deveria fiscalizar na verdade se vale do cargo para obter vantagens ilícitas 

torna-se necessário reinventar os meios capazes de inibir esse tipo de ação. 

A exemplo dessas novas formas de se tentar impedir práticas corruptas foi 

lançada recentemente pelo Ministério Público Federal as “Dez Medidas Contra a 

Corrupção” que visa em resumo prevenir a ocorrência de novos casos, bem como 

responsabilizar os culpados e recuperar o que foi desviado. 

Novas formas de combate são com certeza importantes para modificar a 

cultura dos representantes legais do povo mas, primordial, é basear essas novas 

formas de combate nos princípios fundamentais da administração que traçam um 

caminho que se seguido pelo agente público torna-se possível falar em erros da 

administração e não em crimes. A seguir uma explicação pormenorizada dos 

princípios constitucionais em apreço. 

O princípio da legalidade induz a compreensão de que a administração atue 

somente conforme permitido por lei anterior, o que significa que o agente público 

não pode agir conforme sua vontade e depois requerer que seja expedida uma lei 

para regulamentar aquele ato passado, ou sejas, não é possível criar direitos ou 

obrigações sem o respaldo de lei específica anterior. 

Agindo conforme a Lei, não há como incorrer em crimes de responsabilidade 

ou crimes políticos, é certo que uma hora ou outra equívocos aconteçam, mas isso 

não significa formar quadrilhas especializadas em desviar verbas públicas, 

tampouco em ser blindado frente as leis brasileiras que ao que parece não atingem 

a classe representativa no Brasil. 

Já o princípio da impessoalidade visa coibir que a administração pública 

prejudique ou até mesmo favoreça o cidadão de forma pessoal, em outras palavras, 

deve haver total imparcialidade no tratamento do interesse público, sendo vedado 

qualquer privilégio ou perseguição no exercício da administração segundo o que 

apregoa a própria Lei do Processo Administrativo nº 9.784/99 no seu artigo 2º, 
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parágrafo único, inc. III que define “Nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: objetividade no atendimento do interesse 

público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.” 

Logo, o princípio em estudo vai de encontro a atitudes de agentes públicos 

que atuam com o fim de favorecer pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas e por 

consequência serem beneficiados posteriormente em troca do privilégio que 

viabilizou no passado. 

Em suma o administrador só deve agir em função do interesse público e 

segundo o que prevê a lei acerca de cada caso, o que equivale a dizer que se 

tomadas essas precauções automaticamente quem estará agindo não será a pessoa 

do administrador público, mas o próprio poder executivo e portanto haverá 

imparcialidade e objetividade no ato. 

Quanto ao princípio da moralidade algumas teorias buscam explicar o 

relacionamento entre normas morais e normas jurídicas, das quais pode-se citar a 

Teoria do Mínimo Ético, defendida pelo inglês Jeremias Bentham e pelo alemão 

Georg Jellinek, segundo a qual a função das normas jurídicas seria a de assegurar a 

existência e aplicação das normas morais, isto é, a base do ordenamento seriam as 

normas morais e o direito viria para garantir que estas fossem respeitadas. (MAZZA, 

2014, p.101) 

Outra teoria que visa tal explicação é a Teoria dos Círculos Independentes, 

defendida por Hans Kelsen, esta defende a total separação entre Direito e Moral, 

sendo portanto conglomerados distintos de normas sociais, o que permite a 

conclusão de que o legislador não estaria obrigado a levar em consideração os 

padrões de moralidade existentes na sociedade quando da elaboração de novas 

leis.(MAZZA, 2014, p.101) 

Uma terceira teoria que pode ser entendida como mista ou eclética é 

chamada de Teoria dos Círculos Secantes. Ela foi desenvolvida por Claude Du 

Pasquier e informa que Direito e Moral de fato são conjuntos normativos diversos, 

contudo, existe entre os dois um ponto de convergência onde um instituto tem a 

capacidade de interferir no outro. (MAZZA, 2014, p.102) 

Esta última teoria parece ser mais equivalente a realidade social, vez que 

existem varias condutas que são reprovadas pelo direito e pela moral, ao mesmo 

tempo que outras ações tem alguma relevância para um complexo normativo e não 

para o outro. 
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Baseado na Teoria dos Círculos Secantes ensina Alexandre Mazza (2014, p. 

102), que é possível a existência de: 

 

Comportamento lícito e imoral; comportamento lícito e imoral; 
comportamento lícito e amoral (indiferente para a Moral); 
comportamento ilícito e imoral; comportamento ilícito e moral; 
comportamento ilícito e amoral; comportamento indiferente para o 
Direito e imoral; comportamento indiferente para o Direito e moral; 
comportamento indiferente para o Direito e amoral. 
 

Observa-se no princípio da moralidade um importante fator de controle dos 

atos da administração pública, constituindo este elemento um dos requisitos de 

validade do ato, talvez por esta razão a constituição federal de 1988 no art. 5º, 

LXXIII, faça previsão da possibilidade de ação popular contra ato lesivo à moralidade 

administrativa: 

 

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

Ressalta-se também que a moral administrativa de que trata a Constituição 

não é a moral comum conhecida e preservada pela sociedade, especialmente 

porque a moral comum é alterada com o passar do tempo e conforme a mutação 

social, o que não ocorre com a moral administrativa. 

Do mesmo modo a administração não está obrigada a atender aos preceitos 

morais impostos pela sociedade, o que não significa dizer que o Poder Público 

Administrativo não precise respeitar os padrões éticos, de boa fé, decoro e outros 

que fazem parte da boa administração. 

Realmente ao se pensar na possibilidade da administração pública ser 

regida exclusivamente por normas morais, é fácil a conclusão de que esta com 

certeza protagonizaria as cenas mais imorais da sociedade brasileira. 

Se com normas tanto morais como éticas as condutas são por vezes 

vexatórias para a sociedade, se fossem apenas morais talvez ainda existisse no pais 

a figura da escravidão legal. 

Sinceramente, é óbvio que isso (Administração pautada apenas em normas 

morais) nunca vai ocorrer, pois o ser humano é ambicioso por natureza, mas tirando 

isso por base, até para que as autoridades respeitem normas legais, é preciso dar 
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início a mudanças culturais que devem começar dentro das salas de aula da pré-

escola.  

Por fim, e no intuito de primar pela observância da moralidade dentre outros 

princípios administrativos,apregoa Alexandre Mazza (2014, p. 108), que o legislador 

permitiu importante avanço para o direito administrativo brasileiro com a 

promulgação da Lei de Improbidade Administrativa de nº 8.429/92, que traz em seu 

art. 4º “Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar 

pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. 

Esta lei é um relevante dispositivo capaz de permitir a aplicação concreta do 

princípio da moralidade por meio da aplicação das sanções que prevê aos agentes 

públicos quando estes por qualquer razão tiverem suas ações desvirtuadas do 

interesse público. 

O quarto princípio administrativo elencado pela constituição é o da 

publicidade que nos ensinamentos de Rita de Cássia Biason (2014) “impõe à 

administração pública a atuação transparente de modo a possibilitar o mais amplo 

acesso às informações sobre a atividade administrativa.” 

Exige-se da Administração Pública ampla publicidade dos seus atos, sendo 

que proceder dessa forma constitui-se como requisito de validade do ato, além do 

que, quando a população tem total conhecimento das ações tomadas pelo 

administrador no interesse coletivo a tendência é que essa sociedade tenha maior 

confiança em seus governantes de modo que a relação administrado e 

administrador se torne melhor. 

O princípio em apreço além da previsão do artigo 37 da Constituição Federal 

de 1988, também recebe amparo legal do artigo 5º, XXXIII do mesmo diploma: 

 

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. 
 

No mesmo sentido corrobora o at. 5º, LXXII ao expressar: 
 

Conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
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caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
 

Esclarecendo que o remédio constitucional supracitado é conveniente 

quando a informação requerida for relativa ao próprio solicitante, pois do contrário 

para alcançar a informação desejada pode se fazer necessário o mandado de 

segurança individual ou coletivo. 

Outro ponto a ser esclarecido e que é de suma importância é o fato de que 

este princípio não é absoluto, alias como quase nada no estado de direito, assim, 

quando do sigilo de informações depender a segurança da sociedade e do Estado o 

princípio da publicidade poderá ser relativizado, até por que com isso se está 

protegendo o interesse da coletividade.  

O art. 5º, LX, também da constituição reforça a possibilidade informando que 

“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

Considerando que a administração trata de interesses coletivos parece soar 

estranho que em alguns casos ela deixe de fornecer informações justamente ao 

coletivo, toda via, explica Maria Sylvia Zanella di Pietro (2008, p.340), que essas são 

situações em que o próprio interesse assim exige que se faça como por exemplo se 

desse silêncio dependa a segurança pública. 

Ao expor o conteúdo do princípio da publicidade se cria uma falsa impressão 

de que ressalvados os casos onde é necessário haver o sigilo, todos os demais atos 

e resultados desses atos são expostos de maneira transparente para a sociedade. 

Não é verdade, afinal que autoridade irá admitir em Portais da Transparência ou 

diários oficiais que praticou determinado ato para obter vantagem ilícita. 

O ato em si pode até ser publicado, mas a real finalidade, aquela indevida, 

essa não aparecerá. Não só para esconder ações ilegais da sociedade, mas 

também com o fim de promover a especulação não há o devido respeito ao princípio 

da publicidade. Há uma dúvida em todo território brasileiro a cerca da condição 

deficitária ou superavitária da Previdência Social, uns falam uma coisa, outros falam 

outra. 

Mas qual a real condição da autarquia, parece ser uma informação que o 

Estado não tem interesse em fornecer, até por que, de posse de informações como 

esta a sociedade pode causar algum incômodo ao Poder Público.  
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A doutrina ainda faz algumas subdivisões quanto ao princípio em questão 

para fins de melhor compreensão de seu alcance. Uma dessas subdivisões cria dois 

subprincípios, o da transparência, que versa sobre o dever da administração de 

prestar informações do interesse coletivo e de se abster de praticar atos sigilosos. O 

segundo subprincípio  é o da divulgação oficial, que trata não só da publicação do 

ato, mas especialmente do seu conteúdo, bem como do respeito ao meio de 

publicidade definido pelo ordenamento se houver. 

Por fim, é valido esclarecer quais são os objetivos da publicidade do ato. 

Nesta análise verifica-se que não é exclusivamente informar à sociedade a 

pretensão da administração tornando público o  conteúdo do ato, mas o fato de 

assim se proceder torna exigível o conteúdo do ato, bem como dá início a sua 

produção de efeitos ao mesmo tempo que permite que seja feito o controle de 

legalidade daquela ação pública. 

Portanto, havendo irregularidades no ato expedido se torna possível agir 

contrariamente a ele, bem como, responsabilizar o seu agente pela desobediência 

aos preceitos legais. 

Teoricamente o Estado foi pensado de forma incrível, dentro do 

ordenamento jurídico tudo parece estar no seu devido lugar como a engrenagem de 

um relógio analógico, todavia, este Estado precisa ser posto em prática, o que só 

será possível com o cumprimento eficaz das Leis e princípios gerais de direito. 

Entre os italianos, o conhecido “dever de boa administração” é denominado 

no Brasil como princípio da eficiência e recebeu status constitucional ao ser inserido 

no art. 37 do Constituição Federal de 1988 pela EC n. 19/98. 

Tal princípio atribui a administração pública a obrigação de agir com rapidez, 

perfeição e rendimento no atendimento ao interesse coletivo e claro fazer isso 

respeitando os demais princípios administrativos constitucionais. 

Com relação à agilidade no desempenho de suas funções, há situações 

onde a administração deve agir com rapidez para evitar danos aos administrados, 

como bem exemplifica Diogenes Gasparine (2012, p. 76): 

 

É o que ocorre se solicitada a instalação de um para-raios numa 
escola. O Estado procrastina a instalação. Nesse tempo ocorre a 
queda de raio que causa prejuízo aos alunos. O Estado apurada a 
culpa, deve indenizar os prejudicados. 
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O autor explica, que pelo fato do Estado ser responsável por vários 

desdobramentos sociais, este naturalmente se tornou um estado inchado e moroso, 

no entanto essa situação não retira ou ameniza sua responsabilidade frente aos 

administrados, logo, diante de uma demora no atendimento que cause prejuízo ao 

particular ou ao coletivo a indenização será devida. (GASPARINI, 2012, p.76) 

Não basta a rápida execução das atribuições da administração, estas devem 

alcançar seus objetivos com perfeição, vez que o Estado dispõe dos conhecimentos 

técnicos necessários a boa execução das obras a que se propõe além é claro das 

verbas provenientes dos administrados. Até porque, atender a esse critério garante 

o resultado útil da obra, a satisfação daqueles que vão usufruir do resultado e 

permite a economia de dinheiro público que poderá ser empregado em outros 

projetos que atenderão ao interesse social. 

Na realidade a administração deve buscar fazer mais com menos, isto é, 

maximizar os resultados em suas ações.  Ressalta-se que resultados positivos não 

quer dizer obtenção de lucros, ainda que em alguns casos possam existir. 

(GASPARINI, 2012, p.76) 

O rendimento que se busca com as ações da administração não fica adstrito 

às obras que executa, muito pelo contrário, a manutenção destas é se não tão, 

ainda mais importantes do que sua própria execução, pois uma edificação pública 

seja de qual seguimento for, saúde, educação, etc. presume-se que foi implantada 

para perdurar no tempo, salvo algumas exceções, logo, vão precisar de funcionários, 

energia, água, materiais para seu funcionamento, maquinários, enfim. 

Portanto deve o administrador estar atento a todas estas questões quando 

tomar a decisão por implantar algo, do contrário, o que se terá são os chamados 

“elefantes brancos” que geram gastos exorbitantes durante e após a sua execução e 

não trazem benefícios significativos a população. 

Sobre essa questão, aliás, o Brasil tem uma péssima reputação. Trata-se de 

obras paradas no tempo que desperdiçaram grandes somas do dinheiro público, 

obras como a Transposição do Rio São Francisco e a Transamazônica são 

exemplos de investimentos mau feitos que atravessaram governos distintos e até 

hoje não foram concluídas. 

Certamente nestes dois exemplos como em muitos outros não houve o 

respeito ao princípio da eficiência e se bem estudado chegar-se-á a conclusão que 

outros princípios constitucionais também foram desrespeitados. 
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Onde estão os responsáveis? Algum culpado foi penalizado? São perguntas 

para as quais as respostas são negativas. 

Toda via, agindo no interesse da coletividade, ocorrendo a hipótese de um 

investimento público não atingir o resultado esperado também não deve ficar inerte o 

agente público enquanto o prejuízo se acumula e a população deixa de ser atendida. 

Nesse sentido afirma Gasparini (2012, p. 77), que: 

 

O agente público em tais casos, deve tomar as medidas necessárias 
para por fim a certa situação tida, em termos de resultado, por 
desastrosa para o Estado. Assim deve extinguir órgão e entidades e 
remanejar servidores sempre que se verificar um descompasso entre 
a situação existente e o princípio da boa administração, ou, se isso 
não for aconselhável, deve tomar as medidas para tornar menor esse 
desvio ou descompasso. 
 

Em uma análise mais superficial ao se pensar no princípio da eficiência 

quase que involuntariamente acaba-se fazendo um comparativo com a gestão de 

uma empresa privada que como regra geral sobrevive de erros e acertos, devendo 

seu administrador traçar o melhor plano possível para atingir o resultado almejado, 

aqui o lucro. Desse ponto de vista fica evidente que não basta que o administrador 

seja público ou da empresa privada busque apenas ser eficiente, pois deverá se 

amparar nos demais requisitos para que o resultado seja satisfatório. 

 

 

11 OS SUPRAPRINCÍPIOS OU SUPERPRINCÍPIOS 

 

 

Em direito administrativo, muito se fala nos princípios, especialmente nos 

princípios constitucionais da administração pública, elencados no art. 37 da 

Constituição federal de 1988 como acima foi exposto e explicado um a um. 

Ocorre que nem todos os princípios que norteiam a administração pública 

estão positivados na Lei e alguns mesmo não tendo essa recepção constitucional 

expressamente falando, carregam em si tamanha importância que por vezes são a 

base daqueles descritos nos textos legais. É o que ocorre por exemplo com os 

chamados supraprincípios ou superprincípios como alguns doutrinadores 

denominam. 
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Alexandre Mazza (2014, p. 87), se preocupou em definir a própria expressão 

para que melhor fosse compreendido o que se quer dizer quando se utiliza tais 

nomenclaturas e esclarece “Supraprincípios ou superprincípios são os princípios 

centrais dos quais derivam todos os demais princípios e normas do Direito 

Administrativo” 

Esclarecido o significado das expressões, passa-se a análise do seu conteúdo que é 

o ponto crucial do estudo. 

A doutrina apregoa a existência do superprincípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado e o superprincípio da indisponibilidade do interesse 

público, sendo que ambos existem concomitantemente e representam uma espécie 

de controle da atuação da administração pública ao paço que esta deverá levar em 

conta esses dois preceitos no momento de sua atuação e sofrerá interferência direta 

destes visto que em toda conduta administrativa deverá prevalecer o interesse 

público, ainda que algum particular seja afetado para tanto. 

 

 

11.1 A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO 

 

 

A supremacia do interesse público sobre o privado como o próprio nome 

esclarece informa que a necessidade coletiva é mais importante do que a 

necessidade particular e para que isso seja posto em prática a administração pública 

recebe da coletividade poderes especiais capazes de permitir a preservação dessa 

condição inclusive se valendo da força se for necessário. (MAZZA, 2014, p.87) 

Na verdade, essa regra se bem analisada, permite a conclusão de que se 

faz necessária a qualquer grupo social, na medida em que é exatamente a condição 

para que ele exista, do contrario o homem seria um ser isolado pois valeria a regra 

do mais forte, ou seja, um indivíduo enxergaria no outro uma ameaça em potencial e 

tentaria eliminá-la para evitar que fosse ele o eliminado. 

Por meio do respeito ao superprincípio em apreço a administração consegue 

atuar de forma condizente como aquilo que dela se espera e para Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2008, p. 63): 
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Esse princípio, também chamado de princípio da finalidade pública, 
está presente tanto no momento da elaboração da lei como no 
momento da sua execução em concreto pela Administração Pública. 
Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda 
a sua atuação. 
 

Percebe-se então que a finalidade do agente e da administração é 

compulsoriamente cuidar do interesse coletivo, este é o seu trabalho, a população 

delega esta função ao administrador e este por sua vez aceita o encargo, pois 

governa de livre e espontânea vontade, ou seja, no momento em que aceitou o 

cargo se colocou a disposição da sociedade e assumiu com ela o compromisso de 

zelar por seus interesses respeitando os preceitos legais e os mandamentos 

principiológicos. 

Assim a vontade coletiva, isto é, o interesse público deve prevalecer 

inclusive sobre a sua própria vontade não sendo portanto, permitido ao agente tomar 

decisões baseadas nos seus próprios interesses ou no interesse de pessoas ou 

instituições determinadas ainda que com essa conduta venha a beneficiar varias 

pessoas, se isto não for o melhor para o corpo social. 

Ao mesmo tempo que a supremacia do interesse público sobre o privado é 

levada em conta pelo legislador na hora da edição das leis esta deve ser a 

preocupação da administração quando da sua atuação, o que significa dizer, que o 

agente é compelido a respeitar este princípio em sua tomada de decisão e ação. 

Quando a lei permite à Administração invadir os direitos dos administrados 

para garantir o bem-estar social, seja desapropriando, punindo ou fiscalizando, ela 

está autorizando que a Administração faça valer o interesse coletivo sobre o 

particular e isso é legal. 

Contudo, se por ventura o agente público se vale dessa prerrogativa para 

auferir ganho próprio, beneficiar algum conhecido ou até mesmo prejudicar 

propositalmente um particular, estar-se-á diante de um desvio de finalidade, fazendo 

prevalecer o interesse particular sobre o interesse público, caso este em que seu ato 

se torna ilegal, viciado e não deve produzir efeitos se não para o agente que agiu 

com o dolo de não respeitar os preceito legais, sendo cabível neste caso as sanções 

previstas na Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429 de 1992, conforme se 

verifica: 
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Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma desta lei. 
 

Estaria o administrador cometendo um abuso de poder propriamente dito, 

pois nesta circunstância teria extrapolado os limites de suas atribuições e portanto 

se desviado das finalidades da administração. Seu ato é totalmente contrário àquilo 

que a sociedade entende como correto e dessa forma esta mesma sociedade não 

estaria sendo representada pelo agente corrompido por seu próprio interesse. 

Logo, se o ato não representa a vontade majoritária da população deve ser 

considerado ilegal, como explica com maior profundidade Hely Lopes Meirelles 

(2006, p. 110) 

 

O abuso do poder como todo ilícito, reveste as formas mais diversas. 
Ora se apresenta ostensivo como a truculência , às vezes 
dissimulado como o estelionato, e não raro encoberto na aparência 
ilusória dos atos ilegais. Em qualquer desses aspectos – flagrante ou 
disfarçado – o abuso do poder é sempre uma ilegalidade invalidadora 
do ato que o contém. 

 

Em verdade, não é de sempre que a função da Administração Pública é 

atender ao interesse público, ao contrario disso, ainda no século XIX o Direito visava 

assegurar as garantias do indivíduo isoladamente, de modo que não se pensava no 

Estado como ente perseguidor do bem-estar social, ainda que com sua atuação isso 

pudesse ocorrer. (PIETRO, 2008, p. 64) 

Maria Sylvia ainda esclarece que foi já no final do século XIX que essa 

situação começou a tomar outros rumos, isso em decorrência das mudanças 

ocorridas nas ordens econômicas, social e políticas da época. As populações 

tornaram-se mais homogêneas, as grandes massas passavam a vislumbrar novas 

possibilidades e para que estas fossem alcançadas se fazia necessário uma atuação 

mais eficaz do Estado na garantia de direitos já adquiridos e na busca de novos 

direitos, como bem coloca Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008, p. 64) “o direito 

deixou de ser apenas instrumento de garantia dos direitos do indivíduo e passou a 
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ser visto como meio para a consecução da justiça social, do bem comum, do bem 

estar coletivo.” 

Alcançar o tal bem estar coletivo não era tarefa fácil para um Estado 

acostumado a somente organizar e atender individualmente quem buscava a 

prestação estatal, mas isso foi preciso e de certo modo foi e vem sendo posto em 

prática, embora lentamente. 

No entanto, à medida que a obrigação estatal cresceu a  sua arrecadação o 

acompanhou e a administração não mede esforços para implantar novos tributos ao 

se ver em apuros financeiros. O problema disso não é propriamente a alta 

arrecadação, mas sim a ausência de reversão desses tributos a sociedade em forma 

de saúde, educação dentre outras obrigações da administração pública, o que revela 

uma realidade triste, porém notória que é o fato de não existir uma correta 

distribuição de riquezas, assim como os recorrentes casos de desvios de dinheiro 

público. 

Falta então, uma severa fiscalização dos atos da administração pública que 

permita desvendar as ações corruptas e seus executores e assim se tornar possível 

por meio de leis com um sério cunho pedagógico desestimular essa prática. 

Com esse novo modelo de defender o direito de cada um, ou seja, 

defendendo o direito de todos ao mesmo tempo o Estado acaba por se transformar, 

tendo as suas incumbências ampliadas na mesma proporção de seu dever de fazer 

valer o interesse público, esta mudança ocasiona uma ampliação no próprio conceito 

de serviço público: 

 

O mesmo ocorreu com o poder de polícia do Estado, que deixou de 
impor obrigações apenas negativas (não fazer) visando resguardar a 
ordem pública, e passou a impor obrigações positivas, além de 
ampliar o seu campo de atuação, que passou a abranger, além da 
ordem pública, também a ordem econômica e social. Surgem no 
plano constitucional, novos preceitos que revelam a interferência 
crescente do Estado  na vida econômica e no direito de 
propriedade. (PIETRO, 2008, p. 64) 
 

Esta mudança se faz perceber mais precisamente após a Primeira Guerra 

Mundial (1914 - 1918), quando segundo Marçal Justen Filho (2005, p. 39), surgem 

as chamadas Constituições Sociais como a mexicana de 1917 e a alemã de 1919, 

que passaram a atribuir ao Estado a obrigação de prestar serviços públicos 
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necessários ao bom desenvolvimento social e econômico como a exemplo do 

transporte coletivo. 

Faz-se necessário lembrar que ao se tratar da supremacia do interesse 

público sobre o privado, leva-se em conta o interesse público primário, pois existe o 

interesse público secundário caracterizado pelo interesse patrimonial do Estado e 

quanto a este, não carrega em si o poder de ser superior ao interesse coletivo, muito 

embora pareça em alguns casos que o Estado aja impulsionado por este interesse 

patrimonial quando por exemplo realiza uma desapropriação ou rescinde 

unilateralmente um contrato. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 39) 

O que ocorre de fato, é que como regra e deve ser assim, é que isso se faz 

pensando no bem da coletividade, aquele imóvel desapropriado deve ser usado para 

atender a sociedade de algum modo, bem como aquele contrato deve ter sido 

rescindido, pois não estava sendo vantajoso para a Administração e nem para a 

sociedade. 

 

 

11.2 A INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 

 

 

O supraprincípio da indisponibilidade do interesse público revela uma 

questão que aparentemente é óbvia, qual seja, o fato de que o interesse defendido 

pela administração não lhe pertence, quer dizer, ela atua visando resguardar e 

melhorar o interesse coletivo, no entanto fez-se necessário que tal ponderação 

constasse do princípio em análise, bem como do texto da Lei 9.784 de 1.999 como 

se verifica no seu “Art. 1o: 

 

Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo 
no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em 
especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da Administração. 

 

Desse modo, e diante de tal incumbência o agente público tem por dever 

atuar não segundo a sua vontade, mas, conforme a vontade coletiva que foi quem 

lhe conferiu esta atribuição. Em outras palavras, os direitos públicos, aí englobados 

os bens e serviços sob a gestão da administração não estão ali para servir a 
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vontade do agente, e destes ele não poderá abrir mão sem razoável comprovação 

de que a conduta é tomada para o bem-estar social. 

Este talvez seja um dos mais expressivos superprincípios norteadores da 

administração pública. Analisando criticamente a questão tem-se que, se o interesse 

é público e é indisponível, com que razão se justifica que um representante do corpo 

social se de ao direito de colocá-lo em segundo plano, estando os seus em primeiro. 

Há em uma situação como essa ao menos duas falhas do agente que 

pratica uma conduta sem respeitar o princípio em questão. A primeira ocorre,pois 

como dito o interesse é público, sendo assim, deve vir antes do interesse particular, 

especialmente do agente público que não deve levar em conta a sua vontade 

pessoal e particular para administrar o Estado. 

Em segundo lugar, o interesse é indisponível, daí decorrendo a lógica de 

que em hipótese alguma pode o administrador público dispor de algo que não lhe 

pertence, na verdade cabe a ele proteger esse interesse que é da coletividade, pois 

este é não só seu papel como seu dever enquanto representante do meio social. 

Dessa forma quando um ato de corrupção acontece muito mais do que 

dinheiro está sendo desperdiçado, em verdade além do desrespeito com aqueles 

que cederam o poder para o administrador, esta sendo posto em prática uma 

agressão física, psicológica e social que deixa na população cicatrizes que passam 

de geração para geração. 

Mas para o efetivo entendimento do que de fato é o interesse público, o ideal 

seria defini-lo segundo os critérios apontados pela doutrina, no entanto, esta 

definição não parece fácil, dado um recorrente intuito que nos leva a atribuir à 

expressão uma espécie de circulo vicioso onde o interesse público salta aos olhos 

como o sendo por que é atribuído ao poder estatal ao mesmo tempo que é atribuído 

ao Estado por que é público. 

Esta é uma visão limitada que não permite exteriorizar o real conteúdo do 

termo, como bem explica Marçal Justen Filho (2005, p. 37): 

 

Como decorrência, todo interesse público seria estatal, e todo 
interesse estatal seria público. Essa concepção é incompatível com a 
Constituição, e a maior evidencia reside na existência de interesses 
públicos não estatais (o que envolve, em especial, o chamado 
terceiro setor, composto pelas organizações não governamentais). 
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Continua o autor, esclarecendo que não é possível dizer se o interesse é ou 

não é público com base na identidade do seu titular, “sob pena de inversão lógica e 

axiológica”, (JUSTEN FILHO, p. 37). 

Significa dizer, que o Estado não é o titular do interesse, mas apenas 

representante e defensor deste, pois o interesse público nasceu antes do Estado e 

para que fosse tutelado criou-se o Estado Democrático de Direito como a ferramenta 

capaz de atingir tal objetivo, o que permite concluir que o interesse é atribuído ao 

Estado por ser público e não o contrário.(JUSTEN FILHO, 2005, p. 37) 

Marçal Justen Filho (2005, p. 38), ainda faz outro apontamento negativo, ou 

seja, aquilo que não se configura como interesse público, é a não confusão deste 

com o interesse do aparato administrativo que a doutrina costuma chamar de 

interesse secundário ou patrimonial que seriam meras conveniências do poder 

estatal que não representam a vontade comum e por tanto não mereceriam nem ao 

menos o nome de interesse público na acepção jurídica do termo e muito menos se 

sobrepor ao interesse primário que é o da coletividade. 

Da mesma forma, no que tange ao agente público e seus interesses 

particulares, não é admissível que a vontade coletiva sofra qualquer consequência 

decorrente do que almeja o agente, pois a sua vida e seus interesses ainda que este 

seja o administrador público continuam sendo questões privadas e deveram ser 

tratadas dentro desta esfera segundo critérios validos para todos os cidadãos e suas 

questões particulares. 

O fato é que, aponta-se para varias conceituações negativas de “interesse 

público” e assim chega-se a conclusão de que é difícil dizer objetivamente o que 

venha a ser de forma concreta o interesse público. 

Analisando de forma bem simples poderia ser dito que é a vontade da 

maioria em termos quantitativos, mas isso levanta um certo problema que é a 

vontade da minoria, deveria ser deixada de lado? Realmente trata-se que questão 

muito sensível que deve ser muito bem avaliada pelo Poder Público seja durante a 

edição de uma Lei, seja na execução de um ato administrativo.(JUSTEN FILHO, 

2005, p. 39) 

Por vezes, ainda que se consiga identificar qual seja o interesse público 

predominante diante de alguma situação, haverá conflito com outros interesses 

coletivos, isto se dá por que parece impossível se chegar à unanimidade das 

vontades. O que é bom para uns pode não ser tão bom para outros, dado a 
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existência de uma pluralidade de interesses e cada qual com a sua justificativa de 

modo que não dá para simplesmente anular a vontade de uma das partes para 

resolver o conflito, sob pena de se criar outro conflito ainda de maior proporção. 

Pois bem, se há uma imprecisão quanto ao conceito de interesse público em 

decorrência das vontades dos sujeitos que ele representa, talvez a resposta esteja 

justamente neste ponto. Pode ser que não se deva tentar definir o interesse público 

como algo que represente a vontade de todo corpo social, por que como já dito 

atingir a unanimidade das vontades não parece possível. 

A forma correta de tratar da questão deve residir em se admitir que existam 

vários interesses públicos distintos, levando-se em consideração a existência dos 

diversos núcleos familiares e sociais distintos que trazem consigo necessidades e 

anseios também diversos. Partindo deste pressuposto e tendo em mente que o 

dever do Estado é atuar em busca da satisfação do interesse da coletividade, é sua 

atribuição praticar atos que atendam ao maior número de coletividades possível, 

ainda que a totalidade delas nunca se consiga atingir. 

Mas isso acaba por fazer retroagir o pensamento ao superprincípio 

anteriormente estudado, afinal, chega-se a conclusão de que o interesse público 

deve prevalecer sobre o privado ainda que sejam muitos os interesses públicos. 

Para resolver a questão, a Administração terá que avaliar cada caso e identificar a 

solução que atenda ao maior número de interesses possível e dar o devido suporte 

àqueles que de algum modo tenham sido prejudicados. 

Dessa forma estará completo o atendimento ao interesse público geral, pois 

o anseio da maioria foi atendido, a minoria prejudicada ou não beneficiada recebeu o 

devido respaldo e a coletividade se sentiu amparada pela administração pública. 

O que de modo algum pode ocorrer, é o interesse público ser posto em 

segundo plano, o que significa dizer que é inadmissível que qualquer outro interesse 

venha antes do público por que assim a administração pública estaria dispondo 

daquilo que é a razão da sua própria existência. 

Tendo por base este raciocínio e considerando a situação que vive a 

administração pública brasileira, seria então adequado desfazer a figura do Estado, 

já que este por diversas vezes deu provas de que não atende às suas finalidades? 

Bem como, por que é usado por quem detém o poder como ferramenta geradora de 

desigualdades e mantenedora do poder? 
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Parece evidente que não. A história do Brasil demonstra que este país está 

em um processo de amadurecimento constante e melhoras significativas já 

ocorreram e continuam ocorrendo diariamente. O simples fato de assuntos como a 

corrupção estarem sendo discutidos pela sociedade é prova de que a população 

está se conscientizando sobre a importância de sua participação na política e na 

administração do Estado e isso naturalmente criará um filtro cultural que terá como 

resultado a total intolerância à falta de representação. 

 

 

12 CONCLUSÃO 

 

 

Diante da análise bibliográfica realizada a cerca do tema “corrupção”, 

primeiramente se percebe que esta é uma questão que está presente em nossa 

história ainda antes do Brasil ser Brasil. Em uma visão de certo modo limitada pode-

se dizer que foram os descobridores que trouxeram para cá a ideia de trocar 

opiniões, valores e obrigações por algum benefício, seja em dinheiro ou qualquer 

outra vantagem que não se conseguiria pelas vias corretas. 

Contudo, há que se levar em consideração que para alguém aceitar 

participar de qualquer esquema que envolva ganhos fáceis provenientes de fontes 

desonestas, essa pessoa de certo modo já está corrompido, ou seja, a obrigação 

moral deste indivíduo já não fala mais alto no seu foro íntimo. Assim, o corruptor 

encontra campo fértil para por em prática suas ambições na medida em que a 

sociedade tem em mente o individualismo onde cada um pensa somente em si 

mesmo e quando muito solidário, tenta garantir algum benefício para familiares e 

amigos. 

Pois bem, para barrar as ações do homem que não condizem com o meio 

coletivo, foi desenvolvida uma ferramenta chamada Direito que em resumo visa 

manter a ordem social ou restaurá-la inclusive por meio da força quando necessário. 

Ocorre que este mesmo direito que define condutas típicas antijurídicas 

impedindo assim que estas ocorram por meio da coerção, também estabelece 

diretrizes que devem ser respeitadas por todos os seguimentos da sociedade, 
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inclusive a administração pública trazendo para suas ações a presunção de 

legalidade. 

Mais do que diretrizes o direito estabelece princípios constitucionais de 

observância obrigatória para a administração, sendo eles o da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim, se respeitados estes 

mandamentos se pressupõe que a conduta administrativa será benéfica para o 

corpo social 

Por outro lado, tem-se que a Administração age por meio de atos, isto é, ela 

executa suas atividades emitindo atos administrativos, seja para a execução de uma 

obra, seja para a prestação de algum serviço ou a expedição de um decreto. 

Todavia estes atos não acontecem aleatoriamente, devendo ter previsão legal para 

sua execução, ou seja, teoricamente o agente público não é livre para agir a seu bel 

prazer, sendo necessário, a persecução de um bem comum como fator legitimador 

da sua ação.  

Com relação a estes atos, a doutrina a fim de tornar claro o modo como se 

dá a ação da administração pública, tratou de fazer várias classificações sobre o 

tema, dentre as quais se destaca talvez a mais importante delas que trata do grau 

de liberdade conferida ao agente para a expedição de um ato. 

Esta classificação divide os atos administrativos em vinculados e 

discricionários, no primeiro o agente age conforme diz a Lei. Já no segundo caso, é 

permitido ele faça uma análise de conveniência e oportunidade quanto ao caso 

concreto para após decidir como agir. 

Os estudos aqui realizados permitiram a conclusão de que é justamente nos 

atos discricionários onde se manifestam com maior intensidade as ações corruptas 

do agente público. 

Outra classificação de suma importância feita pela doutrina quanto aos atos 

administrativos, ainda que exista certa divergência doutrinária a cerca do assunto, 

versa sobre os requisitos de validade do ato administrativo, quanto a estes a 

corrente majoritária que é defendida por Hely Lopes Meirelles afirma que são eles a 

competência, objeto, forma, motivo e a finalidade. 

Dentre estes elementos, dois chamam a atenção por carregarem em si a 

natureza discricionária, tratando-se do objeto e do motivo. 

Por abrigarem esses dois elementos, margem de liberdade conferida ao 

agente público, observou-se com o trabalho em questão que o agente mal 
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intencionado pode se valer dessas duas tangentes para atuar em desfavor da 

sociedade e isso dentro da legalidade, uma vez que a Lei prevê essa possibilidade. 

O objeto representa a ordem emanada do ato, seu conteúdo propriamente 

dito, por exemplo “construa o asfalto” e o motivo constitui a situação de fato que 

permite a execução do ato, neste exemplo “o asfalto está destruído”. Veja que no 

exemplo acima o agente público identifica uma situação que exige a ação da 

administração pública e diante disso resolve tomar uma atitude, para tanto emite um 

ato que contem a ordem “construa o asfalto”. 

A princípio tudo parece correr dentro dos conformes, mas e se por acaso 

não era necessário construir todo o asfalto, e se apenas uma reforma bastasse para 

corrigir o problema e toda àquela verba extra só foi gasta por que a empreiteira que 

fez o asfalto vai pagar propina para o agente público que emitiu a ordem. 

É exatamente nesse ponto que reside o problema, o mal administrador agiu 

dentro da legalidade, mas não visava atingir uma finalidade pública ainda que por 

tabela isso tenha ocorrido, ou seja, o interesse individual do agente prevaleceu 

sobre o interesse coletivo e isso deveria tornar o ato ilegal e portanto, ensejador das 

sanções legais previstas. 
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