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1 - INTRODUÇÃO

A eleição do tema prendeu-se à sua irn
portância e à sua atualidade.

Constituem fatos notrios, para nossa

profunda tristeza, acontecimentos lamentáveis

envolvendo desde servidores de hierarquia me-

nor atá altos agentes polÍticos, conspurcando

a confiança da Nação e expondo-a de maneira 1

desconfortável perante a comunidade interna -

cional.

Melhor oportunidade não há para levan

tar estas quest5es que num congresso onde se

reúnem celebridades do mundo jurÍdico, e es -

pecialmente da área de Direito Administrativo

Algumas reflex6es brotaram de nossa

modesta experi&ncia profissional adquirida na

atividade advocat j cia, no Tribunal de Contas'

do Estado de Minas Gerais, na Procuradoria da

Fazenda Nacional e no exercÍcio do cargo de

Procurador Fiscal do Estado de Minas Gerais.
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Analisaram-se casos mais frequentes

de corrupçao administrativa, sem, evidentemen

te, a veleidade de pretender enumerá-los todos,

mesmo porque os agentes públicos que se valem

do exerc{cio do poder para conseguir	vanta-

gens illcitas estio sempre descobrindo novas'

formas de atuação para alcançar fins inescru-

pulosos.

E o que é lamentável é constatar-se que'

os meios legais para reprimir tais abusos exis

tem e, simplesmente, nao so acionados.

Assim, pensamos, necessária se torna'

a mundança de urna mentalidade nociva e crista

lizada ao longo do tempo, de modo que o agen-

te público, de todos os níveis, se conscienti

ze de que ele um servidor da comunidade, um

gestor dos interesses coletivos e, por isto

tem de estar jungido À finalidade contemplada

na lei, sempre voltada para a satisfaçao do

interesse público.

À mingua da existncia de conscigncia

tica por parte de servidores resistentes ao
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comportamento ordenado pelo Direito, ousamos'

fazer algumas propostas que, pelo menos, des-

nudam corretivos para que, no futuro, sejam

minimizadas as ocorrncjas destes ilícitos,

que, por sobre graves, agridem a comunidade

Política e a consciência coletiva.

II - CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS CAUSAS

O vocâbulo CORRUPÇÃO vem de "corru-npere",

verbo latino que significa tornar podre, es -

tragar, perverter, depravar, viciar, subornar

adulterar, peitar.

É oportuno, neste incipiente trabalho,

salientar que a palavra, sob a ética jurÍdica,

possui acepção técnica específica do Direito'

Penal, no Titulo XI, do Código Penal, nomina-

do ilÍcito contemplado entre os crimes contra

a Administração PGblica, em duas formas: acor

rupço passiva (CP, Art. 317), e ativa (CP,

Art. 333),

Em ambas as formas, o bem jurÍdico 1
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protegilvel e a Administraço Pública,especial

mente a sua moralidade.

O agente do crime de corrupço passi-

va somente o servidor público que,em razao'

de sua função, solicitar ou receber, para si

ou para outrem, direta ou indiretamente, van-

tagem indevida ou promessa de tal vantagem.Ja

o agente da corrupção ativa pode ser qualquer

pessoa que ofereça ou prometa vantagem indevi

da a servidor público, "para determin-lo	a

praticar, omitir ou retardar ato de ofício".

A pena para ambas as figuras penais

a de rec1us.o, de um a oito anos, sujeita a

agravante, se o servidor retarda ou deixa de

praticar qdalquer ato de ofício ou o pratica'

infringindo dever funcional.

Figura mais grave, dentro da tipicida

de penal, que guarda estreita similitude com'

a corrupção passiva, e a concussao, em que o

agente público exige, para si ou para outrem,

direta ou indiretamente, em razao da função
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vantagem indevida, a que a lei comina pena de

reclusão de dois a oito anos.

Constata-se que os il{citos são apena

dos com rigor. Inobstante, para profundo des-

conforto daqueles que cultivam o Direito Pú -

blico, verifica-se, com lamentável frequncia

a ocorrncia de crimes desta ordem contra a

Administração Pública, esquecidos os agentes'

de que, ferindo o Estado, atingem a comunida-

de, levam o governo ao descrédito e, inexora-

velmente, criam uma aura de insegurança que a

todos envolve.

Em Direito Administrativo, corrupção'

a negação de todos os salutares princípios'

que norteiam as relaç6es que se estabelecem

entre a Administração e o administratido e o

exercÍcio da runçao pública.

De suma gravidade, frustante é consi-

gnar que a corrupçao é uma patologia de que

padecem várias comunidades polÍticas da atua-

lidade, especialmente aqueles que comp6em	o
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chamado terceiro mundo.

É simplesmente estarrecedor observar'

que milh6es de pessoas morrem de inanição em

campos da Etiópia, enquanto o governo etíope'

constrói para sua embaixada na Suíça um luxuo

so prdio de dois bilh6es de dólares.

Em entrevista concedida à te1eviso

brasileira, o Primeiro Ministro Felipe Gonza-

les, da Espanha, indagado sobre a relação éti

ca/governo, revelou que o grande problema do

mundo atual reside em que os governos se apar

taram da ética, procurando insaciavelmente ti

rar proveito pessoal do exercido do poder,

relegando o bem comum e visando ao enriqueci-

mento ilícito 1

Por varios meios e modos beneficiam -

se agentes públicos, em funço de comportamen

to venal, reprochvel, infensos à lei e a ele
mentares princlpios de moralidade administra-

tiva.

As consequncias de seus atos inescru

08



pulosos podem ser comprovadas pela discrepn-

cia entre a remuneração que percebem pelo exer

cicio das funç6es e o patrimSnio que ostentam,

apesar de no terem outra fonte licita de ren

dimentos, senao aquela oriunda dos cofres pú-

blicos.

Tivemos oportunidade de atuar profis-

sionalmente num caso em que um empregado do

Instituto Nacional da Previdncia Social-INPS

apesar de perceber mensalmente a importância'

de seiscentos cruzeiros em 1971, possuIa nada

menos que vários imveis em bairros nobres da

Capital e diversos automóveis, além de empres

tar dinheiro a colègas de trabalho. Mais tar-

de, descobriu-se que tudo foi fruto de crime'

de peculato, de prevaricaçao e de corrupção

praticado diuturnamente ao longo dos anos, e

só descoberto com a mudança da direção do 6r-

gao regional.

Mas, é pela porta aberta da 1icitaço

que penetram os maiores abusos e acintes em

tema de corrupço, a despeito de todos aque -
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lês cuidados que a lei impe aos agentes	ou

às comissSes encarregadas io procedimento.

Nas iicitaç5es, avulta a corrupção na

quelas hipóteses de contratos de fornecimento

e de obras públicas, em que a vantagem ilÍci-

ta se verifica já por ocasião da adjudicação,

em que o adjucatário promete ao agente públi-

co uma vantagem para a e1eiço de sua propos-

ta

Em casos de contratos de fornecimento

e de obras públicas, é muito comum enriquecer

se ilicitamente o agente público com benesses

do fornecedor ou do empreiteiro, seja por um

desconto no previsto no contrato (e embolsa-

do pelo corrupto), seja pelo desvio de materi

ai para si ou para terceiros.

Desgraçadamente, muitos fornecedores'

e empreiteiros já prevêem tal acréscimo em

seus planos contábeis, posto cientes de que

se assim nao agirem, terao suas propostas re-

jeitadas.
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Outro campo aberto à corrupção está na con

trataço de pessoal para o serviço público,

sem habiiitaçào em concurso, atravs do regime

celetista ou em nome do permissivo do recruta

mento amplo, área esta na qual, embora modes-

tamente, acusamos alguma experincia.

Na verdade, pessoas há que sào recru-

tadas, permanecem anos nos quadros do serviço

público, em cargos bem remunerados e, depois,

so utilizados p -ocedimentos que culminam com

sua efetivaçao.

De duas maneiras se materializa este'

lamentável comportamento.

Por uma (a mais frequente), o apani -

guado é nomeado em cargo de recrutamento am-

plo, em geral bem remunerado. Em seguida, per

cebendo-se o risco da exoneração em face da

alternância no poder, o interessado se subme-

te a um concurso público de n{vel bem inferi-

or ao do cargo que exerce e,obviamente, ê a-
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provado. Em seguida, e nomeado para o cargo

concursado, mas, usa em' seu prol o periodo em

que exerceu o cargo superior, visando a esta-

bilidade financeira, com vencimentos do cargo

comissionado.

De outro modo, e usual a utilizaç,o 1

de concursos internos, para o provimento de

cargos que devam ser, providos por concurso pu

blico.

Uma outra forma de corrupção adminis-

trativa, muito constante e pouquíssimo comba-

tida, é a utilizaç&o de bens, especialmente

veÍculos públicos, e serviços (englobando pes

soas) em interesses particulares.

É alarmante a quantidade de veÍculos'

oficiais transportando familiares de agentes'

públicos, nos colgios escolares e fazendo

compras, o que representa grave acinte peran-

te os administrados.
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Cumpre ainda acusar o exercÍcio acumu

lado de funç6es públicas remuneradas, a des -

peito da proibição constitucional, e até o

absurdo de servidores receberem, além dos ven

cimentos e vantagens legais, complementaç6es'

salariais de entidades da Administração Indi-

reta ou de cooperação.

Resta, finalmente, embora longe estão

estes exemplos de exaurir as diversas formas'

de corrupção administrativa, apontar os exces

sos de propaganda de órgãos e entidades gover

namentais, publicaç5es que vão muito além da

necessidade de conscientização do povo para

determinado comportamento, para desenganada-

mente promover a projeção pessoal dos gover-

nantes, quando faltam recursos para setores

de vital impo rtância, como saúde, educação,se

gurança, transporte e saneamento bsico.

Todos estes exemplos são profundamen-

te dolorosos, porque evidenciam a grande dis-

tancia entre o exercÍcio do poder e a tica.
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A etiologia da corrupção administra -

tiva e de diversa natureza, e vai desde a ma

formação moral do agente público até o desva-

rio da cupidez.

Paralelamente, ho que se acusarem a

impunidade, a falta de desvelo no exerc{cio

da runçao pública e a aus gncia de uma constan

te avaliação da parte daqueles que tm o po-

der-dever de zelar pelo interesse publico.

A ausncia do auto-controle permite

que agentes com espirito destituído de nobre-

za possam atuar sem a lisura necessaria.

Falta ainda ao servidor publico, sem

embargo de tentativas isoladas de alguns seto

res da Administraçao, a necessária formação

tico-profissional para bem exercer suas atri

buiç6es.

III - OS PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

APLICÁVEIS AO AGENTE PÚBLICO

Em obra já consagrada, ensina CELSO

14



ANTÔNIO BANDEIRA DE LLO, com inigualável lucidez:

"Todo o sistema de Direito Admi-

nistrativo, a nosso ver, se cone

trol sobre os mencionados princi

pios da supremacia do interesse'

público sobre o particular e in

disponibilidade do interesse pú-

blico
(2) "

O respeito a estes dois princípios se

ria bastante para que se banissem do mundo

dos fatos todas as odiosas formas de corrup -

çao administrativa.

É que o agente público tem sob sua'

guarda, no interesses pr6prios, mas interes -

ses da comunidade, por isto que inalienáveis.

A vontade pessoal do agente público

no importa para a atividade administrativa

Importa, sim, a finalidade buscada pela lei,

que será sempre atender ao interesse público,

ao bem comum.

Dai, no dizer de JEAN RIVERO, afirmar
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se que a atividade administrativa e ESSENCIAL

iVIENTE DESINTERESSADA, em bellssima e sintti-

ca assertiva:

"Le moteur normal de lactiondes

particuliers est Ia porsuite d'un

avantage personnel-profit matrie1,

r&ussit humaine,ou,chez les plus

dsintresss,mise en accord de

leurs actes avec un idal-. Souvent,

il y a coincidence entre le but'

ainsi poursuivi et le bien	de

tous.

"Le moteur de l'action administrative,

au contraire,est essentiellement

desinteresse: Ctest Ia poursuite

de l'intrt gnral, ou encore'

de l'utilitè publique,ou, dans

une perspective plus philosophique,

dun bien	
(3)li.

Voltado para aspectos concernentes ao

exercÍcio da íunçao pública, Hely Lopes Mei-
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relles ensina:

" Os princlpios básicos da admi-

nistração pública estão consubs-

tanciados em quatro regras de

observância permanente e obriga-

tria para o bom administrador.-'

legalidade, moralidade, finalida

de e publicidade
(4)".

Citando Iviaurice Hauriou, o notável pu

blicista, nesta mesma obra, enfatiza que o ad

ministrador público "não pode desprezar o ELE

?4ENTO ÉTICO de sua conduta (destacamos)".

Vinculando-se a padr6es descritos na

norma jur{dica, com assento em comportamento'

tico, atuando com a máxima transparncia que

lhe determina o princípio da publicidade, cer

tamente o agente público atenderá à finalida-
de da lei.

Sabidamente, a moral está em nosso

comportamento intimo, enquanto o Direito re-

gula nossa conduta externa.



Em Direito Administrativo, entretanto

a moralidade, erigida à condição de principio
esta alinhada com a legalidade e a finalidade

como aspectos indissociáveis de uma mesma rea

lidade chamada atividade administrativa e pres

suposto de validade desta.

Por outro lado, consequncia irrelegá

vel do principio da moralidade administrati-

va, emerge o dever de probidade do agente pú-

blico. Daí, a advertncia de SEABRA FAGUNDES:

A atividade administrativa, sendo

condicionada pela lei à obtenção

de determinados resultados, não

pode a Administraçao Pública de

les se desviar, demandando resul

tados diversos dos visados pelo

legislador. Os atos administrati

vos devem procurar atingir as

consequências que a lei teve em

vista quando autorizou a sua prá

tica, sob pena de nulidade(5)
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Nesta linha de pensamento, pontifica'

com maestria pouco encontradiça CELSO ANTÔNIO

BANDEIRA DE MELLO, afirmando que, em Direito'

Administrativo, relevância nenhuma tem a von-

tade. Relevante & a finalidade, que não pode'

ser concebida se não afinada com o interesse'

Publico(6)

Nas, em que medida se coloca o princí

pio da moralidade administrativa no Direito

Brasileiro?

Estará apenas nos enfoques doutrina -

rios visando a reunir prosélitos?

A resposta está na Constituição Fede-

ral, através dos Arts. 15, § 32, letra " e

Art. 82, inciso V, Art. 153, § li, 30 e 31 e

Art. 154.

Por outro lado, o legislador infra -

constitucional previu em vários diplomas a

probidade do servidor público como precepti-

vo integrante de seu dever jurÍdico, merecen-

do	destaque recente lei do Estado de Minas
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Gerais, vazada nos seguintes termos:

"A Administração se submetera a

preceitos éticos que resguardam

a probidade e a credibilidade, a

moralidade administrativa e res-

peito aos direitos do cidadão

(Lei Delegada n 9 5, de 28/08/85,

Art. 79)".

Vê-se, pois, que a probidade, no Di-

reito Administrativo Brasileiro,no é simples

mente uma recomendação ética, mas, um impera-

tivo jurídico.

IV - SOLUÇÕES PROPOSTAS

Fundamentalmente, o problema da mora-

lidade administrativa repousa na consciência'

do servidor público, cuja atuação no deve es

conder seu comportamento ético. Antes, devera

ele externar a adequaçao de seus atos a prin-

clpios morais contemplados pelo senso comum.
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Basicamente, trata-se de questão reia

conada com a formação moral e intelectual do

servidor.

Paralelamente, è de todo razoável o

estabelecimento de um sistema de m&rito que'

permita ao servidor uma remuneração que o afaz

te do aviltamento, para alcançar padr5es mini

mos de dignidade humana.

Verifica-se, na verdade, excesso	de

servidores em setores privilegiados, de par

com insuficiáncia de recursos, o que conduz

lhes sejam proporcionados baixos salários e

vencimentos. Seria preferível a qualidade do

funcionário à quantidade, não raro, com atri-
buiç6es superpostas.

Por outro lado, são censuráveis, sob'

todos os tÍtulos, mecanismos usados para cri-

ar cargos, atravs de desmembramentos de com-

petncia, com o inescusável objetivo de am-

pliar quadros de funcionários, ao invs de se

estabelecer um rígido programa de valorização
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da pessoa humana, começando por atribuir-lhe'

maiores responsabilidades.

Se o problema repousa na formação do

homem, nada mais recomendável que escolas de

administração pública, pela qual passariam

cessariamente aspirantes a cargos públicos,es

colas estas que seriam implantadas pelas pes-

soas políticas interessadas (União, Estado -

membro e Município), no caso brasileiro, por

se tratar de uma federação.

Temos varias entidades que se preocu-

pam com a formação profissional do servidor

mas, na realidade, o máximo que conseguem

ministrar cursos de reciclagem o que, aliás,'

providência elogiável, mas, insatisfat5ria,

vez que o ideal seria criar uma mentalidade

voltada para o exercÍcio da função pública

com dignidade e denodo.

Merece ser revisto o critrio de adrnis

são de servidores públicos, adotando-se proce

dimentos seletivos rigorosos, sempre por con-
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curso publico, restrigindo-se ao mãximo	os

provimentos atravs de recrutamento amplo.

É de todo recomendável uma constante'

avaliação do desempenho dos agentes públicos,

não apenas para apuração de resultados, mas

também para estabelecimento de critrios obje

tivos por ocasião de se adotar o sistema	de

mrito eleito, corrigir distorç5es e previnir

ilÍcitos.

Consectâria da avaliação	a adoção

de rodÍzio em funç6es inerentes ao cargo,para

inibir a consolidação de práticas condenáveis.

Naquelas funç6es que envolvem a ges-

tão de recursos, necessário se faz um efeti-

vo controle, atravs de auditorias internas e

externas, com periodicidade razoável.

As atribuiçes e competências dos Tri

bunais de Contas merecem ser repensadas, con-

ferindo-se-lhes condiç6es para, não apenas

constatarem a adequação das despesas aos docu

mentos contábeis e is dotaç5es corresponden-
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tes, mas também poderem, mediante um corpo de

tecnicOs em v&rias areas, comprovar a conse -

quncia entre os recursos utilizados e os bens

e serviços realizados, sob permanente acompa-

nhamento do Ministério Público.

Finalmente, em nome do principio	da

publicidade, devem os atos do administrador

público ser praticados com a maior transparfl

cia possÍvel, de modo a permitir ao cidadão

de entendimento meridiano plena convicção da

justeza de seu comportamento e seu alinhamen-

to com o interesse público, ao mesmo tempo

abrindo-se-lhe condiç6es para adotar provid&n

cias visando	responsabilizaço dos titula-

res de cargos que se desbordam da finalidade'

pretendida pela lei.

A mataria, entretanto, no se exaure'

na critica ao comportamento do servidor. Na'

verdade, a questão tem raizes institucionais,

a nível de estrutura dos Poderes da Repúbli-

ca, o que vem provocando discussões pertinefl

tes a adoçao do parlamentarismo no Brasil,
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acoimando-se o presidencialismo de grande vi-

lo dos problemas relacionados com desmandos'

administrativos.

Cientificamente, o presidencialismo

se caracteriza pela divisao de Poderes,de tal

modo que o Presidente da República exerce com

independência a direção suprema do Estado, a

travas da atividade administrativa.

Mas, a despeito da enorme gama de po-

deres concentrados na área do Poder Executi-

vo, cumpre enfatizar que a atividade adminis-

trativa é uma atividade sublegal, isto &, ca

be ao supremo magistrado da Nação atuar den-

tro dos limites traçados pela lei, sob pena

de responsabilidade.

Os Poderes so independentes, e se 2
corre hipertrofia no Executivo, tal se dá por

omissao dos demais poderes: a letargia do Lê

gislativo de par com as deficincias do Judi-

ciário.

Em artigo publicado no jornal "Estado
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de Minas", de 12 de julho de 1986, o atual Mi

nistro Marco Maciel, do Gabinete Civil da Pre

sidgncia da República, p6e em relevo que no

há preeminncia do Executivo de molde a provo

car a mudança do sistema de governo. O que há,

diz o Ministro, omissao da parte dos demais'

poderes.

Conclui-se, pois, que uma atuaçao mais

efetiva do Poder Legislativo, atravs do con-

trole polltico, e do Judiciário, no sentido

de tornar efetiva a repressão aos ilÍcitos

contra a Administração Pública, certamente con

tribulrá para inibir comportamentos nocivos

aos superiores interesses da coletividade.

De nada adiantará a promu1gaço	de

novo pacto social, seja qual for o regime de

governo adotado, por mais avançado que seja

se no se conscientizarem os homens de que o

Direito é a única via através da qual se alcan

çarao os fins preconizados pelo Estado moder-

no, especialmente uma Administraçao tica vi-
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sando ao alcance da justiça social, com a rea

lização do bem comum.

V - CONCLUSÕES

Parafraseando Marcel Waline, dizia o

saudoso Milton Campos, exemplo perene de pro-

bidade e de desvelo no trato dos superiores 1

interesses coletivos, que ser público adminis

trador é principalmente resistir. Resistir às

tentações, à volúpia do poder e aos desvios

que o jogo de interesses provoca. Daí, o uso

do termo candidato para designar aqueles que

aspiram a cargos públicos, termo este deriva-

do de candido, que significa alvo, imaculado.

Entretanto, forçoso é concluir que a corrup-
ção administrativa	um flagelo que assola as

comunidades políticas impondo-se a adoção de

medidas tendente a reprimi-la.

A moralidade adn,Inistratjva não é pre

ceito apenas ético, mas, um i.n?iperativo jurídi

co, de estabilidade constitucional.
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Seria de bom aviso a criação de esco-

las de administração pública visando à forma-

ção de servidores, com contudo prográmatico'

básico, especialmente relacionado com princÍ-

pios de ética profissional.

Dever-se-iam limitar ao máximo os qua

dros de servidores admitidos por meio de ré

crutamento amplo, eliminando-se quaisquer ou-

tras formas de ingresso no serviço público,se

não atravs de concurso de provas ou de pro-

vas e tÍtulos.

Nas licitaç3es, os critrios deescolha

das propostas devem consignar conteúdos de

tal forma objetivos que permitam aos licitan-

tes plenas condiçSes de aferir a licitude das

adjudicações, por obséquio aos princípios da

insonomia, da publicidade e da probidade.

Deverá o exercÍcio da função pública'

ser constantemente avaliado por quem de direi

to, em nome da hierarquia que informa a ativi

dade administrativa, tornando-se efetivo o au

to-controle da Administração.
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Deverá ser repensada e modernizada a

estrutura dos Tribunais de Contas, de molde a

permitirem-se-lhes plenas condiç6es de aferir

a execução de contratos administrativos de for

necimento e de obras públicas, atravs de um

corpo de louvados, e permanente acompanhamen-

to do Ministrio público.

Reclama-se maior atuação dos Poderes'

Legislativo e Judiciário colimando a fiscali-

zação externa e a repressão aos atos dimana-

dos dos agentes públicos, que se beneficiam

da impunidade pelos illcitos que praticam.

Devem os atos dos agentes públicos,em

todos os nÍveis, ser de , uma transparncia tal

que permita ao homem de meridiano entendimen-

to capacitar-se a utilizar mecanismos repres-

sivos de condutas condenáveis e nocivas ao in

teresse público.
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