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RESUMO 

O presente artigo, ao situar a Moralidade como Princípio Constitucional da Administração 
Pública, conforme preconiza a Carta Política de 1988, busca densificar o seu conteúdo e 
analisar os meios processuais pelos quais ele pode ser suscitado perante o Poder Judiciário.  
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Para a política o homem é um meio; para moral é um fim. A revolução do futuro será o triunfo 
da moral sobre a política. (Ernest Renan) 

 

1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUAS 

NORMAS PRINCIPIOLÓGICAS 

Com a Constituição Federal de 1998, o regime jurídico administrativo brasileiro, antes 

circunscrito à legislação ordinária e infralegal, elevou-se à categoria de norma 

constitucional. Tal perspectiva conferiu maior legitimidade à função executiva do Estado e 

representou uma mudança de paradigma normativo e hermenêutico para o Direito 

Administrativo brasileiro.  

Segundo Carmem Lúcia Antunes Rocha, a razão política da constitucionalização do 

regime jurídico administrativo pátrio ocorreu devido ao Estado brasileiro, pouco afeito ao 

desempenho da atividade administrativa, circunscreve-se, na prática, ao Direito (ROCHA, 

1994, p. 65).  

Nesse regime jurídico administrativo brasileiro alicerçado no texto constitucional, 

destacam-se as normas principiológicas, em face de sua maior abstratividade, seu caráter 

fundamental e por portarem valores de maneira mais evidente que as normas-regras.  

Desse modo, inicia o capítulo da Administração Pública na Constituição Federal de 

1988, em seu art. 37, caput, com a menção explícita aos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
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Em relação a esses princípios constitucionais explícitos referentes à Administração 

Pública, destaca-se o princípio da moralidade, como assenta Germana de Oliveira Moraes, 

em razão de seu caráter inovador, pois a Constituição do Brasil de 1988 seria a primeira a 

admitir expressamente a moralidade administrativa como princípio constitucional, e ao 

mesmo tempo desafiador, pois estabelece, no dizer no autor espanhol Jesus Gonzalez Perez, 

“uma via de comunicação do Direito com a Moral” (1995 apud MORAES, 2004, p. 28), além 

de se tratar de um conceito fluido sujeito à constante mutação no tempo e no espaço, o que 

potencializa a dificuldade de se encontrar o seu âmbito normativo de aplicação e 

efetividade.  

 

2 EM BUSCA DE UMA DENSIFICAÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

Diversas são as teorias que buscam relacionar o Direito e a Moral, não sendo a pretensão 

deste artigo estudá-las. Em demasiada síntese, alguns sustentam a separação entre o 

Direito e a Moral, como o normativismo de Hans Kelsen que, a partir da teoria relativa dos 

valores, compreende que “a validade de uma ordem jurídica positiva é independente de sua 

concordância ou discordância com qualquer sistema moral” (KELSEN, 1999, p. 76). 

Por outro lado, vem prevalecendo atualmente o entendimento de que uma norma 

jurídica apenas é válida se respeitar os princípios básicos da moral. A esse respeito, leciona 

Robert Alexy que “la validez de una norma […] no se basa ni em su eficacia social ni em su 

legalidad conforme al ordenamento, sino exclusivamente em su corrección, que há de ser 

demonstrada a través de una justificación moral” (ALEXY, 2004, p. 88). 

Sem embargo, na aplicabilidade do princípio da moralidade administrativa, essa 

discussão torna-se irrelevante, pois, no que concerne à Administração Pública, a Moral foi 

explicitamente juridicizada no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, ou seja, “assumiu 

foros de pauta jurídica” (MELLO, 1999, p. 70), assim, o que era moralmente recomendável 

tornou-se juridicamente exigível (BITTAR; ALMEIDA, 2004). 

Desse modo, por força do preceito constitucional, a moralidade passou a integrar o 

regime jurídico administrativo brasileiro e, embora com conteúdo próprio e diferente da 

legalidade, impõe ao ato administrativo imoral a pecha de contrário ao Direito. Dito de 

outra forma : para o ato administrativo ser juridicamente válido, não basta estar conforme a 

legalidade estrita, deve estar em consonância com a moral. 

Segundo Márcio Elias Rosa, a moralidade é mais do que mera decorrência da legalidade, 

é antecedente da ordem legal legítima (ROSA, 2005, p. 188). De igual modo, já assentava 

Hely Lopes Meirelles, ainda antes da Constituição Federal de 1988, que a moralidade é 

pressuposto de validade de todo ato administrativo (MEIRELLES, 1994, p. 30) 

 Coube ao consagrado jurista francês Maurice Hauriou, no início do séc. XX, a noção 

precursora de moralidade administrativa, ao sustentar que no âmbito da Administração 

Pública as decisões devem atentar à distinção entre o bem e o mal, o lícito e ilícito, o justo e 
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o injusto, o conveniente e o inconveniente e também entre o honesto e o desonesto 

(BRANDÃO, 1955, p. 457). 

Segundo Hauriou, essa moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, 

mas trata-se de um “conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da 

Administração” (1941 apud ROCHA, 1994, p. 23). Nesse sentido, assenta Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto que essa disciplina interior é o sistema de moral fechada próprio 

da Administração Pública (MOREIRA NETO, 2001, p. 42). 

Conquanto a vinculação da moralidade administrativa adstrita ao sistema interno da 

Administração Pública tenha grande prestígio na doutrina pátria, é fundamental ampliá-lo 

e até dissociá-lo da moral fechada da Administração Pública.  

Não há como se acolher a moralidade administrativa dissociada da moral comum social, 

em um sistema fechado sem fluxo com as convicções sociais em um determinado período 

histórico. Ademais, devido ao mau vezo dos nossos gestores públicos com práticas 

desonestas, nenhuma transformação adviria com a constitucionalização do princípio da 

moralidade administrativa se fosse levado em conta exclusivamente a moral interna da 

Administração Pública.  

 Assim, conquanto a aplicabilidade da moralidade ocorra no âmbito interno da 

Administração Pública, a conduta a ser exigida do agente público provém da valoração 

externa, correspondente ao consenso social do que é moralmente aceitável em consonância 

com os valores plasmados no ordenamento jurídico.  

Nessa esteira, esclarecedoras são as palavras de Carmem Lúcia Antunes Rocha (1994, p. 

191), ao dizer que “a moralidade administrativa reflete ou condensa uma moral extraída do 

conteúdo da ética socialmente afirmada, considerada esta o conjunto de valores que a 

sociedade expressa e pelos quais se pauta em sua conduta”.  

 Por outro lado, na busca do preenchimento do conteúdo do princípio da moralidade 

administrativa, é comum o auxílio de outros princípios que dialogam diretamente com ele, 

entre os quais se destacam os princípios da impessoalidade, da 

razoabilidade/proporcionalidade e da boa-fé da Administração Pública.  

Quanto ao princípio da impessoalidade, em especial no que concerne à finalidade do ato 

administrativo, é vedado ao administrador agir com tratamentos de favoritismo ou 

perseguição. Ora, como ensina Hely Lopes Meirelles, favorecer a si próprio ou a outrem em 

detrimento da sociedade configura conduta flagrantemente imoral e desonesta 

(MEIRELLES, 1994, p. 31). 

Como a aplicabilidade do princípio da moralidade ocorrerá numa situação fática 

concreta, é desejável utilizar-se de critérios de razoabilidade/proporcionalidade para inferir 

se determinada conduta do gestor público ofende a moralidade administrativa. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a boa-fé, que compõe inexoravelmente a 

moralidade administrativa, configura agir sem malícia, sem intenção de fraudar a outrem; é 
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atuar na suposição de que a conduta tomada é correta, é permitida ou devida nas 

circunstâncias em que ocorre (MELLO, 1999, p. 102). 

Sem embargo, o princípio da moralidade administrativa também tem sua conceituação 

própria que, na síntese de Moraes (2004, p. 123): 

[...] está associada, finalisticamente, à prossecução do interesse público em razão do qual se 
atribui a competência administrativa, de que não se pode afastar e, metodologicamente, à 
atenção pelo agente público titular dessa competência, de valores como veracidade, 
honestidade, lealdade e confiança, na expectativa de que sua conduta, sob o ponto de vista 
ético, seja a de um homem comum – sincero, honesto e leal, em que se possa confiar, e 
consentânea com os valores aceitos socialmente naquele momento.  

 

Em nosso país, formado no patrimonialismo, com a confusão entre o público e o 

privado, bem como no desprezo da lei pelos mandatários políticos, são inúmeros os 

exemplos diários de ofensa ao princípio da moralidade administrativa, como a construção 

de um suntuoso prédio público, estádio de futebol ou mesmo aeroporto para naves 

espaciais; utilização de símbolos públicos para a promoção pessoal, como a identificação de 

prédios e obras públicas com nome do próprio gestor público ou de seus parentes; a 

aquisição desnecessária de carros importados por autoridades; gastos em propaganda 

lícitos mas desproporcionais e com finalidade eleitoreira; uso de aviões da Força Aérea 

Brasileira para assistir ao jogo da seleção brasileira ou para tratamento capilar; socorro a 

empresas de planos de saúde privado em detrimento de investimentos no setor público, 

entre tantos outros casos infelizmente concretos. 

 

3 AS AÇÕES PROCESSUAIS CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO IMORAL 

Com a sua juridicização na Constituição Federal de 1988, a moralidade administrativa 

passou a ser um dever para o administrador público e um direito subjetivo do cidadão. 

Assim, o ato imoral realizado por agente público, ainda que coberto sob o manto da 

legalidade estrita, é passível de controle jurisdicional, a fim de que seja anulado.  

A moralidade administrativa, sob a ótica da tutela dos direitos, consubstancia-se em um 

interesse difuso, pois visa a proteger um bem relevante a toda a sociedade. Desse modo, as 

ações que tratam de interesses metaindividuais ou transindividuais são, por excelência, os 

meios hábeis para se manejar a proteção da moralidade administrativa. 

Nessa esteira, uma das principais ações de que dispõe o cidadão para impugnar um ato 

administrativo que ofende a moralidade administrativa é a ação popular, descrita no art. 5º, 

LXXIII, da Constituição Federal de 1988, verbis: 

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 público histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

 

Também o Ministério Público, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, é legitimado, segundo 
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disciplina o artigo 129, III, da CF/88, para propor ação civil pública a fim de proteger o 

patrimônio público e social e outros interesses difusos e coletivos. As associações civis 

fundadas há mais de um ano que incluam entre as suas finalidades a proteção do 

patrimônio público também podem manejar a ação civil pública (art. 5º, V, da lei nº 

7.347/85).  

No que se refere à responsabilidade pessoal do agente público que praticou o ato imoral 

e sua respectiva sanção, a Constituição Federal de 1988 estipula, em seu artigo 37, 

parágrafo 4º, que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 

ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

Convém assinalar que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ao 

regular o dispositivo constitucional acima, estabeleceu, no seu artigo 11, que configura 

improbidade administrativa o ato do agente público que atenta contra os princípios da 

Administração Pública (entre os quais a moralidade administrativa), independentemente 

de ocorrer seu enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. 

Conquanto haja vários meios de impugnação, ainda não é comum, infelizmente, no dia a 

dia forense, ações e decisões judiciais com a aplicação autônoma do princípio da 

moralidade administrativa dissociado do princípio da legalidade.  

Nada obstante, há que se fazer registro, nesse momento, a alguns precedentes pátrios 

que conferiram eficácia ao princípio da moralidade administrativa.  

Cumpre iniciar com um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que, mesmo antes 

da Constituição de 1988, decidiu que “o controle jurisdicional se restringe ao exame da 

legalidade do ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só 

como a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e o 

interesse público1”.  

O Superior Tribunal de Justiça proferiu, em 1992, uma fundamental decisão que serviu 

de precedente para outras ao anular uma desapropriação e assentar que “com o princípio da 

moralidade inscrito no art. 37, a Constituição Federal cobra do administrador, além da 

conduta legal, o comportamento ético2”. 

Todavia, uma das mais importantes decisões judiciais em prestígio ao princípio da 

moralidade administrativa foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação 

Declaratória de Constitucionalidade nº 12, que julgou constitucional a Resolução nº 

07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, a qual pôs fim à prática do nepotismo no Poder 

                                                           
1 RDA 89/134, rel. Des. Cardoso Amorim. 
2 RESP 21.923, rel. Min. Gomes de Barros, j. 20 maio 1992. 
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Judiciário ao proibir a contratação de parentes de magistrados, até o terceiro grau, para os 

cargos de chefia, direção e assessoramento3. 

De fato, conquanto o art. 37, II, da CF/88, estabeleça que os cargos e funções de 

confiança sejam de livre nomeação e exoneração, portanto, na esfera da discricionariedade 

do administrador, o Supremo Tribunal Federal entendeu, com fundamento nos princípios 

da impessoalidade, eficiência e moralidade, norteadores da Administração Pública, que os 

parentes de magistrados não podem ser nomeados para esses cargos no Poder Judiciário. 

Em trecho de seu voto, ressaltou o Ministro Gilmar Mendes: 

Se é da competência do Conselho zelar pelo cumprimento da moralidade e da impessoalidade 
na fiscalização dos atos administrativos do Poder Judiciário, não há dúvida, a meu ver, de que 
os atos que impliquem a prática do nepotismo ofendem diretamente os princípios da 
moralidade e impessoalidade. 

 
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 13, 

ampliou os efeitos dessa decisão para vedar o nepotismo em todos os Poderes de quaisquer 

dos entes federativos.  

Por fim, noutro giro, relevante é a discussão, ainda incipiente na doutrina pátria, sobre a 

possibilidade de a própria Administração Pública, numa hipótese de tensão entre os 

princípios da legalidade e moralidade administrativa, afastar o preceito legal envolvido 

prestigiando a moralidade administrativa.  

Ora, não há nenhum óbice para que a autoridade superior competente, com ato geral e 

de maneira responsável e fundamentada, resolva casos concretos de conflitos entre os 

princípios Constitucionais, mormente entre a legalidade e a moralidade, pois o Poder 

Executivo também é legítimo intérprete da constituição num Estado Democrático de 

Direito.  

Embora timidamente, já existem situações em que a própria Administração Pública, ao 

solucionar tensão entre os princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988, deu 

maior peso à moralidade administrativa e mitigou o princípio da legalidade. 

A esse respeito, a Superintendência Regional da Receita Federal da 1ª Região admitiu 

que contribuintes corrigissem de ofício erro de moeda nas declarações de ITR, mesmo já 

tendo decaído o direito de lançar o imposto. Com este parecer, foi mitigado o preceito 

estabelecido no art. 149, VIII e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, para 

prevalecer, no caso, os princípios da moralidade e proporcionalidade4. 

Em outra oportunidade, na qual pessoas jurídicas que foram optantes do SIMPLES, com 

efeito retroativo, ano-calendário de 1997, pleitearam a compensação dos seus créditos após 

o prazo decadencial estabelecido no Código Tributário, primeiramente, a Procuradoria da 

                                                           
3 ADC 12 MC/DF, rel. Min. Carlos Britto, DJ 1 set. 2006. 
4 Parecer DISIT/ N 41, de 10 dez. 1999. 
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Fazenda Nacional no Estado do Ceará indeferiu a pretensão dos contribuintes com o 

seguinte fundamento:  

Não há como superar as normas vigentes em nome da juridicidade e eficiência administrativa. 
Extinto está o direito de compensação, com o Simples, dos pagamentos indevidos efetuados 
em 1997, para os optantes que não a requereram no prazo de cinco anos da data dos referidos 
pagamentos5.  

Contudo, este parecer foi modificado e foi admitida a compensação do crédito a qualquer 
tempo. Nesta decisão, prevaleceu o princípio da moralidade administrativa, 
consubstanciado na proibição de locupletamento ilícito do erário, pois, como restou 
afirmado na consulta, “não é ético que o Estado se apodere de um crédito do contribuinte”6.  

 
4 CONCLUSÃO 

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a moralidade administrativa como 
princípio explícito da Administração Pública, provocou profundas alterações na forma de se 
compreender e aplicar o Direito Administrativo brasileiro. 

A juridicização da moralidade resulta na necessidade do ato administrativo atender, sob 
pena de nulidade, para além do preceito legal, a ética vigente à época na sociedade. 

O conceito de moralidade administrativa adstrita exclusivamente a um sistema fechado 
próprio da Administração Pública não se coaduna com a ideia do constante fluxo com a 
moral comum social. 

Para o preenchimento do conteúdo do princípio da moralidade administrativa, é de 
extrema valia a utilização de outros princípios constitucionais, como da impessoalidade, 
proporcionalidade e razoabilidade, e da boa-fé da Administração Pública.  

Sob a ótica da tutela dos direitos, a moralidade administrativa consubstancia-se em um 
interesse difuso, portanto, é por intermédio das ações de defesa dos interesses 
metaindividuais que se afasta um ato administrativo imoral, mormente a ação popular, a 
ação civil pública e a ação de improbidade administrativa. 

A Administração Pública, uma das legítimas intérpretes do texto constitucional, pode, a 
partir de uma ponderação de interesses num caso concreto, responsável e 
fundamentadamente, afastar determinado preceito legal para prestigiar o princípio da 
moralidade administrativa.  

Conquanto o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido de forma autônoma o 
princípio da moralidade administrativa, passados trinta e dois anos da “Constituição 
Cidadã”, em um país onde são incontáveis os atos atentatórios à ética praticados pelos 
agentes públicos, ainda são poucas as demandas propostas para se tutelar exclusivamente a 
moralidade administrativa e poucos os precedentes judiciais.  

Assim, cabe a todos os cidadãos brasileiros, em especial aos operadores do Direito, que 
prestigiem a juridicidade do princípio da moralidade administrativa, com a propositura de 
ações individuais e coletivas a fim de lhe conferir efetividade para que não se torne mera 
retórica normativa, pois não podemos esquecer da advertência do escritor norte-americano 
John Steinbeck, no seu livro “O Inverno da Nossa Desesperança”, segundo a qual “é muito 
mais escuro quando a luz se apaga do que seria se ela nunca tivesse se acendido”.  

 
 

                                                           
5 Parecer PFN/CE 222, de 27 jun. 2002. 
6 Consulta de Solução Interna da Coordenação-Geral de Tributação n. 23, de 18 ago. 2003. 
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