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RESUMO 

 

 
CASQUEL, Jhonatan. O abuso de poder como forma de agressão ao princípio 
da eficiência na administração pública. Trabalho de conclusão de curso 
(Monografia-Graduação em Direito) Faculdade Cidade Verde - FCV, 2018. 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar e demonstrar o abuso de poder 
como forma de agressão ao princípio da eficiência na administração pública. Tendo 
como principal objetivo analisar se a administração cumpre o princípio constitucional 
de eficiência e compreender as formas de abuso de poder e autoridade cometida 
contra ao Estado. Trataremos da agressão ao princípio da eficiência e como evitar a 
má prestação do serviço público. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica 
através de livros, artigos, monografias e por meio das legislações. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Abuso de poder. Abuso de Autoridade. Princípio da 

Eficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

CASQUEL, Jhonatan. The abuse of power as a form of aggression to the 
principle of efficiency in public administration. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia-Graduação em Direito) Faculdade Cidade Verde - FCV, 2018. 

 

This paper aims to present and demonstrate the abuse of power as a form of 
aggression to the principle of efficiency in public administration. Its main objective is 
to analyze whether the administration complies with the constitutional principle of 
efficiency and understands the forms of abuse of power and authority committed 
against the State. We will deal with aggression to the principle of efficiency and how 
to avoid poor performance of the public service. The methodology used was 
bibliographic research through books, articles, monographs and through legislation. 
 

KEY-WORDS: Public Administration. Principle of efficiency. Power abuse. Abuse of 
authority. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O primeiro capítulo abordará a compreensão do processo de evolução 

histórica da administração pública no Brasil, faz-se necessário entender sua 

trajetória, analisando seu desenvolvimento e como surgiu cada modelo de 

administração, sendo, patrimonialista, burocrática e gerencial. O direito 

administrativo é um ramo autônomo do direito público e os modelos de Estado no 

Brasil é um conjunto de gestões públicas. Faz-se necessário uma análise histórica 

para melhor compreensão da estruturação da administração pública. 

Para entender melhor sobre a estruturação da administração pública a de se 

compreender alguns pontos: conceito de estado, elemento de estado e poderes de 

estado. Pois aqui se destaca todo funcionamento das atividades e serviços do 

estado. 

No segundo capitulo compreende os poderes administrativos, estes poderes são 

conferidos para o administrador público agir em prol dos interesses da coletividade. 

Sendo assim, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são as bases dos 

poderes administrativos. Neste capitulo trataremos as formas de abuso de poder e 

neste sentido compreender as três formas de expressão decorrente do abuso de 

poder, sendo, o excesso, o desvio de finalidade e a omissão. Buscamos analisar os 

aspectos legais do abuso de autoridade estipulado pela Lei nº. 4.8981, de 9 de 

dezembro de 1965, e tem por finalidade regular as condutas Administrativa, Civil e 

Penal. A lei tem a função de corrigir as principais condutas dos indivíduos, contra 

possíveis abusos de autoridades ou agentes no exercício de suas funções cometido 

contra ao Estado. 

                                                           
1 BRASIL. Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4898.htm 
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No terceiro capitulo iremos tratar sobre o estudo do princípio da eficiência na 

administração pública adveio com a emenda constitucional de nº 19/1998, com 

grande importância para o Direito, a fim de apresentar melhorias para os controles 

das ações públicas, e está voltada para um controle de resultados com maior 

qualidade, que garante o servidor público agir com transparência, economicidade e 

moralidade em prol do interesse coletivo e administrativo. Neste mesmo capitulo 

trataremos da agressão ao princípio da eficiência que se dá pela má prestação do 

serviço público e causa resultados de ineficiência, pois uma vez que o serviço está à 

disposição da população este tem que ser prestado de forma eficiente. Neste 

entendimento, surgiu o seguinte questionamento, como evitar tais abusos ao 

princípio da eficiência? Para evitar esses abusos no ordenamento administrativo, há 

necessidade de um controle de fiscalização por parte do Estado, pois a falta de 

fiscalização nos serviços públicos agrega cada vez mais para os acontecimentos de 

abuso de poder. 

No quarto capitulo trataremos dos atos de improbidade administrativa, que se 

desenvolve mediante atos dos agentes públicos de condutas ímprobas, em exercício 

de suas atividades, de certa forma estes responderão mediante punições, cíveis, 

criminais e administrativas. O princípio da autotutela determina que a administração 

pública detenha o poder de fiscalizar os próprios atos, revogando-os quando ilegais 

ou quando de obstáculos ou impróprios. A prestação de contas deve ser 

transparente e aberto para todo o público ter pleno conhecimento das arrecadações, 

contribuições e melhorias, onde cada contribuinte pode pleitear e questionar os 

gastos realizados ou a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

A Administração Pública é o conjunto de órgãos e agentes que possuem 

atribuições para que se faça cumprir as atividades administrativas que busca a 

finalidade de satisfazer os interesses da coletividade. 

Para compreensão da evolução histórica da administração pública no Brasil 

faz-se necessário entender sua trajetória, analisando seu desenvolvimento e como 

surgiu cada modelo de administração. 

Neste caso, temos três modelos de evolução histórica administrativa, assim 

sendo: Patrimonialista, Burocrática e Gerencial. 

O direito administrativo rege as atividades administrativas prestadas pelo 

Estado. Tal direito é um ramo autônomo do direito público e os modelos de Estado 

no Brasil é um conjunto de gestões públicas. 

Os modelos organizacionais de administração pública são métodos 

administrativos fundamentais para o supremo uso dos recursos públicos, de forma 

clara, eficiente e veloz. 

Considera-se necessário um estudo histórico para melhor entendimento de 

cada um destes modelos de governo. 

 

 

2.1 MODELO DE PATRIMONIALISTA 

 

 

O modelo de administração pública patrimonialista se desenvolveu no Brasil 

aproximadamente no ano de 1889 no período colonial. Nesta época era possível 

verificar uma desorganização patrimonial, não havendo distinção entre os bens 

públicos e os bens privados. 

Neste período o soberano utilizava os recursos públicos para satisfazer seus 

interesses pessoais.   

No período da monarquia (1822 - 1889), o soberano exercia o controle sobre 

os bens públicos e privados, a fim de utilizar os recursos do estado para se 
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beneficiar, pois nesta época não havia a necessidade de prestar contas à 

população. 

Na interpretação patrimonialista, de Raymundo Faoro (1958, p. 733): 

 

O poder político do Brasil estava concentrado em um estamento 
aristocrático-burocrático de juristas, letrados e militares que derivam 
seu poder e seus rendimentos do próprio Estado. Tratava-se de uma 
elite política formada por bacharéis ou juristas.  
 

Consequentemente, o patrimonialismo, por sua vez, seguia de corrupção, 

nepotismo, improviso, ineficiência, falta de profissionais entre outras que 

caracterizavam à má administração. Surge então um novo modelo de administrar, o 

modelo Burocrático. 

 

 

2.2 MODELO BUROCRÁTICO  

 

 

Este modelo de administração se desenvolveu em torno de 1940. Objetivava 

cessar os excessos do patrimonialismo. O propósito era melhorar a eficiência das 

organizações administrativas, ou seja, cumprir suas funções com base em normas, 

leis e regulamentos. 

Ensina Alexandre Mazza (2015, p.43): 

 

O modelo de administração burocrática, marcado pelas seguintes 
características: a) toda autoridade baseada na legalidade; b) 
relações hierarquizadas de subordinação entre órgãos e agentes; c) 
competência técnica como critério para seleção de pessoal; d) 
remuneração baseada na função desempenhada, e não pelas 
realizações alcançadas; e) controle de fins; f) ênfase em processo e 
ritos.  

 

Estas características promoveram mudanças no direito administrativo 

constitucional. Pretendia atribuir a administração pública maior eficiência para os 

interesses da coletividade, com a conquista da proteção de garantias individuais 

pela sociedade.  

Não atendendo as necessidades básicas da sociedade, chega ao fim o 

modelo burocrático e surge um novo modelo de se governar, modelo gerencial. 
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2.3 MODELO GERENCIAL 

 

 

A reforma administrativa em 1955 foi aprovada pelo Congresso Nacional, e a 

administração pública no Brasil deixou de ser burocrática passando para gerencial. 

Como não existe nenhum consenso doutrinário quanto seu início alguns 

doutrinadores consideram que tenha sido a partir do Decreto 200/672, enquanto a 

maioria entende como sendo a partir dos anos 90. 

Aloísio Zimmer Júnior (2009, p. 136), explica como foi implantado o modelo 

gerencial no Brasil, assim sendo: 

 

Com a implantação da Reforma Administrativa (Emenda 
Constitucional 19/1998), nasce um Estado Gerencial, ainda com a 
incumbência de prestar serviço público, mas sob novo regime 
jurídico. O Estado, como agente realizador de atividade econômica, 
ao seguir um projeto expansionista sustentado em um modelo de 
capitalismo dirigido, manteve a sua hegemonia até os anos 80; no 
entanto em 1979, já surgiram os primeiros sinais de uma inversão de 
paradigma.  
 

Desta forma o esgotamento do modelo burocrático é considerado como início 

do surgimento do modelo gerencial de governo na administração pública brasileira, 

com a missão de trazer a eficácia e efetividade para a sociedade. 

A eficiência está envolvida neste modelo de estado tornado visível os gastos 

administrativos, uma vez que a eficácia e a efetividade trás embasamento na busca 

melhorias e disponibilidade de recursos para o interesse social. 

Para Alexandre Mazza (2015, p.39-40): 
 

A Administração gerencial (ou governança consensual) objetiva 
atribuir maior agilidade e eficiência na atuação administrativa, 
enfatizando a obtenção de resultados, em detrimento de processos e 
ritos, e estimulando a participação popular na gestão pública. 
Diversos institutos de Direito Administrativo refletem esse modelo de 
administração gerencial como o princípio da eficiência, o contrato de 
gestão, as agências executivas, os instrumentos de parceria da 
Administração, a redução de custos com pessoal, descentralização 
administrativa etc.  
 

                                                           
2
 BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm 
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O modelo gerencial se deparou como uma nova forma de administrar. Sendo 

assim, a administração busca alcançar a satisfação por parte dos usuários, que 

estão sendo prestados pelos serviços públicos. 

Exemplo de serviços públicos no modelo de governo gerencial: atividades 

empresariais estatais como “telefonia e siderurgia” e na iniciativa privada: educação, 

pesquisas, saúdes e cultura, a qual pudessem gerar mais riquezas para o Brasil. 

 

 

2.4 CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Para Hely Lopes Meirelles (2009, p.65):  

  

Administração pública em sentido formal, é o conjunto de órgãos 
instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido 
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos 
em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e 
sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por 
ele assumidos em benefício da coletividade.  
 

A administração pública é o conjunto de órgãos (administradores) que visa 

realizar com responsabilidade todo aparelhamento do Estado. Objetiva a melhor 

satisfação de prestação de serviço perante as necessidades dos interesses coletivo.  

Para Di Pietro (2004, p. 54), a Administração Pública: 

 

(...) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes 
que exercem a atividade administrativa; compreende pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das 
funções em que se triparte a atividade estatal: a função 
administrativa; b) em sentido objetivo, material ou funcional, ela 
designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes; 
nesse sentido, a Administração Pública é a própria função 
administrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder 
Executivo). 

 

Nesse sentido Regis Fernandes de Oliveira (2007, p.45) define: 
 

Função administrativa é a atividade exercida pelo Estado ou por 
quem faça suas vezes, como parte interessada em relação jurídica 
estabelecida sob a lei ou diretamente realizada através de decretos 
expedidos por autorização constitucional, para a execução das 
finalidades estabelecidas no ordenamento jurídico.  
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No entendimento de Lucia Valle Figueiredo (2006, p. 34):  
 

A função administrativa consiste no dever de o Estado, ou de quem 
aja em seu nome, dar cumprimento fiel, no caso concreto, aos 
comandos normativos, de maneira geral ou individual, para a 
realização dos fins públicos, sob regime prevalecente de direito 
público, por meio de atos e comportamentos controláveis 
internamente, bem como externamente pelo Legislativo (com o 
auxílio dos Tribunais de Contas), atos, estes, previsíveis pelo 
Judiciário.  

 

A Administração Pública percorre pelas três esferas (federal, estadual e 

municipal) garantindo os fins públicos em benefício dos interesses coletivos. Ou 

seja, a Administração Pública em sentido estrito advém do poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

Cada ente federado possui autonomia para legislar e executar dentro de sua 

competência territorial, tornando os gastos públicos transparentes com a ajuda dos 

tribunais de contas. 

Segundo Ferreira Filho (2000, p. 74) “o poder executivo compreende o 

governo, que é sua cabeça, e a administração, que consiste em seu tronco e 

membros”. Sendo assim recebe vasto tratamento da Constituição Federal, que 

garante a forma de administrar suas atividades direta ou indireta.  

O executivo (presidente) sustenta o ato de governar os interesses públicos, e 

o corpo que completa (secretários) garante a autonomia para administrar. 

Hely Lopes Meirelles (2001, p. 74) define servidores públicos:  

 

Servidores públicos por ele chamados de agentes administrativos, 
seriam os prestadores de serviço à administração, que tenham 
prestado concurso público, sejam “exercentes de cargos ou 
empregos em comissão titulares de cargo ou emprego público” sejam 
os “contratados por tempo determinado”. (2001, p. 74). 

 

Servidores públicos é um conjunto de prestadores de serviços administrativo 

direto ou indireto, a fim de desempenhar com eficiência as atividades administrativas 

em favor dos interesses coletivos. Serviços públicos são de competência e 

responsabilidade do poder público, desejando satisfazer ás necessidades da 

coletividade. 

A administração pública em sua estruturação é vista como atividade 

decorrente de lei constitucional.  
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2.5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA ESTRUTURAÇÃO 

 

 

O Estado por ser o tutor legal de arrecadação de verbas provenientes de 

dinheiro público, tem que ter esmero e trabalhar continuamente para que a utilização 

destes valores de forma coerente e concisa.  

Por ser necessário extremo zelo, com esse manuseio de verbas públicas, 

surgiu a necessidade de formação de um direito, que teria por principal foco zelar 

pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e 

indisponibilidade do interesse público, princípios base para que se zele pela 

estruturação de toda a administração, seja direta ou indireta. 

A análise da administração pública visa demonstrar os acontecimentos de sua 

estrutura e as suas atividades que dão origem ao Estado, descrevendo o conjunto 

de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado, o qual tem interesse de agir a 

favor do interesse público e da coletividade. 

Afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004 p. 21): 
 

A partir da constituição de 1934, o Direito Administrativo 
experimentou grande evolução, em decorrência da própria previsão 
legal constitucional de extensão da atividade do Estado nos âmbitos 
social e econômico. Instituiu-se, inclusive, um Tribunal de Direito 
Administrativo na esfera federal. Ao contrário da constituição de 
1981, de feição nitidamente liberal e individualista, a de 1934, que se 
seguiu ao movimento de revolucionário de 1930, assume caráter 
socializante, marcado pela intervenção crescente na ordem social. O 
Estado deixa a sua posição de guardião da ordem pública e passa a 
atuar na ordem pública e passa a atuar no campo da saúde, higiene, 
educação, economia, assistência e previdência social.  

 

Inicialmente o Estado era apenas o que tinha em seu poder, atos para que 

fosse mantida a paz entre os componentes da sociedade, de forma que sua atuação 

ainda não estava voltada para o poder-dever de regular e fiscalizar seus próprios 

atos, que se iniciaram com a chegada do direito administrativo na esfera jurídica. 

A Administração Pública requer uma organização das entidades e órgãos que 

irão desempenhar as atividades, através de seus funcionários públicos diretos e 

indiretos, estando este conjunto organizacional inserido na ceara jurídica. 

Na prática todos, direta ou indiretamente, que estejam a serviço da União, 

Estados ou Municípios são considerados servidores públicos, como também aquele 
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que está na qualidade de prestação de serviço para o interesse coletivo ainda que 

seja por ordem da união. 

A fácil compreensão do termo se dá por um exemplo básico: atos vinculados 

os quais são atos que dependem que a lei e estabeleça os requisitos e condições 

para sua realização. Como exemplo uma licença para o funcionamento de um 

estabelecimento. 

Em sentido formal existe grande relação jurídica ao se tratar da estrutura da 

administração, seja pública ou privada, que se desdobra dos esforços que o 

administrador deve satisfazer o interesse individual ou coletivo. Fica ressaltado que 

o sentido operacional é toda atividade prestada pelo Estado em serviços para 

coletividade.  

Para entender melhor sobre a estruturação da administração pública a de se 

compreender alguns pontos: conceito de estado, elemento de estado e poderes de 

estado. Pois aqui se destaca todo funcionamento das atividades e serviços do 

estado. 

 

 

2.6 CONCEITO DE ESTADO 

 

 

No ponto de vista de Hely Lopes Meirelles, (2001, p. 61) “o conceito de estado 

varia segundo o ângulo em que é considerado. Do ponto de vista sociológico, é 

corporação territorial dotada de um poder de mando originário.” 

O Estado é pessoa jurídica de direito público, que visa atender as obrigações 

territoriais no direito público. 

 A organização do Estado está sujeita de direitos pela ordem de matéria 

constitucional, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal3 a qual dispõe “a 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 

desta Constituição”.  

                                                           
3 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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Sendo assim, a organização de Estado visa sobre os territórios federais que 

se complementam pela Forma de governo: a qual o governo está posto em favor do 

povo e pela Forma de Estado: a qual a organização do Estado está posta pelo poder 

político-administrativo. 

 

 

2.7 ELEMENTO DE ESTADO:  

 

 

Segundo o entendimento de Hely Lopes Meirelles (2001, p. 61): 
 

O estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis: 
povo, território e governo soberano. Povo é o componente humano 
do Estado; território, a sua base física, governo soberano, o elemento 
condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto de 
autodeterminação e auto-organização emanado do povo.  

 

A base territorial é constituída pela comunidade humana, componentes do 

Estado que detém o poder absoluto sobre o território. A soberania detém o exercício 

alto-poder para governar juridicamente, economicamente e politicamente a nação, 

sem a intervenção de governos estrangeiro. 

O Estado detém três membros, sendo eles, povo, território e a soberania. 

Povo é a base da nação, onde habitam os povos, que são regidos pelo poder 

Estado. 

Território é a base da população. O Estado que governa a territorialidade. A 

população está submetida aos poderes do Estado. 

A soberania informa que o Estado tem o poder para exercer suas atividades 

políticas, econômicas e sociais, sem depender de outro órgão (internacional), para 

se intervir na sua administração. O Estado está posto sobre os atos do Governo. 
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2.8 PODERES DE ESTADO 

 

 

Os poderes de Estado compreendem o Legislativo, Executivo e o Judiciário 

de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal de 19884 que ainda afirma que 

são independentes e harmônicos entre si. 

O Legislativo tem por si, criar as leis nas determinadas esferas, controlar e 

fiscalizar todo ato do poder Executivo. 

No que tange ao Executivo, a Constituição Federal (art. 76) expressa que ele 

é “(...) exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado”. 

O poder Executivo está por todo território nacional. O Presidente, o Governador e o 

Prefeito, eleitos pelo povo, exercem atividades administrativas. 

O Judiciário tem o papel de averiguar as normas junto a Constituição da 

República. Neste mesmo entendimento, o judiciário veio para solucionar os conflitos 

e restabelecer os direitos sociais junto a lei. 

A atuação do Governo guarda relação direta com o princípio da autotutela. O 

referido princípio dá ao Estado o direito de agir em contrapartida, efetuar correções, 

anulações em atos administrativos quando eivados de vícios ou que venham causar 

prejuízo aos cofres públicos.  

É conferida a administração pública direitos e obrigações para agir em favor 

do interesse da coletividade, pois a administração pública está em um grau de 

superioridade. 

Sendo assim, o princípio da eficiência tem como respostas as prestações de 

serviços por parte dos servidores públicos no âmbito da administração pública.  

Na Administração Direta estão inseridos a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, órgãos que não integram personalidade jurídica própria, pois a lei os 

distinguiu de exercícios administrativos.  

Na administração direta é formada pelos órgãos, inseridos a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, órgãos que não integram personalidade jurídica 

própria, pois estes dependem da lei para os distinguir. A administração indireta é 

                                                           
4 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em : 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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formada pelas entidades administrativas, ou seja, pelas autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
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3 PODERES ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

Os Poderes Administrativos possuem caráter instrumental e são inerentes a 

Administração Pública. Desta forma, são instrumentos essenciais de trabalho que 

tem como finalidade a facilitação da função administrativa em atender o interesse 

público.  

Segundo Marçal Justen Filho (2005, p. 90): 

 

A teoria da separação de poderes envolve tanto a diferenciação das 
funções estatais como a criação de estruturas organizacionais 
distintas para seu desempenho. A função administrativa se 
materializa na atividade administrativa, a qual é desempenhada 
preponderantemente pelo poder executivo.  

 

Todos os poderes voltados a administração pública praticam funções 

administrativas, ou seja, toda atividade é decorrente de funções estatais que são 

organizadas pela administração pública. Sendo assim, o poder Executivo, Judiciário 

e o Legislativo exercem atividades administrativa de forma típica ou atípica, pois 

abrange o interesse da coletividade. 

Nos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella di Pietro (19 ed., p.100) “(...) tais 

poderes são inerentes à Administração Pública, pois, sem eles, ela não conseguiria 

fazer sobrepor-se a vontade da lei à vontade individual, o interesse público ao 

interesse privado”. 

A administração pública está voltada em prol dos interesses da coletividade, 

e os poderes estão sobrepostos como dever, na observância da lei, com isso o 

servidor direto ou indireto deve agir sem nenhum interesse pessoal que caracteriza 

excesso ou desvio de finalidade. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p.9) conceitua de forma clara os 
poderes administrativos: 

 

Os poderes administrativos – na realidade, deveres poderes – só 
existirão – e, portanto, só poderão ser validamente exercidos – na 
extensão e intensidade proporcionais ao que seja irrecusavelmente 
requerido para o atendimento do escopo legal a que estão 
vinculados. Todo excesso, em qualquer sentido, é extravasamento 
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de sua configuração jurídica. É, afinal, extralimitação da competência 
(nome que se dá, na esfera pública, aos “poderes” de quem titulariza 
função). É abuso, ou seja, uso além do permitido, e como tal, 
comportamento inválido que o Judiciário deve fulminar a 
requerimento do interessado. ( grifo nosso) 

 

Estes poderes são conferidos para o administrador público agir em prol dos 

interesses da coletividade, portanto todo excesso que configurar abuso de poder é 

de responsabilidade, da administração em punir estes tipos de comportamentos. 

Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são as bases dos poderes 

administrativos, a eles são conferidos todos os exercícios desenvolvido pelo governo 

de forma eficiente e eficaz desde que agem nos limites da lei.  

Diógenes Gasparini (2012, p. 105) correlaciona sobre estes poderes: 
 

A estruturação da Administração Pública, compreendida como a 
instituição dos órgãos encarregados da execução de certas e 
determinadas atribuições, faz-se com a observância do princípio da 
hierarquia, que é a relação de subordinação existente entre os 
órgãos públicos com competência administrativa e, por conseguinte, 
entre seus titulares, decorrente do exercício da atribuição 
hierárquica.  
  

O poder hierárquico tem por garantia uma boa organização no 

desenvolvimento das atividades administrativa e atribuir certas medidas aos órgãos 

públicos para rever certos comportamentos dos agentes públicos. 

O poder disciplinar é consequência do poder hierárquico, pois um poder anda 

ao lado do outro. Hely Lopes Meirelles (2003, p. 105) esclarece que “(...) poder 

hierárquico e poder disciplinar não se confundem, mas andam juntos, por serem os 

sustentáculos de toda organização administrativa”.  

Destarte o poder disciplinar permite ao administrador sobrepor punições aos 

agentes públicos quando houver crime de natureza de seu exercício funcional. Tem 

a administração pública o dever de punir e até mesmo exonerar de cargo se tais 

práticas vieram causar negligências no âmbito administrativo. 

Assim, deve se atentar ao princípio da eficiência que tem como base 

demonstrar com clareza as atividades prestadas pelos servidores públicos. Todo ato 

ímprobo que esteja fora da legalidade pode vir ocorrer o abuso de poder, pois o uso 

indevido deve ser percebido e apurado pelos fiscalizadores da administração 

pública. 
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A de se destacar que muitos excessos de poderes ocorrem por falta de 

fiscalização nas atividades administrativa, percebem-se que o ministério público se 

torna inerte e isto acarreta o mau funcionamento dos serviços públicos. 

No direito administrativo são tratados os poderes administrativos (poder de 

polícia, hierárquico, regulamentar, disciplinar), que são poderes concedidos à 

administração pública para que realize o atendimento do interesse público, levando-

se em conta sempre o disposto nas normas.  

 

 

3.1 ABUSO DE PODER 

 

 

Para Diógenes Gasparini, (2012, p.200) “abuso de poder é toda ação que 

torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia, 

contra seu autor, medidas disciplinares, civis e criminais”.  

O abuso de poder é a conduta irregular de um agente público, que se 

desenvolve com ilegalidade suas atividades administrativas, não respeitando os 

princípios que norteiam a administração pública. 

O abuso de poder pode-se apresentar como o excesso de poder, ato em que 

o agente público age além de sua competência legal, como pode se apresentar pelo 

desvio de poder, ato em que o agente público atua ao contrário do interesse público, 

desviando-se da finalidade pública. 

O poder é dirigido ao servidor público para ser utilizado em vantagem da 

coletividade administrativa, e não para satisfazer seus interesses pessoais. 

No direito administrativo há três formas de expressão decorrente do abuso de 

poder, assim sendo, excesso desvio de finalidade e omissão. 

a) Excesso de poder: a autoridade competente ultrapassa seus limites 

permitidos e vai além da legislação. 

Para Meirelles (2009 p. 114):  
 

O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora 
competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no 
uso de suas faculdades administrativas. Excede, portanto, sua 
competência legal e, com isso, invalida o ato, porque ninguém pode 
agir em nome da Administração fora do que a lei lhe permite.  
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Uma autoridade a serviço do Estado, jamais pode ultrapassar a normativa que 

o autorize, pois existe por parte da própria administração pública um poder de 

autotutela que se pretende preservar, de acordo com a súmula 473 do STF5: 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 
a apreciação judicial. 

 

Desse modo, se um servidor público comete excesso, a fiscalização do 

Estado pode atuar para inibir improbidades administrativas e cobrar a 

responsabilidade do agente. Logo o Ministério Público pode agir para garantir a 

ordem no sistema administrativo público e responder na ótica do interesse público. 

Um exemplo é o que diz a jurisprudência do TJ-SC: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO INDEVIDA. ABUSO DO 
PODER DE POLÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. 
A responsabilidade do Estado na presente hipótese é objetiva, 
independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 
6º, da Constituição Federal, sendo suficiente para o 
reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a 
autoria e o nexo causal. O fato narrado acarreta dano moral 
indenizável. As adversidades sofridas pelo autor com a prisão 
indevida, porquanto não se encontrava em situação a justificar a 
constrição de sua liberdade, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-
estar fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua 
dignidade. Manutenção do montante indenizatório considerando o 
grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo 
demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. 
RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70056157902, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de 
Oliveira Martins, Julgado em 19/12/2013) 
(TJ-RS - AC: 70056157902 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 
Data de Julgamento: 19/12/2013, Décima Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 17/02/2014). (https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113502605/apelacao-civel-ac-
70056157902-rs/inteiro-teor-113502615?ref=juris-tabs) 
 

Nos termos do artigo 37 § 6, classifica: 

 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

                                                           
5
 BRASIL. Súmula 473. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602. 
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seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. (Constituição Federal, 1988) 
 

O artigo mencionado acima vem ressalvar sobre a responsabilidade objetiva 

do Estado, que independe da comprovação de dolo ou de culpa, a administração 

pública responderá pelos danos que seus agentes causarem à terceiros. Assim cabe 

a administração reparar o dano quando o agente público causar no desenvolvimento 

de sua atividade.  

Em consequência disso, vê-se a conduta do servidor público que deve ser 

sempre ilibada, e responder aos interesses públicos de uma política que não se 

coaduna com a corrupção. 

 

b) Desvio de finalidade: o agente busca finalidade de usar o poder para 

beneficiar a si próprio ou para prejudicar outros, normalmente com violação de 

atuação discricionária (ilimitado).  

Hely Lopes Meirelles (2009, p. 114) define desvio de finalidade, sendo assim:  

 

O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade, 
embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por 
motivos ou com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos 
pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a 
violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a violação moral 
da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo 
legislador, ou utilizando motivos e meios morais para a prática de um 
ato administrativo aparentemente legal.  

 

Em prerrogativas decorrentes de sua função, o servidor traz em si uma 

autoconfiança, que agrega atitudes não condizentes que se espera na função 

pública. Assim, o desvio de finalidade se confronta de violação com a lei. 

Analisando a jurisprudência do Estado do Paraná 6: 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO 
DESEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 
PARTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 
ANTERIORMENTE CONCEDIDA A TÍTULO DE TIDE POR MEIO DA 
PORTARIA N. 141/2016, REVOGANDO A PORTARIA N. 62/1993. 

                                                           
6
 PARANÁ. Tribunal da Justiça do Estado do Paraná. Disponível em: 

https://www.tjpr.jus.br/jurisprudencia 
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IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA REFERIDA 
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA (TIDE). IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS 
ASSEGURADA PELO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XV DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA 
NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª Turma recursal - 0001413-
43.2016.8.16.0171 - Tomazina - Rel.: Maria Aparecida Blanco de 
Lima - J. 04.05.2018) 
 

Houve uma gratificação ao servidor do documento acima, porém algo que não 

poderia permanecer, por não existir fundamentos legais para bonificação, acabou 

provando mais uma vez que os fiscalizadores dos atos e condutas administrativas 

estão bem atentos a qualquer falha ou obscuridade na execução de serviços 

públicos. 

É notável que na prática o desvio de poder desenvolva em diversas áreas da 

administração. Para não ter abusos no seu espaço de atuação, corrompendo-se da 

finalidade que lhe foi imposta, é essencial que estes sejam controlados e vigiados. 

Omissão: constata-se a inércia da administração quando o que era para ser 

realizado não foi executado, uma violação de poder-dever. 

Meirelles (2009, p. 116) esclarece o que é omissão na Administração, assim 

sendo: 

 

A omissão da Administração pode representar aprovação ou rejeição 
para pretensão do administrado, tudo dependendo do que dispuser a 
norma pertinente. Não há em doutrina, um critério conclusivo sobre 
conduta omissiva da autoridade. Quando a norma estabelece que, 
ultrapassando tal prazo, o silêncio importa aprovação ou denegação 
do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 
omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 
silêncio.  
 

A omissão se dá quando um funcionário deixa de agir, quando deveria ter 

agido, configurando conduta ilícita da autoridade. Ainda no entendimento de 

Meireles (2009 p. 117) a inércia da Administração, retardando ato ou fato que deva 

praticar, caracteriza, também, abuso de poder, que enseja correção judicial e 

indenização ao prejudicado. 

É imprescindível a atuação dos órgãos fiscalizadores nas condutas não 

previstas em lei, pelo funcionalismo público, como consta provado o constante 

acompanhamento do Ministério Público, para agir conforme a lei e tomar medidas 

cabíveis. 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE. MOTORISTA. 
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. 
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85/STJ. 
PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. OMISSÃO DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL EM INSTITUIR COMISSÃO PARA 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO VINCULADO. 
INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POSTERIOR 
REENQUADRAMENTO PARA O REFERÊNCIA SALARIAL 
CORRETA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO ÀS 
PROGRESSÕES. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. TEMPO 
EFETIVO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AFASTAMENTO POR 
LICENÇA PRÊMIO QUE É CONSIDERADO COMO EFETIVO 
EXERCÍCIO. FICHA FUNCIONAL QUE NÃO DEMONSTRA A 
OCORRÊNCIA DE FALTA OU LICENÇA NÃO REMUNERADA. 
DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LITIGÂNCIA DE 
MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXERCÍCIO 
REGULAR DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME 
NECESSÁRIO, DE OFÍCIO CONHECIDO, APENAS PARA 
ADEQUAR OS ACESSÓRIOS MÓVEIS DA CONDENAÇÃO AO 
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
FIRMADO NO RESP. N.º 1.492.221/PR, SUBMETIDO AO REGIME 
DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.º 905). (TJPR - 5ª C.Cível - 
0007580-65.2017.8.16.0131 - Pato Branco -  Rel.: Adalberto Jorge 
Xisto Pereira -  J. 18.09.2018) 

 

Pode-se perceber abuso de poder por uma autoridade ou um agente público 

direto ou indireto que esteja em desdobramento de sua atividade e ultrapasse os 

limites de suas atribuições. 

No campo administrativo público ou privado, para não ter índices de abuso de 

poder deve-se respeitar os princípios constitucionais que estão postos para a 

proteção da coletividade, tais princípios regem a administração pública.     

O abuso de poder se efetiva pela pouca ética profissional ou pessoal do 

agente público. Deste modo, o administrador deve garantir o serviço público com 

clareza e transparência a fim de alcançar e satisfazer o interesse coletivo. 

Desta forma, o administrador público no desenvolvimento de suas atividades 

precisa ser eficiente, visando o bem do interesse público e buscando bons 

resultados no exercício de sua função de forma imparcial.  
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Segundo Diógenes Gasparini 1995. p. 58), “abuso de poder é toda ação que 

torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia, 

contra seu autor; medidas disciplinares, civis e criminais”.  

A de se destacar que o ato ilegal não se encaixa nas diretrizes da lei. Portanto 

o abuso de poder poderá acontecer na execução legal ou ilegal no âmbito do direito 

administrativo. 

Para Lazzarini (1996, p.3): 

 

O poder é confiado ao administrador público para ser usado em 
benefício da coletividade administrada, mas usado nos justos limites 
que o bem-estar social exigir. A utilização desproporcional do poder, 
o emprego arbitrário da força, da violência contra o administrado 
constituem formas abusivas do uso do poder estatal, não toleradas 
pelo Direito e nulificadoras dos atos que as encerram.  

 

Desta forma, o poder confiado ao administrador público deve ser utilizado em 

prol do interesse público. O mau uso do poder estatal, pode gerar várias sanções 

administrativas, cíveis, criminais e políticas.  

Desse modo, vale emitir que, além do abuso de poder ser violação 

administrativa, também é aplicado no âmbito penal para caracterizar algumas 

condutas de abuso de autoridade. Pode-se concluir que o abuso de autoridade inclui 

o abuso de poder no que lhe concerne em excesso e desvio de poder ou de 

finalidade. 

 

 

3.2 ABUSO DE AUTORIDADE 

 

 

O Abuso de Autoridade é estabelecida pela lei nº. 4.8987, de 9 de dezembro 

de 1965, e tem por finalidade regular as condutas Administrativa, Civil e Penal, nos 

casos de abuso de autoridade, conforme preceitua o art. 6º da citada lei. 

 

Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 
administrativa civil e penal. 

                                                           
7 BRASIL. Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4898.htm 
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§ 1º A sanção administrativa será aplicada de acordo com a 
gravidade do abuso cometido e consistirá em: 
a) advertência; 
b) repreensão; 
c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e 
oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens; 
d) destituição de função; 
e) demissão; 
f) demissão, a bem do serviço público. 
§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, 
consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a dez 
mil cruzeiros. 
§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras 
dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: 
a) multa de cem a cinco mil cruzeiros; 
b) detenção por dez dias a seis meses; 
c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra 
função pública por prazo até três anos. 
§ 4º As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas 
autônoma ou cumulativamente. 
§ 5º Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, 
civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena 
autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de 
natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a 
cinco anos.  
 

A lei tem a função de corrigir as principais condutas dos indivíduos, contra 

possíveis abusos de autoridades ou agentes no exercício de suas funções 

cometidos contra ao Estado. 

Abuso de autoridade consiste na prática por servidor público de atos que vão 

além dos limites, prejudicando a outrem, ou seja, qualquer ato do Poder Público que 

consista em restrição à liberdade individual sem amparo legal ou sem se revestir das 

formalidades legais. 

No fato de abuso de autoridade, temos a tipificação daquelas condutas 

abusivas de poder como crimes, podendo-se expor que o abuso de autoridade é o 

abuso de poder analisado sob as normas penais. 

No âmbito criminal administrativo, o abuso de autoridade vem a ser praticado 

de fato por agente público no desempenho de sua função. Exemplo um Delegado de 

polícia, que se depara com um ato de um policial omisso e fingi que nada viu. 

O ato praticado pelo delegado, tem o Estado como defensor do direito coibir 

estes desvios de finalidade e não permitir que este tipo de abuso que vem ocorrendo 

e praticados pelo servidor público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art42
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A de se esclarecer que nos crimes de abuso de autoridade tem se dois 

sujeitos passivos, o que decorre de mediato, ou seja, o Estado que está posto como 

titular da administração pública, onde se encontra lesão as leis administrativas. E o 

que decorre do sujeito imediato onde o indivíduo se depara com seus direitos 

violados.  

O artigo 3º da lei 4.898/658 prevê: “constitui abuso de autoridade qualquer 

atentado”, ou seja, não se admitem de forma tentada, portanto tentar configura o 

delito. Basta o perigo do dano dentre o abuso de autoridade não há tipo culposo. 

 

APELAÇÃO-CRIME. ABUSO DE AUTORIDADE. ARTIGO 3º, 
ALÍNEA I DA LEI N. 4.898/65. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Delito de abuso de 
autoridade, praticado por policiais militares, configurado pela prova 
produzida, que indica procedimento com violência, sem justificativa 
legal. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Recurso Crime Nº 
71006798607, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, 
Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 19/06/2017). 
(TJ-RS - RC: 71006798607 RS, Relator: Edson Jorge Cechet, Data 
de Julgamento: 19/06/2017, Turma Recursal Criminal, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2017. 
 

Este julgado acima demonstra o exemplo de abuso de autoridade praticados 

por policiais militares no exercício de suas funções a qual o agente público desvia da 

norma da legalidade, excedendo seu campo de atuação legal. 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. 
OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO (ART. 3º, 
alínea i, Lei 4.898/65). PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DAS 
AGRESSÕES PERPETRADAS PELOS POLICIAIS MILITARES 
DURANTE ABORDAGEM. EXCESSO VERIFICADO. 
TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM AS AGRESSÕES APÓS A 
IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AS 
LESÕES NO OFENDIDO OCORRERAM EM RAZÃO DE QUEDA 
OU CHOQUE DA MOTOCICLETA, CONFORME VERSÃO DA 
DEFESA. EVENTUAL CRIME PRATICADO PELA VÍTIMA NÃO 
JUSTIFICA O ABUSO DE AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA À COISA JULGADA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA 
COMUM INDEPENDENTES. CRIMES DISTINTOS APURADOS. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI 4.898/1965, ART. 3º, 'A' 
E 'I'). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
FALTA DE PROVA MATERIALIDADE E AUTORIA. 

                                                           
8 BRASIL. Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4898.htm 
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DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DOS AGRESSORES 
PELA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE PROVA INDIRETA PARA 
DEMONSTRAR LESÕES QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. 
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ÁLIBI. SENTENÇA CONFIRMADA. - 
A palavra da vítima, confirmada pela informante, de abuso praticado 
por policiais militares, durante a madrugada e sem a presença de 
testemunhas, aliadas a ausência de comprovação do álibi dos 
agentes, autoriza a prolação de sentença penal condenatória. - 
Parecer da PGJ pelo conhecimento do recurso e seu 
desprovimento. - Recurso conhecido e desprovido. 
(TJ-SC - APL: 01377719220138240075 Tubarão 0137771-
92.2013.8.24.0075, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data 
de Julgamento: 05/12/2017, Quarta Turma de Recursos - Criciúma) 

 

O jurista Antônio Cezar Lima da Fonseca (1997, p.23.), classifica que: 

 

a administração pública está para servir com eficiência e não 
com subserviência. Para isso, a ordem pública da legalidade 
coloca-lhes em mão o poder “especial”, a fim de fazer valer a 
sua eficiência, o chamado poder de polícia.  

Abuso de autoridade é diferente de abuso de poder e não podem ser 

confundidos, pois, a forma de garantir a segurança pública parte das autoridades 

que tem todo o poder de agir em prol da coletividade. 

O abuso de poder está voltado como abuso econômico, político, já o abuso de 

autoridade configura o crime em si.  

Os crimes previstos na Lei 4.898/659 visa proteger os direitos individuas e 

preservar um bom funcionamento da administração pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 BRASIL. Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4898.htm 
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4 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

 

 

A eficiência se alastrou com a emenda constitucional de nº 19/1998, com 

grande importância para o Direito, a fim de apresentar melhorias para os controles 

das ações públicas, e está voltada para um controle de resultados com maior 

qualidade, que garante o servidor público agir com transparência, economicidade e 

moralidade em prol do interesse coletivo e administrativo. 

O surgimento do princípio da eficiência se deu com a chamada reforma 

administrativa como marco inicial no governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, essa reforma contribuiu para um novo modelo de Estado. 

 Houve necessidade de um novo governo de Estado, modelo gerencial, e 

dentro deste modelo surgiu o princípio da eficiência que ultrapassou com êxito todas 

as barreiras na prestação do serviço administrativo. 

O princípio da eficiência impôs o Estado a prestar serviços de forma clara e 

eficiente, com transparência e economicidade, e alcançar a satisfação do interesse 

da coletividade. Desta forma o serviço público precisa ser aperfeiçoado com a 

finalidade de se alcançar bons resultados. 

Alexandre Mazza (2015, p.122) traz o conceito de eficiência: 
 

Princípio da eficiência não pode ser analisado senão em conjunto 
com os demais princípios do Direito Administrativo. A eficiência não 
pode ser usada como pretexto para a Administração Pública 
descumprir a lei. Assim, o conteúdo jurídico do princípio da eficiência 
consiste em obrigar a Administração e buscar os melhores resultados 
por meio da aplicação da lei.  
 

Para Diógenes Gasparini (2012, p.76): 
 

O princípio da eficiência impõe à Administração Pública direta e 
indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, 
perfeição e rendimento, além, por certo, de observar outras regras, a 
exemplo do princípio da legalidade. Pela EC n. 19/98, que o 
acrescentou ao rol dos consignados no art.37, esse princípio ganhou 
status constitucional.  
 

Meirelles (2009, p.98) esclarece o princípio da eficiência como:  
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A atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 
com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros.  
 

É com esse objetivo a Constituição Federal10 em seu art. 37 deixou 

expressos os princípios constitucionais que estão na base para serem observados e 

seguidos pela Administração Pública em quaisquer dos entes federativos, no 

desenvolvimento das atividades administrativas: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (Constituição Federal, 1988). 
 

Sendo assim, todo administrador de forma direta ou indireta, seja no âmbito 

federal, estadual ou municipal, deve ser direcionado pelos tais princípios. 

A administração pública se desenvolve através de pessoas físicas e estas 

estão voltadas a atender as necessidades da sociedade na forma de igualdade. Os 

agentes públicos fazem parte da administração pública e devem a observar e 

cumprir com responsabilidade os requisitos do princípio da eficiência, porque este 

está elencado no artigo 37, caput da constituição federal de 1988. Também a Lei n° 

9.784/99, em seu artigo 2°, caput, menciona que a base da administração, é 

necessário um bom desempenho em qualquer setor de serviços público, que é 

prestado ao interesse coletivo, sem distinção de qualquer natureza. 

 Neste sentido temos um parâmetro essencial da administração pública, 

sendo a eficiência o ponto culminante do setor administrativo voltado para atender 

os interesses sociais, de forma a ser amplamente divulgado em locais de acesso 

com permissão livre, por exemplo, o observatório social, onde menciona os gastos 

do município. 

 Sendo assim, qualquer cidadão tem o direito de saber como está o 

desempenho do setor público, espera-se que a sociedade desenvolva uma 

                                                           
10 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em : 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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consciência administrativa para ter condições mínimas de cobrar dos setores 

públicos os desenvolvimentos dos agentes públicos.  

Segundo a jurista Di Pietro 2004. p.80):   

 

Que a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios 
impostos a Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum 
deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios ricos á 
segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito. (2004. p.80). 

 

Desta forma se espera o melhor funcionamento possível de suas atribuições, 

para alcançar os melhores resultados nos serviços da administração pública. O 

princípio da legalidade é um dos princípios mais importante na administração 

pública, este nasce junto, perfaz que a administração pública só deve agir de acordo 

com a lei. O Estado só pode agir decorrente que está expressamente em lei. 

 A jurista Maria Sylvia Zanella (2004, p.63,) em seu livro afirma: A 

administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de 

qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto 

ela depende de lei.  

O administrador público no desenvolvimento de sua função só pode fazer aos 

mandamentos da lei, só é permitido o que a lei permite. Na administração pública 

não há direito de agir pessoal. 

 

 

4.1 AGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA  

 

 

Há que se esclarecer que a eficiência é imposta como uma organização de 

recursos, a fim de prestar serviços públicos de qualidade, com a finalidade de 

satisfazer os interesses da coletividade. 

Quando se fala em eficiência, não significa dizer lucro para o Estado ou para 

quem está prestando um serviço público (concessionário ou permissionário). A ideia 

de eficiência é todo cumprimento da finalidade do serviço público de forma menos 

onerosa e com máxima qualidade  

Mazza (2015, p.123) exemplifica o que pode causar agressão ao princípio da 

eficiência, nos dizeres: 
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Os agentes públicos podem praticar, no exercício das funções 
estatais, condutas violadoras do Direito, capazes de sujeitá-los à 
aplicação das mais diversas formas de punição. Se o comportamento 
causar prejuízo patrimonial, pode ser proposta uma ação civil 
visando a reparação do dano. Sendo praticada conduta tipificada 
como crime, instaura-se um processo penal tendente à aplicação de 
sanções restritivas de liberdade. 
 

A má prestação do serviço público causa resultados de ineficiência, pois uma 

vez que o serviço está à disposição da população este tem que ser prestado de 

forma eficiente.  

Todo ato abusivo que ameaça violar o princípio da eficiência, precisa de 

imediato cuidado se for descumprido pelo agente público. Cabe ao Estado fiscalizar 

e punir todas as condutas violadoras e se possível for instaura-se um processo 

administrativo, cível ou penal. 

O objetivo da administração pública é visar sobre o interesse da coletividade e 

deve-se efetuar as atividades de forma justa e vinculada a lei, em função disso, não 

se pode permitir que o agente público ultrapasse aos limites imposto pelo princípio 

da eficiência. 

Assim, há de se verificar que há uma necessidade de controle, esse controle 

passa pela eficiência, de forma interna ou externa como instrumento importante na 

busca de bons resultados e evitando todo abuso de poder nas atividades 

administrativas. 

Para Meirelles (1999, p. 60: 

 

Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que 
já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

O princípio da eficiência visa garantir com legalidade e competência bons 

resultados ao desempenhar suas atividades com competência. Podemos perceber 

que a eficiência está para atender as necessidades do interesse público. 

O jurista Rodrigues (2006, p. 105) afirma: 
 

Que o princípio da eficiência na administração pública: representa a 
aplicação de procedimentos a partir da lei, que possam ter o máximo 
de resultados e encontra íntima relação com o princípio da 
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proporcionalidade, representando um instrumento de controle e 
adequação dos meios aos fins. A eficiência, assim, revela-se pela 
razoabilidade do método, pela proibição do excesso e pela 
proporcionalidade no agir da administração. 
 

Desta forma, toda irregularidade ou excesso de agir que se encontra fora dos 

procedimentos do princípio da eficiência, cabe à administração pública punir este ato 

que se tornou ineficiente ao interesse público.  

O agente público deve traçar sua conduta de forma satisfatória, com a 

finalidade de uma boa prestação de serviço, garantindo bons resultados e eficiência 

no ordenamento jurídico. 

Sendo assim, surgiu o seguinte questionamento, como evitar tais agressões 

ao princípio da eficiência? 

O princípio da Eficiência está direcionado como o funcionamento da 

Administração Pública. A eficiência tem relação direta com a administração dos 

interesses públicos e se relaciona com a sociedade. 

Encontram-se diversas reclamações pertinentes ao abuso de poder nos 

órgãos da Administração Pública, que podem gerar condutas violadoras quando 

alguém busca o serviço público. 

A falta de fiscalização nos serviços públicos agrega cada vez mais para o 

abuso de poder. E para evitar esses abusos no ordenamento administrativo, há 

necessidade de um controle de fiscalização, em qualquer área da a administração 

pública.  

Deve a administração pública investir em capacitar seus servidores com o fim 

de serem capazes de analisar a legislação, bem como investir na fiscalização das 

compras e prestações de serviços para garantir resultados eficazes. 

E se houver uma fiscalização por parte do Estado, haverá um controle maior 

nas atividades prestadas no ordenamento administrativo. 

Desta forma o servidor responderá administrativamente quando praticar ato 

comissivo ou omissivo no desempenho de sua função. Assim, quando o agente 

desobedecer qualquer regra da legislação, tais condutas serão analisadas e 

caracterizadas mediante o ato ilícito administrativo, civil e penal. 

Tem que deixar claro que o cidadão tem que andar lado ao Estado, é direito 

da sociedade controlar os serviços públicos, pois não cabe só o Estado a este 

controle de fiscalizar. 
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A participação do cidadão no procedimento de controle, é um direito 
que deve ser exercido, não apenas na defesa de seus interesses 
individuais, mas também na proteção do interesse coletivo, sendo 
provavelmente o mais eficaz meio de controle da Administração 
Pública: o controle popular” (DI PIETRO, 2004, pág. 478). 
    

Para haver melhorias na prestação de serviço público ou privado, é 

fundamental a participação da sociedade, o interesse da coletividade é de suma 

importância para saber como funcionam os controles administrativos. Só saberá o 

que acontece na administração se haver um interesse por parte de toda a 

sociedade. 

Neste sentido afirma Menezes (2005, p.65) “o destinatário da eficiência no 

serviço público é o cidadão e não necessariamente o usuário do serviço público, 

considerando-se que o serviço público adequado é universal, todo cidadão deve ser 

usuário do serviço.” 

Desta forma, o nosso ordenamento jurídico prevê a prestação de um serviço 

público adequado ao usuário, onde o concessionário deve respeitar os níveis 

mínimos de qualidade e garanta-os de forma eficiente. 
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5.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

 

 

O ato de improbidade administrativa está descrito no artigo 37, § 4º da Constituição 

Federal11 e na lei 8.429/1992 12. 

A improbidade se desenvolve de ato ilícito, corrupção administrativa, 

ineficiência, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito, má-fé e entre outros. São atos 

praticados por agentes públicos e a finalidade é em benefício próprio ou terceiros. 

Conforme Mazza (2015 p.641) a improbidade administrativa se desenvolve por: 
 

Agentes públicos podem praticar, no exercício das funções estatais, 
condutas violadoras do Direito, capaz de sujeita-los à aplicação das 
mais diversas formas de punição. Se o comportamento causar 
prejuízo patrimonial, pode ser proposta uma ação civil visando a 
reparação do dano. Sendo praticada conduta tipificada como crime, 
instaura-se um processo pela tendente à aplicação de sanções 
restritivas de liberdade. Já na hipótese de infração de natureza 
funcional, o poder público poderá instaurar processo administrativo 
que, em caso de condenação do agente, resulta na fixação de 
sanções relacionadas ao cargo público, como advertência, 
suspensão e até demissão do servidor.  

 

Os agentes públicos que se alastra de condutas ímprobas, em exercício de 

suas atividades, estes responderão mediante punições, cíveis, criminais e 

administrativas.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008, p. 763): 

 

Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, isso 
significa que não basta a legalidade formal, restrita, da atuação 
administrativa, com observância da lei; é preciso também a 
observância de princípios éticos, de lealdade, de boa-fé, de regras 
que assegurem a boa administração e a disciplina interna na 
Administração Pública. 

 

                                                           
11 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 
12 BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 03 jun. 1992.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Com a inclusão dos princípios, na constituição de 1988, foi incluso os 

princípios da legalidade, moralidade e logo se falou em improbidade administrativa, 

deste modo o ato de improbidade se torna visível como ato ilícito. 

Este princípio exige que os agentes públicos venham agir em obediência à lei 

e ao direito, é preciso a observância de boa-fé, no entanto, o ordenamento jurídico 

tem estes princípios como proteção para os prestadores de serviços, assim 

assegurar a boa administração.  

A Lei 8.429/199213 desdobra alguns artigos que exemplifica atos ímprobos: 

 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente: 

 

A Lei 8.429/1992 é de grande importância para o nosso ordenamento jurídico, 

pois está lei visa combater as variadas formas de enriquecimento ilícito. De acordo 

com o artigo 9º, o legislador de certa forma bloqueou o acesso daqueles que 

aproveitavam do cargo público para se beneficiar e apropriar de vantagem 

patrimonial ou econômica. 

Desse modo, a lei de improbidade veio para proibir que estes atos continuem 

fazendo parte da esfera administrativa.  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 
Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação 
ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou 
tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da 
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.  (Incluído pela Lei 
Complementar nº 157, de 2016). 

 

O legislador ao estabelecer o artigo 10º, em suma, quis romper o agente 

público, quando de seus atos causarem lesão ao erário público. A lesão ao erário 

                                                           
13 BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 03 jun. 1992.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm#art8a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm#art8a%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm#art8a%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art4
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ocorre de vantagem patrimonial ou econômica. Neste aspecto a lei tem por 

finalidade não consentir que o patrimônio seja estragado ou devastado.  

De acordo com Mazza (2015, pág.650), “possuem gravidade intermediária. 

Não produzem enriquecimento do agente público, mas provocam uma lesão 

financeira aos cofres públicos”. 

Art. 11º. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 

notadamente. [...]  

O artigo 11º da lei 8.429/9214 aduz os atos de improbidade que atentam 

contra os princípios da administração pública, seja por ação ou omissão.  

Mazza (2015, p. 654) explica a espécie de ato de improbidade de acordo com 

artigo 11º,  

as condutas de menor gravidade que atentam dolosamente contra os 
princípios da administração pública, violando os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, mas sem provocar qualquer 
lesão financeira ao erário. 

 

Toda a atividade administrativa deve atender os interesses sociais, não sendo 

possível que a estrutura administrativa volte só atender aos interesses dos 

particulares. No ordenamento jurídico administrativo deve sempre haver a 

fiscalização sobre a ótica da coletividade e também está fiscalização por parte dos 

administradores públicos. 

Os princípios administrativos são as bases da nossa administração pública, o 

artigo 37 da Constituição Federal de 88 estabeleceu como princípios constitucionais, 

a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O princípio da eficiência tem em garantir uma boa administração pública. 

Desta forma, ocorrendo lesão ao patrimônio público, fica o agente responsável em 

ressarcir o dano causado, de acordo com o artigo 5º “ocorrendo lesão ao patrimônio 

público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á 

o integral ressarcimento do dano. (Lei 8.429/1992) 

O poder público está sempre observando e acompanhando os agentes 

públicos independente de sua função, conforme TJ PR: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÕES PARA EXERCÍCIO DE CARGOS 
EM COMISSÃO DE ASSESSOR DO PREFEITO E DE 
ASSESSORIA E DIREÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE COLORADO. ALEGAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS SEM A EFETIVA E/OU 
PARCIAL CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FALTA DE 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS DE UM CARGO 
COMISSIONADO (DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO). 
CONDENAÇÃO DO PREFEITO RESPONSÁVEL PELAS 
NOMEAÇÕES E DOS EX-SERVIDORES OCUPANTES DOS 
CARGOS EM COMISSÃO. ELEMENTOS PROBANTES QUE 
ATESTAM O DANO AO ERÁRIO E O DOLO. SERVIDORES QUE 
RECEBERAM OS 
VENCIMENTOS INTEGRAIS DO CARGO SEM E/OU PARCIAL 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM 
AO ART. 10 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. 
IMPOSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO 
INTEGRAL DOS VENCIMENTOS RECEBIDOS. QUANTIA A SER 
DEVOLVIDA QUE DEVE SE RESTRINGIR AO EFETIVO PREJUÍZO 
SUPORTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB PENA DE 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR A SER APURADO EM 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS 
PENALIDADES DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO 
DOS DIREITOS POLÍTICOS, PROIBIÇÃO E CONTRATAR COM O 
PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS 
FISCAIS OU CREDITÍCIOS E REPARAÇÃO DO DANO MORAL 
COLETIVO, PORQUE INADEQUADAS AO CASO CONCRETO. 
MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DO DANO. REDUÇÃO DA 
MULTA CIVIL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, 
COM A EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS (ART. 1005 DO 
CPC). (TJPR - 0000287-32.2014.8.16.0072 - Colorado -  Rel.: Carlos 
Mansur Arida - J. 02.10.2018) 

 

Nesse sentido, toda improbidade administrativa deve ser repudiada pela 

sociedade, pois, conforme o julgado acima traz prejuízos e se reduz em desrespeito 

para toda comunidade comum, pois quem sempre sente as consequências é a 

população. 
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5.1 PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA 

 

 

O princípio da autotutela determina que a Administração Pública detém o 

poder de fiscalizar os próprios atos, revogando-os quando ilegais ou quando de 

obstáculos ou impróprios. Desta forma, a administração não precisa de imediato 

recorrer ao Poder Judiciário a fim de rever os seus atos, podendo fazê-lo 

diretamente. 

Mazza (2015 p.123) define o princípio da autotutela na Administração Pública, 
como: 

 

O princípio da autotutela consagra o controle interno que a 
Administração Pública exerce sobre seus próprios atos. Como 
consequência da sua independência funcional (art. 2º da CF), a 
administração não precisa recorrer ao judiciário para anular seus 
atos ilegais e revogar os atos inconvenientes que pratica. Consiste 
no poder-dever de retirada de atos administrativos por meio da 
anulação e da revogação. A anulação envolve problema de 
legalidade, a revogação trata de mérito do ato.  

 

O princípio da autotutela no ordenamento jurídico tem por si o poder-dever 

para controlar os atos ilegais praticados na administração pública. Desta forma, deve 

rever o poder de agir nos tramites da legalidade administrativa, revendo e anulando 

o que vem agindo contra o princípio da autotutela. 

O princípio da autotutela está disposto no artigo 53 da lei 9.784/9915, que expressa 

da seguinte forma: “A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados 

de vício de legalidade, e poder revoga-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.  

É de fundamental importância este princípio infraconstitucional no 

ordenamento jurídico desdobra-se da supremacia do interesse público, ou seja, todo 

ato ilegal que pode incidir a ilegalidade deve se enquadrar na segurança do princípio 

da autotutela. 

Entretanto ao examinar o abuso de poder, a de se demonstrar atos lesivos 

contra os princípios éticos na administração pública, por exemplo abuso de poder 

econômico onde um governo investe mais em uma cidade e nas demais não.  
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Sendo assim, este ato vem desrespeitando a administração pública e confrontando o 

princípio da eficiência que originam direitos no ordenamento jurídico.  

O autor Ávila (2003, p.127) ressalta que “o dever da eficiência estrutura o 

modo como a administração deve atingir os seus fins e qual deve ser a intensidade 

da relação entre as medidas que ela adota e os fins que ela persegue.” 

Dê certo, o abuso de poder estará a todo o momento ligado aos princípios da 

Administração Pública. Deste modo, todo confronto que caracteriza abusos, deve 

ser penalizado (agente) ou até mesmo suspenso de seu cargo, seja o servidor direto 

ou indireto. 

 

 

5.2 DEVER DE PRESTAR CONTAS 

 

 

Neste sentido temos um parâmetro essencial da administração pública, sendo 

á eficiência o ponto culminante do setor administrativo voltado para a sociedade, de 

forma a ser amplamente divulgado em locais de acesso com permissão livre, tendo 

qualquer cidadão o direito de saber como está o desempenho do setor público, 

espera-se que a sociedade desenvolva uma consciência administrativa para ter 

condições mínimas de cobrar dos setores públicos os desenvolvimentos dos 

agentes públicos.    

 O artigo 70 em seu parágrafo único da Constituição Federal diz assim: 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. (Constituição Federal de 1988) 
 

O dever de prestar contas no âmbito da administração pública e privada é de 

suma importância na relação jurídica, pois aqui se destaca todos os gatos do 

sistema de controle interno, para toda coletividade. 
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A prestação de contas por ente federados deve ser transparente e aberto 

para todo o público ter pleno conhecimento das arrecadações, contribuições e 

melhorias, onde cada contribuinte pode pleitear e questionar os gastos realizados ou 

a realizar. 

A União, Estados e Municípios tem o dever de tornar visíveis e transparentes 

os gastos públicos as verbas destinadas para qualquer setor da administração 

pública, pois tem que constar no histórico administrativo, assim, fica claro perante 

toda população e são publicados pelo poder legislativo anualmente. 

 

 

5.3 OBSERVATÓRIO  

 

 

A cidade de Maringá tem um observatório social (OSM) com o objetivo de 

fiscalizar os gastos do dinheiro público, buscar envolver toda sociedade do município 

e transparência que tendo ótimo resultado em transparência pública junto com o 

poder executivo e legislativo com a participação de todos. 

Uns grupos de voluntários se reúnem no observatório a fim de esclarecer a 

sociedade os gastos municipais com o objetivo de estimular o interesse de participar 

e acompanhar os trabalhos realizados na cidade. Modelo esse de fiscalização 

merece exportação para outros municípios e estados e capital federal, para 

implantação para combater as irregularidades. 

A Constituição Federal16 em seu artigo 5º, inciso XXXIII, aduz a participação 

do controle social pelo cidadão: 

 

Todos têm direito de 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”. 

Inciso XXXIV – são a todos assegurados, independentemente 
do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

                                                           
16 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 
Artigo 31, § 3º: A fiscalização do Município será exercida pelo 

Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei. 
§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei. 

 

Para evitar os desvios dos cofres públicos, gastos indevidos é de suma 

importância o envolvimento da sociedade, que todos os cidadãos comecem a 

frequentar mais o espaço do observatório. 

Sendo assim, os abusos de poderes não vão prosperar, uma vez que a 

comunidade se atentar em participar dos controles internos. 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
 

Todo cidadão deve participar mais do controle administrativo e se aproximar 

dos valores que vem sendo gastos perante os municípios, estados e da união.  

Assim permite que os cidadãos observem o observatório como prevenção de atos 

ilícitos e mau uso do dinheiro público. 
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CONCLUSÃO  

 

 

 

No primeiro capítulo, houve as conceituações de modelo de Estado e suas 

funções para com seus administrados, em um breve relato histórico, foi possível 

perceber o quanto a administração vem evoluindo e o quanto estas mudanças se 

mostram necessárias, pois, faz-se necessário entender sua trajetória, analisando 

seu desenvolvimento e como surgiu cada modelo de administração. Com o passar 

dos tempos, foi-se notando uma necessidade em relação a ter algo que fosse 

detentor de um poder de organização e normatização, para que, a partir daí, com a 

criação do Estado fosse possível garantir uma melhor estrutura, bem como garantias 

reais aos que eram mais fracos. Diante disso, passa-se a pensar mais nos 

administrados, em prestar serviços de qualidade a população. 

No segundo capítulo foi trazido a conceituação dos poderes administrativos, 

ou seja, pode se perceber que todos os poderes estão voltados a administração 

pública, mas sempre agindo de acordo com a lei, pois ainda necessita de um 

cuidado maior tanto por parte do Estado, tanto por parte da população, para de certa 

forma evitar tanta irregularidade nos serviços administrativos o que vem acarretando 

o abuso de poder. De certa forma, os abusos vêm se apresentando como o excesso 

de poder, ato em que o agente público age além de sua competência legal, como 

pode se apresentar pelo desvio de poder, ato em que o agente público atua ao 

contrário do interesse público, desviando-se da finalidade pública. O abuso de poder 

está voltado como abuso econômico, político, já o abuso de autoridade configura o 

crime em si. 

Deste modo, conclui-se que o administrador público no desenvolvimento de 

suas atividades precisa ser mais eficiente, visando atender o bem do interesse 

público e buscando bons resultados no exercício de suas atividades de forma 

imparcial.  

O terceiro capitulo abordou-se a análise do princípio da eficiência que se deu 

com a chamada reforma administrativa, com a emenda constitucional de nº 19/1998, 

que garante o servidor público agir com transparência, economicidade e moralidade 

em prol do interesse coletivo e administrativo. 
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A eficiência é imposta como uma organização de recursos, a fim de prestar 

serviços públicos de qualidade, com a finalidade de satisfazer os interesses da 

coletividade, mas não é desta forma que vem acontecendo, diante do abuso de 

poder que predomina, desta forma conclui-se que o servidor público parte de uma 

conduta irregular, não respeitando os princípios que norteiam a administração 

pública. Assim surgiu o seguinte questionamento, como evitar tais agressões ao 

princípio da eficiência?  

Ao fazer esta análise, ficou claro que por diversas vezes a não observância 

deste princípio parte da administração pública, deste modo conclui-se que os 

servidores são responsáveis pelas condutas de abuso de poder. Têm-se, como 

exemplo, os escândalos que ultimamente vem acontecendo no país. Inúmeras obras 

inacabadas e de má qualidade. Diante da ineficiência e corrupção dos servidores, os 

quais lá estão para controlar e zelar pelo bem público e pela prestação de serviços 

aos administrados, mas não o fazem. Desta forma, se houver uma fiscalização por 

parte do Estado, haverá um controle maior nas atividades prestadas no 

ordenamento administrativo. 

Fica claro o descaso da administração para com seus administrados, assim 

conclui-se que a administração, por meio de seus servidores, deve ser mais rigorosa 

em relação as suas exigências, bem como com a fiscalização dos serviços que lhe 

são prestados. 

No último capítulo o presente trabalho destacou a importância de cada tópico, 

desde os atos de improbidade administrativa, que se desenvolve mediante atos dos 

agentes públicos de condutas ímprobas, em exercício de suas atividades, de certa 

forma estes responderão mediante punições, cíveis, criminais e administrativas. 

Desta forma, conclui-se que princípio da autotutela determina que a administração 

pública detenha o poder de fiscalizar os próprios atos, revogando-os quando ilegais 

ou quando de obstáculos ou impróprios. Neste sentido a de se concluir que a 

prestação de contas deve ser transparente e aberto para todo o público, para que 

todos possa ter pleno conhecimento das arrecadações, contribuições e melhorias, 

onde cada contribuinte pode pleitear e questionar os gastos realizados ou a realizar. 

 

 

 

 



49 
 

REFÊRENCIAS 

 

AMATO, Pedro Muñoz. Introdução á administração pública. 4 ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 1971. 
 
ÁVILA, Humberto. Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na atividade 
administrativa. Belo Horizonte: Revista Brasileira de direito público, ano 1, n. 1, 
abri/jun. 2003. 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 25. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008.  
 
BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 jun. 1992.  
 
BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999. Disponível em:< 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm>.  
 
BRASIL. Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4898.htm 
 
BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 
BRASIL. Súmula 473. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602.  
 
PARANÁ. Tribunal da Justiça do Estado do Paraná. Disponível em: 
https://www.tjpr.jus.br/jurisprudencia 
 
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Aplicação das súmulas no STF. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602 
 
BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. Apelação. Disponível 
em: https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/529578008/apelacao-apl 
1377719220138240075-tubarao-0137771-9220138240075.  
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 
2004.  
 
_______________ Direito Administrativo 21 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
FAORO, RAIMUNDO. Os donos do poder. 15 ed. Porto Alegre, Globo,1958. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tjpr.jus.br/jurisprudencia
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602


50 
 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 8. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. 
 
FONSECA, Antônio Cezar Lima, Abuso de Autoridade, Comentários e 
jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997 
 
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 4 ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva. 1995. 
 
_________________. Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
 
LAZZARANI Álvaro. Abuso de poder x Poder de policia. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/46688/46647> .  
MAZZA, Alexandre. Direito administrativo. 5. ed. São Paulo: 2015. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001. 
 
__________________. Direito Administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003.   
 
MENEZES, Joyceane Bezerra de. O princípio da eficiência na administração pública 
brasileira: instrumentalização, destinação e controle. Pensar, Fortaleza, v. 10, n. 10, 
p. 57-66, fev. 2005 Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/768> 
 
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Ato administrativo. 5.ed. São Paulo: RT, 2007. 
 
RODRIGUES, Marilene Talarico. Princípio da eficiência em matéria tributária. 
São Paulo: Revista dos Tribunais e Centro de Extensão Universitária, 2006. 
 
ZIMMER JUNIOR, Aloísio. Curso de direito administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2009. 


