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P R E F Á C I O

 Toda e qualquer apresentação, como arrazoado de natureza meramente introdutória, 

não há de substituir e muito menos rivalizar com o texto apresentado. Essa afirmação, não 

obstante a obviedade, deve ser sempre lembrada, principalmente, quando nos deparamos 

com um tema tão palpitante como o que o eminente Dr. Manoel Onofre de Souza Neto 

escolheu para ornar a sua dissertação de Mestrado, defendida perante a prestigiosa 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Ciências Jurídico-Políticas.  

Afinal, a temática da moralidade administrativa é daquelas que desafia calorosos debates 

em torno do seu alicerce normoaxiológico de sustentação, da sua funcionalidade no 

processo de construção dos  atos administrativos  e do modo como deve influenciar 

a sindicação  judicial desses atos. Todos esses aspectos foram alcançados pela pena 

firme e luminosa do nobre autor.

Ensaios teóricos, por mais relevantes que sejam, perdem muito do seu brilho 

quando apresentam pouca ou nenhuma utilidade prática. Sensível a essa realidade, 

a obra que Manoel Onofre oferece ao público não descuida da necessária conexão 

existencial que deve existir entre os planos dogmático e pragmático. Funda, na 

doutrina francesa, a pedra fundamental de sua persuasiva linha argumentativa.  

A escolha, não custa lembrar, é mais que justificável, já que os franceses, juntamente 

com alemães e italianos, foram os que mais contribuíram para o desenvolvimento do 

direito administrativo. A partir desse sólido alicerce, avança na análise da jurisprudência  

administrativa francesa e aporta em solo brasileiro, realizando a devida análise de 

alguns referenciais doutrinários e jurisprudenciais produzidos em terra brasilis.

A obra principia-se pela análise da profícua construção teórica realizada por Maurice  

Hauriou, autor que, partindo dos referenciais teóricos oferecidos pela “teoria 

institucional”, indicativa de que o aparato estatal está instrumentalizado à realização 

de um fim, dispondo de meios adequados a esse objetivo, sustentava que, uma vez 

identificada a dissociação entre meios e fins, haveria um rompimento do próprio alicerce 

de sustentação do Estado. Não é por outra razão que o grande publicista francês, 

escrevendo no ápice do positivismo jurídico, o que representava importante óbice 



aos mecanismos de contenção da atividade estatal que não se reduzissem a um mero 

preceito normativo, estabeleceu a construção dogmática de que considerações em torno 

da moralidade administrativa seriam úteis no âmbito da “teoria do desvio de poder”. 

Ao invés do controle de legalidade estrita, teríamos uma análise mais ampla, em que 

os próprios objetivos almejados pelo agente seriam passíveis de controle. Exemplos 

corriqueiros, encontradiços em qualquer manual de direito administrativo, como o de 

que um servidor não pode ser removido do local de trabalho com o objetivo velado 

de puni-lo, muito devem à construção de Hauriou.

Manoel Onofre ainda observa, com muita propriedade, que a concepção de moral, 

na construção de Hauriou, encontra um alicerce metafísico de sustentação. Em suas 

palavras: “[s]ão precisamente os dados ideais da moralidade e da justiça, pertencentes 

ao plano do direito natural, que emprestam lastro e compõem a ‘ideia’ de Estado”. Em 

tempos pós-positivistas, em que o caráter normativo dos princípios é solenemente 

reconhecido e a importância dos valores na densificação do seu conteúdo mais que 

exortada, é evidente o enfraquecimento das premissas naturalistas, o que, por óbvias 

razões, em nada compromete a genialidade de Hauriou.

Ainda de acordo com a aguçada percepção do nosso nobre autor, “à moralidade 

administrativa HAURIOU particularizou um arcabouço e uma função efetiva a ser 

desempenhada na instituição administrativa, qual seja, de impor, juntamente com a 

legalidade, limite ao exercício do poder público”. A moralidade administrativa decorreria 

da “deontologia profissional da Administração”. Em outras palavras, seriam padrões 

comportamentais resultantes das regras internas da Administração, uma espécie de 

base de valores do ambiente institucional.

Os argumentos que suscitam a imprecisão terminológica da expressão “moralidade  

administrativa” foram devidamente considerados, sendo sopesados prós e contras, 

realçando-se, por fim, a magistral sentença de Welter, ao afirmar que “[d]u reste, Le 

mot importe peu, le tout est de s’entendre sur les príncipes”. O autor ainda observa que 

diversas concepções teóricas contrárias à  síntese objetivada por  Hauriou  e  que evitam 

o termo moralidade administrativa admitiram o controle dos atos administrativos em 

intensidade que em muito supera o plano da legalidade estrita.

O autor, realçando a funcionalidade da moralidade administrativa, busca associá-la 

à probidade administrativa, estabelecendo uma relação de sobreposição entre ambas, 



tendo dissertado, ainda, sobre o uso de diversos instrumentos processuais para o controle 

dos atos administrativos que venham a afrontá-la. É o caso do mandado de segurança, 

da ação popular e da ação civil pública. No âmbito das conclusões, deixa expresso 

que a moralidade administrativa congrega, além da probidade, o referencial de boa-fé 

objetiva, que norteia as relações com os administrados, apresentando uma feição 

bipartida. A obra, como dissemos, teve a evidente preocupação de unir referenciais 

teóricos e práticos, em muito oxigenando a leitura.

O curioso é que a denominada “moralidade administrativa” fez mais sucesso 

nos trópicos que em sua pátria-mãe.  Em solo francês e, porque não dizer, na Europa 

em geral, embora ninguém ignore a importância de referenciais axiológicos no 

delineamento de padrões normativos, endereçados, ou não, à Administração Pública, é 

fato que esses referenciais não costumam ser circunscritos e muito menos sobrepostos 

à moralidade administrativa. Em verdade, seus contornos são muito mais amplos, 

o que justifica, por exemplo, comandos como o do art. 20 da Grundgesetz  alemã 

de 1949, ao dispor que os poderes constituídos estão vinculados “à lei e ao direito” 

(an Gesetz und Recht). O “direito” ali referido se aproxima da noção de juridicidade, 

absorvendo todos os balizamentos existentes para a atividade estatal, materializados, 

ou não, em um texto normativo específico.

Mas se a moralidade administrativa, enquanto instituto autônomo, não 

logrou grande prestígio em solo europeu, qual a utilidade de transpô-la para a realidade 

brasileira? A resposta é tão simples quanto o questionamento: com efeito, além de o 

conceito de moralidade ter sido encampado pela nossa ordem jurídica, constitucional 

e inconstitucional, dela muito carecemos. Se existisse uma espécie de “estado de 

calamidade axiológico”, nele estaríamos em caráter permanente. Há uma crise de valores 

tão intensa que, lembrando o nosso célebre Rui Barbosa, chega-se a ter vergonha de ser 

honesto. Essa é a triste realidade vivenciada por incontáveis setores representativos das 

nossas estruturas de poder. Bem se enquadra em nossa realidade a mordaz observação 

de Rico y Amat, quando, em meados do século XIX, afirmava que o verdadeiro sentido 

da moralidade é o de “Señora estraviada en la corte cuyo paradero  se ignora, por más 

que se há ofrecido un hallazgo al que lapresente. Los que más aparentan buscarla  

le cierran lapuerta cuando se presenta en sus casas y, aburrida de tanto desprecio,  

dicen  que  va  peregrinando  ahora  por  lospueblos  pequeños,  acompañada   



de su hermana la justicia,tan despreciada como ella. Probablemente tendrán que 

emigrar pronto de España, sino quieren morir de unasofocación.”

Ao realizar um profícuo estudo das origens da moralidade administrativa em solo 

francês, o autor oferece muitas luzes para a compreensão do seu alcance na realidade 

brasileira, o que se mostra verdadeiramente importante em razão das peculiaridades 

historicamente prevalecentes no nosso ambiente administrativo.

 É fácil perceber que a obra que tenho a honra de apresentar possui grande 

densidade dogmática e inegável utilidade, merecendo ser lida por tantos quantos 

se interessem em compreender a importância de uma sólida base de valores para o 

escorreito exercício da atividade administrativa.

 
Emerson Garcia*
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Políticas e Internacionais pela Universidade de Lisboa. Membro do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro,  Diretor da Revista de Direito e Consultor Jurídico da Procuradoria-Geral de Justiça. Consultor Jurídico 
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Introdução*

O exercício inicialmente efetuado na França por Maurice Hauriou, no começo do 

século passado, no tocante à idealização de um sistema de controle da Administração 

Pública, institucionalizada por meio de outro mecanismo que não fosse o da legalidade, 

mas o da moralidade administrativa, oportunizou a abertura de um canal de discussão 

que tem permitido a intimização (e não intimidação) entre a atuação jurisdicional e a 

conduta da Administração Pública.

É a partir dessa constatação que o tema sobre o qual discorreremos versa acerca 

da moralidade administrativa enquanto elemento integrante do controle jurisdicional 

da atividade da Administração Pública tanto na França como no Brasil, tendo como 

base a Teoria da Instituição de Maurice Hauriou. 

In casu, deparamo-nos com uma particularidade ímpar: a moralidade administrativa 

é uma construção da doutrina francesa forjada no seio de uma teoria – a da instituição, 

buscada a ser originariamente sintetizada com um instituto jurídico parido pela Alta 

Corte Administrativa gaulesa: o do desvio de poder. 

Ambas as concepções sofreram, desde os seus primórdios, variações e abordagens 

diversas, sobremaneira, em face de estarem aliançadas ao controle da atividade da 

Administração Pública e tocarem encarecidamente o seu poder discricionário, temas 

colocados em relevo em virtude de corresponderem ao do princípio da separação dos 

poderes, uma das pilastras basilares do Estado Democrático de Direito. 

Com isso, resta evidente a complexidade e o interesse que defluem do assunto, bem 

como a amplidão por ele comportada, exigindo uma especificidade precisa em suas 

fronteiras, condição a uma abordagem científica. Nessa atmosfera fértil, intentaremos 

realizar, em sendo possível, uma correspondência, ou pelo menos uma aproximação, entre 

a moralidade administrativa, consoante pensada em seu nascedouro e com as aportações 

pertinentes, e a moralidade administrativa prevista no ordenamento jurídico brasileiro.

*  Todas as traduções para a língua portuguesa, ao longo dos textos, são livres e foram feitas pelo autor deste livro, 
quando da elaboração do trabalho de mestrado que ensejou esta publicação. 
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Em tal desiderato, buscaremos nos deter no fenômeno da moralidade administrativa, 

sem, todavia, negligenciarmos os fatores e as circunstâncias subjacentes a ela, em todas 

as suas etapas elaborativas, seja em França, seja no Brasil. Não nos ocuparemos, isso é 

verdade, com a vetusta celeuma entre o direito e a moral. 

Inicialmente, almejaremos revelar em que contexto da teoria da instituição Maurice 

Hauriou inseriu a moralidade administrativa. Necessitaremos, com efeito, aprofundar-mo-nos  

nos meandros dessa teoria, na medida em que providenciaremos a elucidação do processo 

de institucionalização do Estado e da própria Administração Pública. Também será por 

nós visitada a construção jurisprudencial realizada pelo Conselho de Estado francês, no 

tocante ao recours pour excès de pouvoir, instituto ao qual Maurice Hauriou pretendeu 

efetuar a síntese com a sua ideia de moralidade administrativa.

As variadas contribuições doutrinárias francesas atinentes à moralidade 

administrativa e contemporâneas à proposição do doyen de Toulouse serão objeto 

da nossa investigação. Observaremos tanto as que comungaram com o pensamento 

originariamente exposto pelo citado doutrinador, como aquelas que não lhe 

emprestaram a devida credibilidade e coerência.

Dessa feita, após o equacionamento do ambiente ao qual a moralidade 

administrativa esteve inserido no sistema jurídico francês até meados do século passado, 

analisaremos as primeiras manifestações referentes à moralidade administrativa no 

direito brasileiro, bem como as diversas influências advindas do processo de recepção 

do instituto em foco. Procuraremos nos centrar em torno do gradativo processo de 

recepção da moralidade administrativa realizado pelo direito brasileiro, até desembocar 

na sua constitucionalização. A partir de então, iremos nos ocupar com as principais 

proposições doutrinárias e jurisprudenciais referentes à densificação do conceito de 

moralidade administrativa e à extensão do seu controle jurisdicional, ocasião em que 

emitiremos nosso posicionamento.

Por fim, como forma de se facultar um paralelo entre as abordagens contemporâneas 

respeitantes à moralidade administrativa no Brasil e em França, retomaremos a 

investigação do controle da moralidade administrativa efetuada presentemente em 

terras gaulesas. Enfrentaremos, em consequência, as novas técnicas de controle da 

atividade administrativa criadas pelo Conselho de Estado daquela nação, no escopo 

de identificarmos um possível controle da moralidade administrativa. 
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Maurice Hauriou e a Teoria da Instituição 

Adentraremos no pensamento de Maurice Hauriou (1856-1929), sobretudo, no 

referente à sua théorie de l’instituition1 e aos regimes constitucional e administrativo, 

objetivando desvelar o contexto no qual o autor procedeu a organização e estruturação 

das atribuições à moralidade (administrativa). 

Ressaltamos que a diversidade de influências é a nota caracterizadora da obra de 

Maurice Hauriou (1856-1929), bem como as constantes reformulações observadas 

na sua théorie de l’institution. Em geral, costumam-se destacar raízes em diferentes 

doutrinas, por vezes contraditórias, como a bergsoniana, a proudhoniana, a idealista-

platônica e a aristotélico-escolástica. 

Conforme ressalta Afonso d’Oliveira Martins (1998-2000, p. 171), Maurice Hauriou 

era de “filiação jusnaturalista (de um jusnaturalismo menos racionalista e muito mais 

de base divina) e de expressão personalista (contra-individualista), tendo desenvolvido 

uma nova filosofia de orientação cristã”. Yann Tanguy (1990, p. 62) refere a São Tomás, 

Santo Agostinho, Auguste Comte e Henri Bergson como participantes da genealogia 

do pensamento de Maurice Hauriou. Lucien Sfez (1966, p. 123) e Paul Dubouchet 

(1991, p. 197) apontam o equilíbrio concebido entre o positivismo de Durkheim e o 

cristianismo, o que faz de Maurice Hauriou um “positivista cristão”. 

Miguel Reale (1998, p. 222), acentua que o pensamento de Maurice Hauriou 

é “flutuante e impreciso, de difícil caracterização. Pode-se dizer que na sua obra 

verifica-se um verdadeiro encontro de doutrinas, o que produz o desencontro das 

interpretações”, assinalando que alguns o ligam à tradição tomista, outros a Bergson 

e, ainda, os que o consideram neo-hegeliano, pragmático ou relativista, diz o autor. 

1  O rigorismo moral é observado com frequência na sua obra; Em comentários à decisão C.E., 3 de dezembro de 
1897, Ville de Dax, Sirey, 1898, IIIa. parte, p. 145, Maurice Hauriou diz ser um “sintoma de decadência moral” 
o entusiasmo por corridas de touros (ANDRÉ HAURIOU, 2000, p. 547). Por ocasião dos comentários à decisão 
C.E., 7 de abril de 1916, Astruc, S. 1916, IIIa. parte, p. 41, referente à concessão de serviços públicos destinados 
à edificação de um teatro e à questão entre a exploração teatral e a sua não consideração como serviço público 
em face dos costumes e bons modos, assevera: “Este não seria provavelmente o momento de erigir em serviços 
públicos as empresas de espetáculos e de teatro, que não apresentam nenhum benefício, mesmo financeiro, 
e cujo inconveniente maior é de exaltar a imaginação, de acostumar os espíritos a uma via fácil e fictícia, em 
detrimento de um caminho sério, e de excitar as paixões do amor, que são tão perigosas quanto às do jogo e 
da intemperança” (ANDRÉ HAURIOU, 2000, p. 336), em que discorre, ainda, acerca do tabaco, do álcool e do 
jogo e suas interferências sobre a moral. Nas observações sobre o arrêt C.E., 20 de janeiro de 1928, Esquieu, S. 
1928, IIIa. parte, p. 49, Maurice Hauriou pronuncia-se contrário às classes mistas, argumentando que a mistura 
de sexos numa mesma turma é pouco recomendável do ponto de vista moral e afirma que: “em cada criança 
de idade escolar dever-se-ia supostamente colar uma etiqueta ‘perigo de explosão’” (ANDRÉ HAURIOU, 2000, p. 
776). No sentido da influência e reflexo das ideias religiosas pessoais de Maurice Hauriou na sua obra, conforme 
Sfez (1966). 
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Acerca da moralidade (administrativa) e das bases do seu estruturamento e 

organização no pensamento de Maurice Hauriou, deveremos levar em conta o forte 

componente moralista em todas as suas ideias, geralmente guiado e influenciado por 

orientações de cunho religioso. A força da moralidade era tida como estruturante ao 

ser humano e, por conseguinte, à instituição.

Efetivamente, devemos ter em conta a vigência do modelo de Estado Liberal, que 

havia sido recentemente submetido aos estreitos limites da legalidade, destacando-se 

a preocupação com os abusos do atuar administrativo.2 Imperava, então, a lógica da 

Administração Agressiva, com realce aos privilégios exorbitantes da administração 

(PEREIRA DA SILVA, 2001).

Destacamos que a teoria da instituição foi pensada e estruturada por Maurice 

Hauriou, um dos mestres responsáveis pelas bases atuais do Direito Administrativo, no 

afã de compreender e organizar uma realidade social estável em que os componentes 

integrantes fossem observados como elementos originados de uma ideia primeira, de 

cunho transcendente, apreendida e desenvolvida como forma a dar vazão ao conteúdo 

intrínseco a essa mesma ideia.

Nessa perspectiva, Dubouchet (1991) ressalta a destacada contribuição de Maurice 

Hauriou, Duguit e outros administrativistas franceses, sobretudo, em virtude de terem 

reconhecido a submissão do Estado ao Direito – le miracle français. Segundo Dubouchet 

(1991), buscando complementar essa construção é que Maurice Hauriou edifica a 

ideia de moralidade administrativa.

As primeiras especulações ao fenômeno institucional – 
a ideia e o equilíbrio

As primeiras especulações acerca da teoria da instituição realizadas por Maurice 

Hauriou foram expostas na obra Science Social Traditionnelle (1896). Nessa publicação,  

o autor teoriza acerca de temas que serão aproveitados posteriormente na construção 

da sua teoria da instituição. A teoria do progresso e seus elementos objetivos: a 

fraternidade (solidariedade e cooperação), a liberdade e a legalidade encontrarão no 

fenômeno da instituição uma via de desenvolvimento e materialização, da mesma 

2  Procuraremos preservar os termos utilizados na doutrina e jurisprudência da época, como por exemplo, o de 
“decisão executória” utilizada por Maurice Hauriou (1925), em Précis Élemèntaire de Droit Administratif, no 
sentido de declaração de vontade da autoridade administrativa com vista à produção de efeito jurídico.



MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO 

21

forma que o designado por “elementos do tecido social” (HAURIOU, 1896, p. 295), 

quais sejam: o poder, a unidade política, o Estado e a autoridade pública. 

Em Leçons sur le Mouvement Social, datada de 1899, o mestre de Toulouse dá 

corpo a essas especulações. O intento maior estava centrado na compreensão do 

movimento social mediante parecença com o movimento físico, confrontando-se 

a ciência social com a mecânica racional e a termodinâmica. A preocupação estava 

em desvelar o movimento social, a representação desse e sua condução de forma 

sistemática e com a contribuição das ciências anteriormente citadas.

Parte Maurice Hauriou (1899), em Leçons sur le Mouvement Social, da premissa de 

que as sociedades e suas facetas seriam comparáveis aos seres humanos, de modo que 

o movimento social estaria submetido aos mesmos princípios dirigentes do fenômeno 

físico, quais sejam: o da inércia, o dos movimentos relativos e o da correspondência 

entre a ação e a reação. Haja vista que a noção de movimento social comporta também, 

segundo afirma, uma avaliação de força e energia, caras, da mesma forma, ao movimento 

físico, e que fazem funcionar os mecanismos correspondentes – físico e social. 

Posteriormente, Maurice Hauriou (1933), em “La Théorie de l’Institution et de 

la Fondation” faria uma associação entre o ser humano e a instituição por meio da 

confrontação entre a psicologia corporativa e a psicologia individual como elemento 

da teoria da personalidade e o seu triplo movimento de interiorização, incorporação 

e personificação. Para ele, além da íntima relação com a força e a energia, outro fator 

decisivo ao movimento físico e social é a matéria, molécula ou átomo, considerada o 

ponto de aplicação dessa força – é a base de expansão dessa energia. 

No movimento social, concentram-se diversas formas de energias sociais agrupadas em 

energias potenciais e de velocidade adquirida. Segundo Maurice Hauriou (1899), em Leçons 

sur le Mouvement Social, as energias potenciais podem ser socialmente representadas, 

numa aproximação ao fenômeno físico, com o potencial de acumulação presente no seio 

social nas noções de capital e riqueza, ou ainda, nas ideias e invenções referidas no texto. 

Semelhantes energias são passíveis de desenvolvimento por intermédio do trabalho, 

da mesma forma que são essencialmente acumuláveis, transmudando-se em ideias, de 

modo que representem, consoante Maurice Hauriou (1899, p. 24), ainda em Leçons 

sur le Mouvement Social, “uma reserva de energia suscetível de traduzir-se em atos, 
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idéias morais ou religiosas, artísticas ou literárias, bem como em invenções industriais”, 

e “é a acumulação das idéias, bem mais que ferramenta (outillage) material, que 

constitui o potencial da civilização”. Maurice Hauriou (1899, p. 24), nessa mesma 

obra, referindo-se às ideias como elemento potencial da civilização, destaca que esse 

componente é inerente à civilização ocidental, “et qui fait sa superiorité”.

Importa fixarmos, nessa primeira abordagem auxiliada por analogias à mecânica e à 

termodinâmica, o valor dispensado à ideia como elemento basilar ao institucionalismo de 

Maurice Hauriou. Elemento que se fará presente nas diversas revisões realizadas na sua teoria.3 

Outro dado a ser retido no arcabouço inicial da teoria institucional de Maurice 

Hauriou é o papel destinado ao direito e à moral no fenômeno do movimento social, 

que toca mais diretamente ao tema da moralidade (administrativa). Maurice Hauriou 

 (1899, p. 5), também na obra Leçons sur le Mouvement Social, ressalta a necessidade 

da moral e do direito na solidariedade a ser observada na condução do movimento 

social, muito embora assevere que “nous ne chercherons pas à déterminer le contenu 

de cette morale ni de ce droit; nous le rattacherons simplement à l’élément de liberté”.

Maurice Hauriou (1899), ainda em suas Leçons vislumbrava na condução do 

movimento social – condução essa que consistia na conformação do movimento social 

à sua representação – uma sorte de solidariedade intrínseca ao ser humano afirmada 

pela ação, pela legislação e pelo julgamento.4 “A administração com os funcionários, 

o aparelho do Direito com os supostos da justiça, da moral, dos usos e costumes são 

os instrumentos desta solidariedade”, tendo como objetivo realizar a liberdade do 

3  Maurice Hauriou realizou várias revisões na sua teoria da instituição, sendo que La Théorie de L’Institution et de 
la Fondation – Essai de Vitalisme Social, publicada por Bloud et Gay, no Cahiers de la Nouvelle Journée – Aux 
Sources de Droit. Le Pouvoir, l’Ordre et la Liberté, em 1925, p. 89 a 128, posteriormente reeditada em 1933, 
no n. 23 desses cadernos, e republicado pelo Centre de Philosophie Politique et Juridique de Paris, em 1986, o 
autor apresenta uma síntese do seu pensamento institucional, muito trabalhado nas edições do Maurice Hauriou, 
Précis de Droit Constitutionnel, Sirey, Paris, de 1923 e 1929, 1. ed. e 2. ed., respectivamente, além das edições do 
Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif Contenant le Droit Public e le Droit Administratif, Larose, Paris, 1. 
ed., 1892; 2. ed., 1893; 3. ed., 1897, Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif et de Droit Public Général, 
Larose, Paris, 4. ed. 1901; 5. ed. 1903 e Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, Sirey, 
Paris, 6. ed., 1907; 7. ed., 1911; 8. ed., 1914; 9. ed., 1919; 10. ed., 1921; 11. ed., 1927 e, por último, a 12. 
ed., 1933, revista e atualizada por André Hauriou (nas edições do Précis de Droit Administratif observamos a 
modificação do título e do editor, como anteriormente destacado). Ademais das obras citadas e textos de lavra 
do autor, utilizaremos para a abordagem da teoria da instituição e a compreensão da moralidade administrativa, 
a publicação espanhola de Maurice Hauriou, Princípios de Derecho Público Y Constitucional. Tradução e estudo 
preliminar realizados por Carlos Ruiz Del Castillo, 2. ed., Madri, Editorial Reus, 1927, haja vista que nessa obra 
estão reunidas sistematicamente a 1. ed. do Précis de Droit Constitutionnel e a edição do Précis Elementaire de 
Droit Constitutionnel, publicada em 1923, além do Maurice Hauriou, Précis Élémentaire de Droit Administratif. 
Paris, Sirey, 1925.

4  Assim expresso: “La solidarité de la conduite s’affirme donc d’une triple façon, par l’action, par la législation, par 
le jugement” (MAURICE HAURIOU, 1899, p. 105).
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indivíduo. Conforme Maurice Hauriou (1899), ainda nas Leçons sur le Mouvement 

Social, a liberdade é encarada como um processo social de feição mecânica, comparado 

ao fenômeno termodinâmico de transformações do movimento em calor e vice-versa.

Nesse ponto, consoante o mestre de Toulouse, a ideia de moral funciona, juntamente 

com os demais elementos, como equilíbrio necessário à vida e duração da instituição, 

viabilizando o atingimento dos objetivos presentes na ideia inicial.

A teoria institucional e seu delineamento

Maurice Hauriou (1933, p. 96), no ensaio acerca do vitalismo social sobre a teoria 

da instituição e da fundação, de 1925, ocasião em que sua construção teórica alcança 

completo desenvolvimento, assevera que 

[...] uma instituição é uma idéia de obra ou de empresa que se realiza e dura 

juridicamente num meio social; para a realização dessa idéia, um poder se 

organiza e estrutura os órgãos; por outra parte, entre os membros do grupo 

social interessados na concretização desta idéia, produzem-se manifestações 

comuns orientadas pelo órgãos do poder e reguladas por procedimentos.5 

A tradução prática do institucionalismo acima definido pode ser materializada 

por intermédio da construção ideal do Estado enquanto Instituição. Tarefa enfrentada 

por Maurice Hauriou na medida em que organizou um sistema teórico que almejava 

emprestar fundamento à Instituição Estatal com base na sua teoria. Nesse exercício, 

inseriu a moral, e mais especificamente e sob uma consideração diversa, a moralidade 

administrativa, de modo que resta imprescindível investigarmos o desenvolvimento 

dessa ideia sendo necessário primordialmente a compreensão da gênese do regime 

constitucional e, consequentemente, do Estado enquanto Instituição aglutinadora 

de outras instituições sociais.

5  Nos exatos termos: “Une institution est une idée d’oeuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement 
dans un milleu social; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes; d’autre 
part, entre les membres du groupe social interessés à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de 
communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures”. 
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A formação do regime constitucional  

no ambiente institucional

A gênese do regime constitucional tem estreita ligação com o esforço humano 

pela conquista da liberdade, consoante Maurice Hauriou (1927), liberdade que deve 

se encontrar juridicamente assegurada. Assim, é correto asseverar que os homens 

primitivos não viveram no seio de uma instituição social de caráter político, ou seja, 

desconheceram “uma organização social dotada de permanência, porque repousa 

sobre uma idéia ou sobre um conjunto de idéias, ao serviço das quais se põem as 

vontades dos homens” (MAURICE HAURIOU, 1927, 19-26).6

O autor, constatando a ausência do elemento consensual necessário ao 

estabelecimento da instituição, e, portanto, da materialização da ideia, rechaça a 

posição de Rousseau que via na convenção por meio do Contrato Social o mote 

indispensável ao nascedouro da instituição e da sociedade. Concebe a ajuda mútua, 

por intermédio da sociabilidade e a existência de certas organizações baseadas no 

poder do chefe como responsáveis pelo papel que será exercido pelas instituições 

sociais, de maneira que “pode se conceber a sociedade primitiva com um metal em 

fusão, e a sociedade posterior em que as instituições estavam já constituídas, como 

um metal solidificado” (MAURICE HAURIOU, 1927, p. 21).

A era das instituições pode ser dividida, segundo Maurice Hauriou (1927), em três 

idades sucessivas: a idade dos costumes, das instituições primitivas e das nações; a 

idade da discussão, da lei escrita e do Estado; e, por último, a idade constitucional.7

Na idade dos costumes, que compreende a pré-história da civilização ocidental, surgem 

as primeiras instituições marcadas pela confusão entre os poderes político e econômico 

e pela inobservância de centralização desses. Paralelamente, verifica-se um acanhado 

disciplinamento social e da ordem, estabelecendo-se as bases indispensáveis ao surgimento, 

ainda nesse período, de núcleos consuetudinários nomeados por nações, que seriam 

“grupos humanos fixados ao solo, unidos por um laço de parentesco espiritual que 

desenvolve o pensamento da própria unidade do grupo” (MAURICE HAURIOU, 1927, p. 31). 

6  Constata-se, em face da citação, o imobilismo evolucionista pensado à “instituição acabada”. No mesmo sentido, 
podemos verificar o que diz Maurice Hauriou (1933, p. 89), em “La théorie de l’institution et de la fondation”. 

7  Encontramos essa evolução de forma simplificada, sem a abordagem dos elementos constitucionais em Maurice 
Hauriou (1933, p.110), “La Théorie de l’institution et de la fondation”, e mais desenvolvida e comentada em Carlos 
Ruiz del Castillo, “Un Schéma de la Doctrine de la Personnalité de l’État Selon la Méthode Jurídico-Psychologique 
d’Hauriou”, in: Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 94 a 109.
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Nessa perspectiva, o laço de parentesco do corpo social é qualificado por uma 

vontade e um pensamento de unidade nacional. O fracionamento dos poderes, segundo 

Maurice Hauriou (1927, p. 25), impera, e a 

[...] nação, como unidade vivente, está semeada, mas só sua metamorfose em 

um Estado centralizado fará dela um ser perfeito. Sua individualidade é passiva, 

não reage sobre os nacionais de uma maneira formal. A personalidade racional, 

ativa, poderosa que esta individualidade amorfa é suscetível de engendrar só 

será produzida na idade da discussão – a idéia do Estado. 

Transposto o repouso preparador observado na época medieval, a propagação 

da escrita leva ao embate da discussão política e à divulgação de ideias presentes no 

espírito humano. A ordem moral que vigia no seio das nações mostra-se insuficiente 

para conter as forças político-econômicas. A lei escrita torna-se necessária, da mesma 

forma que o Estado, enquanto unidade jurídico-política e administrativa, surge como 

imperativo do poder e da ideia de Estado. É a idade da inquietude, diz Maurice Hauriou 

(1927, p. 36), assinalada pela “idéia de Estado, transformação do pensamento nacional 

que vinha laborando no seio da população”. 

A ideia de Estado, segundo Maurice Hauriou (1927, p. 41), 

[...] é a idéia de que a comunidade nacional é competente para melhorar a 

condição de cada um, gerando uma atividade pública e uma coisa pública 

que o poder do Estado se encarrega de dirigir. É, pois, a idéia de res publica, 

o conjunto de atividades públicas, dos meios postos em comum para realizar 

o bem comum. 

Maurice Hauriou (1927, p. 41) preceitua, ademais, que a princípio o “pensamento” 

da comunidade nacional era puramente passivo, restrito à satisfação realizada por 

meio das ingerências ditadas pelo parentesco individual, com a “idéia” de Estado o 

“pensamento” se faz ação.

Essa ideia de Estado trouxe vantagens tais que a garantia da defesa do território, com o 

aumento do poder centralizado, tendo como consequência a instalação da paz interior e o 

aumento da liberdade individual. Ainda assim, inconvenientes foram constatados em sede 
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de manutenção e preservação do equilíbrio social, não bastando para tal a estruturação 

de uma força material sem uma subjacente ordem moral (MAURICE HAURIOU, 1927).8

Nesse passo é que a Instituição-Estado galga sua perfeição. O advento da ordem 

constitucional permite o acabamento da ideia de Estado com o estruturamento desse 

em bases constitucionais soberanas mediante a convicção em uma ordem político-moral, 

que passa pela reconstrução de “uma reserva formal de ideias fundamentais ou de 

princípios político-morais, que sejam lastro à atividade cotidiana do poder político” 

(MAURICE HAURIOU, 1927, p. 47).

Nas palavras magistrais de Hauriou (1927, p. 46), esse processo de acabamento 

da Instituição-Estado 

[...] trata simplesmente, ainda mantendo a livre discussão, de estabelecer 

categorias e de decidir que certas questões de excepcional importância para 

a ordem social e política não podem ser postas em litígio todos os dias, nem 

pelos mesmos procedimentos que as demais. Em suma, trata-se de organizar 

a discussão dos assuntos públicos e sociais. 

É a tradução do Estado Democrático de Direito. Maurice Hauriou (1933), em “La 

théorie de l’institution et de la fondation”, efetua uma dicotomia no respeitante às 

instituições, classificando-as em instituições-coisas e instituições-pessoas; ambas são 

animadas por uma ideia, porém somente as segundas engendram uma corporação 

e recrutam aderentes com vistas a sua própria viabilização, tendo como exemplo o 

Estado. O direito seria um modelo das instituições-coisas, das quais Maurice Hauriou 

não se ocupou detidamente. 

8  “A tendência própria do Estado, organização coercitiva concluída, o conduz a pensar que a força material, 
racionalmente disposta e judicialmente empregada, é suficiente para manter a ordem na sociedade. Sua ilusão é crer 
que a ordem material pode assegurar-se sem a assitência de uma ordem moral” (MAURICE HAURIOU, 1927, p. 44). 
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Processo de institucionalização do Estado9 

Verificado o processo evolutivo que desembocou na perfeição da Instituição-Estado 

na sua feição constitucional, convém insistirmos na identificação e valoração dos 

elementos que compõem a teoria da instituição de Maurice Hauriou. Dessa forma, 

iremos nos servir de outra definição apresentada pelo doyen de Toulouse, para quem 

“uma instituição social consiste essencialmente em uma idéia objetiva transformada 

em uma obra social por um fundador, idéia que recruta adesões no meio social e 

sujeita a seu serviço vontades subjetivas indefinidamente renovadas”, em Précis de 

Droit Administratif et de Droit Public, (MAURICE HAURIOU, 1927, p. 84).10 

Efetivamente, como destacamos antes, a ideia é o elemento primordial na teoria 

da instituição.11 Essa ideia está presente na consciência subjetiva de um fundador, 

sendo-lhe revelada como uma inspiração. Cabe ao fundador transformar a ideia em 

uma obra social, muito embora tal desiderato possa ser realizado por outra pessoa. 

Essa ideia é de cunho objetivo,12 posto que provém de fora da consciência humana 

e, uma vez desprendida do fundador tende a mostrar-se eficaz por si só, como uma 

ideia-força, conforme Maurice Hauriou (1927, p. 82) “com existência própria no 

mundo do inteligível” (são as capacidades energéticas da ideia, aludidas nas analogias 

iniciais, anteriormente descortinadas).

9  Contemporâneo de Maurice Hauriou, Jerônimo García Gallego, em Los Caminos de la Normalidad. La Organización 
del Estado. Balmes, Hauriou y Vázquez de Mella – Las Cuetiones de Hoy. 2. ed. Segóvia, El Adelantado, 1928, p. 
63 a 79, realiza um estudo crítico contestatório acerca do processo de institucionalização do Estado chez Maurice 
Hauriou. Põe em relevo o trânsito indiscriminado do mestre de Toulouse entre o histórico e o metafísico; a força 
bruta e a legitimidade; o direito revolucionário e o direito divino, a ponto de afirmar que: “El desconcierto es 
grande, la desorientación, permanente; la inconexión, absoluta; el desbarajuste, completo; el fracaso científico 
total”, (p. 74). Idêntica postura crítica, podemos encontrar no seu também contemporâneo G. Platon, Pour le 
Droit Naturel. A Propos du Livre de M. Hauriou: Les Principes du Droit Public. Paris, Rivière, 1911, principalmente 
no tocante a não valorização do elemento econômico no fenômeno institucional, , confrontando as idéias de 
Maurice Hauriou com as de Karl Marx.

10  Essa definição possui os mesmos elementos presentes na anteriormente apresentada. Optamos por ela em face da 
clareza e facilidade de decomposição. É Também com o auxílio da sua teoria da instituição que Maurice Hauriou 
propõe uma solução à questão acerca da origem do direito, ou seja, se são as regras do direito que engendram as 
instituições (sobretudo o Estado) ou vice-versa, apaziguando as orientações subjetivistas e objetivistas imperantes. 
Para ele, o direito deve ser encarado como uma espécie de “instituição-coisa” que tem como base uma “idéia”, 
sendo que essa “idéia” não tem a faculdade de engendrar uma corporação, muito embora ela possua trânsito 
social enquanto instituição. Não sendo um princípio de ação, funciona como princípio de limitação, concluindo 
serem as instituições que fazem as regras do direito, conforme Maurice Hauriou (1933), em “La théorie de 
l’institution et de la fondation”. 

11  Nesse sentido, Yann Tanguy (1991, p. 67) destaca a força da “idéia” e aponta-a como objeto mesmo da teoria 
da instituição de Maurice Hauriou. 

12  Maurice Hauriou diz que a “idéia excede a psicologia humana para submergir, em parte, no mundo da idéias, que 
é exterior à pessoa humana, sem que se comunique esta com aquela pelas categorias da razão”. O “vitalismo 
social” empregado por Maurice Hauriou no título do seu principal estudo institucional, tem por fim a tradução 
da objetividade e autonomia da ideia. Maurice Hauriou (1933, p. 128), em “La théorie de línstitution et de la 
fondation”. 
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É interessante como Maurice Hauriou insiste na força e no potencial da ideia, 

ele pontifica que ao redor dela cria-se um campo magnético, atraindo simpatias e 

vocações, e que se sente o palpitar da obra criada, da mesma forma que se observa 

o vibrar do mecanismo de uma máquina sob pressão.

Todavia, para a realização da obra, são recrutadas adesões individuais no meio social, 

o que se dá em face da ascendência mesma da ideia institucional. Consoante Maurice 

Hauriou (1927) em Princípios de Derecho Público y Constitucional, às adesões serão 

somados os funcionários e agentes responsáveis pelo funcionamento da instituição, 

estando todos submetidos ao desempenho da ideia institucional em face da sujeição 

das suas vontades subjetivas ao propósito a ser perseguido.13 A duração da instituição 

estará atrelada à coerência da sua atuação útil de acordo com a ideia subjacente, 

pautada pela “verdade moral e justiça”.14

Vimos que a ideia de Estado permitiu a eclosão de uma instituição orientada por 

um regime constitucional, consoante o processo anteriormente descrito. Falta investigar 

quais os demais componentes inerentes à realização dessa ideia de Estado, ou seja, 

quais são as crenças constitucionais manifestadas nessa obra, com ênfase ao papel 

desempenhado pela moral.

As crenças constitucionais que permeiam a institucionalização 

do Estado. Os dados ideais da moralidade e da justiça. Primeira 

identificação do papel da moralidade na Instituição-Estado 

As convicções constitucionais repousam em crenças político-morais fundantes 

e sobre as quais se estabelece a ordem individualista, tendo como morada o direito 

natural, conforme Maurice Hauriou (1927), em Princípios de Derecho Público y 

Constitucional. Esse é um dos pontos basilares da elaboração de Maurice Hauriou.

São precisamente os dados ideais da moralidade e da justiça, pertencentes ao plano 

do direito natural, que emprestam lastro e compõem mesmo a ideia de Estado. Desse 

modo, o regime constitucional, como ordem essencial da sociedade estatal no seu 

processo de livre desenvolvimento, sob os auspícios dos ideais de moralidade e justiça, 

13  Reside nessa passagem a diferença, segundo Maurice Hauriou, entre a sua teoria da instituição e o pensamento 
de Durkheim. Este atribui ao meio social a formação e determinação das instituições sociais, que são encaradas 
como elemento da consciência coletiva, enquanto aquele atribui ao que concebe como sendo a ideia. 

14  Acerca do nascimento, existência e morte das instituições consultar Maurice Hauriou, “La théorie de l’institution 
et de la fondation”, 1933, p. 119 a 128 – a fisiologia das instituições. 
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terá por objeto: a organização do poder, que foi fundador e estruturador da ordem; 

o dimensionamento do Estado, como forma perfeiçoada da ordem; e a liberdade, por 

sua vez, a causa e o fim das ações e da criação das formas e estruturas.15

Identificada e contextualizada está, portanto, a primeira atribuição destinada à moral no 

pensamento institucional de Maurice Hauriou, qual seja, substrato fundante, juntamente 

com a justiça, à ideia de Estado. E quais seriam as características dessa moral ou moralidade? 

Em Princípios de Derecho Público y Constitucional, Maurice Hauriou (1927, p. 50) elenca 

três caracteres comuns “aos dados ideais da moralidade e da justiça”: estão proporcionados 

pela espécie humana, são de caráter objetivo e apresentam-se imutáveis.

Os dados da moralidade e da justiça são anteriores à organização social e, não sendo 

produto da civilização nem da sociedade, surgem como fatores dessas, proporcionados 

pela espécie humana. Estão contidos na ideia revelada ao fundador que servirá de 

fundamento à instituição, conforme Maurice Hauriou (1927), em Princípios de Derecho 

Público e Constitucional.16 Esses dados ideais de moralidade e da justiça, ainda que 

estejam no espírito do homem, correspondem, de fato, a uma realidade objetiva, 

afirmando Maurice Hauriou (1927) que são nessas ideias e em Deus que a ordem 

moral e os princípios do direito natural têm uma existência objetiva.17 

Por último, diz o mestre de Toulouse que se faz imperioso o reconhecimento 

do caráter imutável da moral e da justiça. Essa imutabilidade dos dados ideais da 

moralidade e da justiça justifica-se e apresenta-se coerente pelo fato de que para 

Maurice Hauriou (1927, p. 44), em sua escritura Princípios de Derecho Público y 

Constitucional, a espécie humana não evolucionará mais; “a espécie humana fixou-se 

em seus caracteres intelectuais e morais, da mesma forma que nos físicos; o homo 

sapiens está determinado ne varietur, e com ele a razão humana”. 

15  Maurice Hauriou, em Précis de Droit Constitutionnel (1929), e em Princípios de Derecho Público e Constitucional 
(1927). Jorge Miranda (2000), no Manual de Direito Constitucional. Constituição. t. II. 4. ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 55-56, com base no pensamento institucional de Maurice Hauriou sintetiza o 
regime constitucional em quatro fatores: o poder, a ordem, o Estado e a liberdade, de modo que “o poder 
é, simultaneamente, o fundador e o organizador da ordem. O Estado é uma forma aperfeiçoada de ordem. A 
liberdade é tanto a causa como o fim dessas ações e da criação dessas formas.” 

16  Maurice Hauriou (1927 ), em Princípios de Derecho Público e Constitucional, a esse propósito, assevera que “a 
causa determinante da evolução social está nos condutores de massas, sempre que são elaboradas algumas 
ideias. Pode-se reconstruir o mundo social sem necessidade da hipotética e perigosa consciência coletiva”. Reside 
aqui a crítica direcionada a Maurice Hauriou no tocante à defesa de ideias totalitárias. 

17  Maurice Hauriou (1927, p. 51), em Princípios de Derecho Público y Constitucional, completa afirmando que “a 
inteligência humana desenvolveu-se, adaptando-se a realidade inteligível do mundo exterior, a idéias – idéias 
forças, mensageiras de Deus. Vemos no meio social idéias que se propagam de espírito em espírito, e que chegam 
a ser a alma das instituições”. 
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Nesse sentido, ainda na mesma obra, ele utiliza a alegoria da estrela para expressar 

simbolicamente a imutabilidade da moral, dizendo que “o caminho até o ideal de 

moralidade e de justiça é semelhante ao caminhar em direção a uma estrela, ela não 

desaparecerá, nem muito menos mudará de lugar ou de magnitude”. Em outra passagem, 

encontramos as seguintes palavras contrárias à teoria evolucionista: 

Existe uma boa direção para as sociedades humanas e só uma. Nesta direção as 

sociedades humanas não evoluem, no sentido evolucionista da palavra, porque 

seu ideal é imutável. Unicamente podem progredir na consciência que elas formam 

de este ideal e a boa vontade com que o pratiquem. Também pode retroceder se 

o homem desfalece no caminho. (MAURICE HAURIOU, 1927, p. 60). 

 Sendo assim, há que se questionar o fato de esses dados, uma vez que inerentes 

à espécie humana, não terem integrado, desde os primórdios, o universo humano 

prático. A esse respeito, nessa mesma publicação, Maurice Hauriou (1927, p. 55) 

oferece a seguinte construção: 

[...] toda a moralidade presente desde o princípio no espírito do homem não 

esteve, necessariamente, presente na sua consciência. O desenvolvimento da 

história pôde movimentar o limite entre o consciente e o inconsciente; algumas 

das bases da nossa moralidade atual permaneceram durante um longo período 

no inconsciente até revelar-se posteriormente graças à intuição dos grandes 

videntes e sob a pressão dos acontecimentos.

Na mesma esteira é que Maurice Hauriou (1933. p. 90), em “La théorie de l’institution 

et de la fondation”, afirma que os princípios morais revelados sucessivamente não se 

contradizem entre si, uma vez que fazem parte de um conjunto harmônico inserto 

no espírito do homem. Acompanhando os argumentos de Maurice Hauriou (1933) 

pode-se especular por que a moralidade não se achava desde o início completamente 

consciente ou completamente inconsciente no ser humano. 

Acrescendo um dado importante à sua teoria, Maurice Hauriou (1927, p. 57), em 

Princípios de Derecho Público y Constitucional, pondera: “O homem não é em si nem 

completamente bom, nem completamente mau; é desfalecente. Sua vontade é débil 

e desfalece ante ao cumprimento do dever. Um individualismo sujeito a fraquezas”. 
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Dessa maneira, pensamos estar justificado o motivo da incompleta realização 

consciente ou inconsciente dos preceitos da moral por parte do homem desde os 

primórdios da sociedade. É a debilidade do ser que obsta a sua completude. Em 

Princípios de Derecho Público y Constitucional, Maurice Hauriou (1927) acredita na 

ocorrência do pleno desenvolvimento do homem, ainda que reconhecida sua debilidade 

ou fraqueza, sob a égide da civilização cristã, pois esta admite o pecado. 

Nessa concepção de moralidade atribuída por Maurice Hauriou – como inerência à 

ideia base da Instituição estatal – não foram por ele estabelecidos quaisquer componentes 

concretos ou tradução conceitual específica. A ideia de moralidade em foco aparece apenas 

no campo da abstração. Entretanto, esses ideais de moral e justiça foram incorporados 

pela lei positiva, reconhece Maurice Hauriou (1927), ainda nessa mesma obra. 18

Em Princípios de Derecho Público y Constitucional, diferente atribuição da 

anteriormente vista é concedida por Maurice Hauriou (1927) à moral na sua empreitada 

institucional referente ao Estado, muito embora mantenha pontos de contato e estreitos 

laços com a já descortinada. A moral surge como uma categoria específica: a moralidade 

administrativa; qualificada em parte pelo fato de compor uma nova obra, ou seja, 

por integrar uma nova ideia – a da Administração Pública –, ainda que participante 

de uma obra maior – a do Estado. 

18  Maurice Hauriou (1927, p. 146; 190; 219) que no processo de positivação referencia a certa “elite escolhida”, 
presente em diversas partes da sua obra em justificando a validade das normas jurídicas, senão vejamos: “As 
lentas realizações positivas do ideal foram obra da “elite” das consciências superiores. Convém distinguir, com 
efeito, no grupos humanos uma “elite” de consciências superiores e uma massa de consciências médias. Mais 
bem próximas ao inconsciente. A “elite” das consciências superiores encontra o direito, como descobre as 
invenções literárias e as invenções práticas ou científicas; esta minoria escolhida encontra o direito muitas vezes 
por meio de tenteios, através de intuições geniais e em momentos de inspiração. A massa média das consciências 
não faz outra coisa que assentir a esses achados, adotá-los e consagrá-los se os encontra de acordo com as 
predisposições de seu instinto. Nessa explicação, que constitui a teoria dos homens superiores, o consciente e o 
inconsciente desempenham cada um sua função própria: o consciente, encontra; o inconsciente, aprova. Essas 
regras atravessam dois momentos distintos: em seu primeiro momento, quando ainda não houve o assentimento 
da massa, são simples vontades subjetivas governamentais; só depois de ter obtido o assentimento da massa 
se separam da vontade governamental e chegam a constituir regras objetivas. Uma lei é originariamente um 
ato do Parlamento, ou seja, uma expressão da vontade do legislador. Mais à frente, transcorrido um lapso de 
tempo, se a lei entrou nos costumes, convertendo-se em consuetudinária, emancipa-se do legislador e não 
deve ser interpretada senão em atenção ao estado social. Desse feito, as leis positivas são obrigatórias desde o 
momento de sua promulgação; ainda não expressam, entretanto, outra coisa que as vontades do Parlamento; 
não são certamente senão interpretações subjetivas da ordem das coisas, e, sem embargo, são válidas e estão 
vigentes porque são instituições da “elite”. Destaca que essa é justamente a orientação contrária a de Durkheim, 
para quem a revelação social se produziria pela massa média das consciências. Maurice Hauriou (1927, p. 
63), em Princípios de Derecho Público y Constitucional. Para uma abordagem veementemente contestatória 
a essa construção da “elite escolhida”, consultar Jerônimo García Gallego, Los Caminos de la normalidad: la 
organización del Estado: Balmes, Hauriou y Vázquez de Mella: las cuestiones de hoy 1928. 
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Processo de institucionalização da 
Administração Pública. Identificação, 
posicionamento, arcabouço e funções da 
moralidade administrativa

Convém adiantarmos que na obra de Maurice Hauriou a elaboração da moralidade 

administrativa foi realizada em duas vertentes distintas no que concerne às suas funções, 

porém coincidentes no que se refere à compreensão enquanto categorias jurídicas 

provenientes da superlegalidade estatal, seja como componente da ideia fundante da 

obra institucional da Administração Pública, seja como elemento limitador do poder 

público centralizado. Ambas acham-se essencialmente atreladas à ideia orientadora 

da tarefa institucional.

 O germe da ideia acerca da moralidade administrativa surge na obra de Maurice 

Hauriou na segunda edição do Précis de Droit Administratif et de Droit Public Général, 

publicado pela Larose em 1893. Porém, somente a partir de 1907 com a sexta edição 

do Précis de Droit Administratif et de Droit Public, é que a sua elaboração começa a 

ser desenvolvida.19 

19  Na primeira edição do Précis de Droit Administratif Contenant le Droit Public et le Droit Administratif. Paris, 
Larose, 1892, não logramos encontrar quaisquer remições à ideia que viria a ser identificada com a moralidade 
administrativa. A partir da segunda edição, publicada em 1893, p. 203 e seg., Hauriou caracteriza o desvio de 
poder pelo interesse ou fim particular visado pela decisão administrativa, desviando-se do espírito da função 
administrativa, identificada com a satisfação do interesse geral. toma, em consequência, o desvio de poder 
como uma espécie de “ilegalidade indireta resultante do fato de que o administrador desconhece o espírito 
geral da administração” (1893, p. 214); idéia repisada nas edições seguintes (3. ed., 1897, p. 318; 4. ed. 1901, 
p. 289; e 5. ed. 1903, p. 268-269 e 290, edição na qual emprega o termo “moralidade administrativa” na 
parte referente ao caráter administrativo e público do efeito da decisão executória e as situações jurídicas dela 
decorrentes, na forma seguinte: “A situação jurídica criada pelo ato da autoridade é ou deve ser conforme a 
moralidade administrativa e especialmente à legalidade que é necessária considerar como efetiva expressão dessa 
moralidade”, (1893, p. 268). A partir do Précis de Droit Administratif et de Droit Public, Sirey, Paris, 6. ed., 1907, 
Hauriou centra as bases iniciais da moralidade administrativa, na medida em que realiza a síntese dessa, usando o 
termo moralidade administrativa, com o desvio de poder, operação repetida nas edições posteriores; 7. ed., 1911, 
p. 427 a 432 e p. 447 a 458; 8. ed., 1914, p. 434 a 440 e p. 454 a 460; 9. ed., 1919, p. 470 a 474 e p. 508 a 513; 
10. ed., 1921, p. 354 e 355, p. 420 a 424 e p. 454 a 458; 11. ed., 1927, p. 353 e 354, p. 419 a 423 e p. 452 a 
456 e, por último, na 12. ed., revista e atualizada por André Hauriou, 1933, p. 359 e 360, p. 403 a 408 e p. 442 a 
447, onde o termo moralidade administrativa é sistematicamente evitado (na verdade a partir da 11. ed.). O tema 
foi abordado em outras obras de Maurice Hauriou, como, por exemplo: Maurice Hauriou, Précis Élémentaire de 
Droit Administratif. Paris, Sirey, 1925, p. 185 e seg., e repetida nas edições posteriores, com na 2. ed., 1930, p. 
190 e seg., além de ter sido referenciado em artigos da lavra do autor, citados no decorrer da apreciação do tema.
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A moralidade administrativa como componente 
basilar da ideia institucional desencadeadora da 
Administração Pública

Abordamos o processo de estruturação do Estado-Instituição como ideia 

aglutinadora de outras ideias desenvolvidas no seu bojo, enquanto tradução institucional 

por excelência.20 Isso quer dizer que na complexa Instituição denominada por Estado, 

outras instituições também são verificadas, não apenas para contribuir na obra em curso,  

mas também para concretizar a obra constante da ideia correspondente à instituição 

emergente, conforme Maurice Hauriou (1933), em Précis de Droi Administratif et de 

Droit Public.

Dessarte, é que o fenômeno institucional ocorre também em sede de Administração 

Pública. Utilizando as palavras de Maurice Hauriou21;22 e realizando um exercício 

simples de correspondência ao seu conceito de instituição, podemos deduzir o caráter 

institucional da Administração Pública, na medida em que ele apresenta os seguintes 

elementos que a compõem: 

a)  um princípio de ação – “o poder administrativo”, derivado do poder 

executivo; 

b)  um fim a alcançar – “realização da função administrativa – o serviço 

público”; e 

c)  um método para atingir esse fim – “uma empresa de gestão administrativa”. 

20  Para Maurice Hauriou (1907, p. 21), em Précis de Droit Administratif et de Droit Public, “O Estado é a instituição 
das instituições e sustenta todas as outras de maneira direta ou indireta”; em Princípios de Derecho Público, 
(1927, p. 63), a esse propósito ele assevera que “o Estado nas sociedades modernas representa o poder das 
instituições superposto juridicamente ao poder da liberdade primitiva e que, em consequência, tem-lhe atribuído 
o monopólio do Direito, reconhecendo a existência dos direitos individuais, determinando-os juridicamente”. 
Ademais, importante ver Maurice Hauriou, La Souveraineté Nationale. Sirey, Paris, 1912. 

21  Maurice Hauriou, em Précis de Droit Administratif et de Droit Public (1933, p. 7); e em “La Théorie de l’institution 
et de la fondation (1933, p. 98).

22  O autor trata do tema da gestão administrativa de forma particular e detalhada em Maurice Hauriou, La Gestion 
Administrative. Larose, Paris, 1899, sobretudo, quando ressalta os caracteres jurídicos desta, 
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Na verdade, aos conceitos de instituição que citamos anteriormente, na obra 

de Maurice Hauriou (1933, p. 40), – atualizada por André Hauriou: Précis de Droit 

Administratif et de Droit Public – é estruturada institucionalmente a Administração 

Pública, e novo conceito de instituição é apresentado: 

Uma organização social qualquer é instituída quando o poder de realização 

que há nela é submetido, numa certa medida, à idéia mestra da empresa e, 

em consequência, a sua função, por uma autolimitação que facilmente, de 

uma parte, a mentalidade geral dissemina na instituição, de outra, as extensões 

internas da instituição podem, elas mesmas, adquirir formas jurídicas. 

Referentemente ao poder desencadeador do processo de institucionalização da 

Administração Pública, devemos, de acordo com a teoria de Maurice Hauriou, tê-lo como 

elemento primordial do regime administrativo e num grau elevado de consideração 

e importância. Vale ressaltar que, quanto à importância do poder administrativo, é 

de vulto na doutrina de Maurice Hauriou (1899) – em La gestion administratif – que 

ele afirma só se explicar o direito administrativo pela regulamentação dos poderes da 

Administração ou do exercício dos seus poderes pelos seus atos. 

A origem do diferencial tem sede na separação dos poderes e no processo de 

aquisição e centralização das personalidades moral e jurídica, sem os quais a obra 

não se completaria.23 Esse poder é qualificado de puissance publique24 e considerado 

um braço do poder executivo. 

O regime administrativo repousa essencialmente sobre a assinatura do poder, sendo 

que no ambiente institucional é necessário reconhecer que esse poder é instituído 

no interior de uma organização submetida a uma ideia. Essa ideia, sustenta Maurice 

23  Essas questões e outras, apesar de referenciadas no texto no afã de ser permitida uma compreensão global da 
Instituição Administrativa, não serão analisadas neste trabalho uma vez que transbordam nosso campo de 
investigação. Acerca da centralização/descentralização como facetas da organização do poder administrativo e 
componente de equilíbrio institucional e controle hierárquico, consultar Maurice Hauriou (1933), Précis de Droit 
Administratif et de Droit Public. Sobre aquisição das personalidades moral e jurídica e a capacidade da Administração 
Pública também encontram-se na mesma obra. Referente à soberania, ver Maurice Hauriou (1912), La sauveraineté 
nationale, especialmente no tocante ao poder executivo como elemento da soberania nacional.

24  Para Maurice Hauriou (1921, p. 17), consoante podemos apreender na sua escritura em Précis de Droit 
Administratif et de Droit Public La puissance publique é um “poder de ação de ofício”, portanto administrativo, 
particularizado pelo encargo da manutenção da ordem pública e a gestão dos serviços públicos. Acreditamos que 
o termo puissance publique não perde no todo a essência do seu significado, em sendo traduzido livremente para 
poder público, em vez de potência pública, razão pela qual optamos em nosso texto pela primeira versão, que 
apesar de não corresponder fielmente ao que originariamente se propõe, goza de livre trânsito e compreensão 
assemelhada em nosso ordenamento jurídico.
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Hauriou (1933), em sua publicação Précis de Droit Administratif et de Droit Public, é 

a do serviço a ser prestado ao público ou, mais precisamente, a do serviço público.

 Nessa perspectiva, na mesma obra, Maurice Hauriou (1933, p. 14) reitera seu 

entendimento no sentido de que o essencial seja a ideia de servir, de prestar um 

serviço público, em vez de “tiranizar e oprimir, que é mais facilmente a tentação do 

poder”. Define serviço público como sendo “uma organização pública de poderes, 

de competências e de meios comprometida com a função de prestar ao público, de 

forma regular e contínua, um serviço determinado pela idéia de polícia, no sentido 

amplo do termo” (1933, p. 64). 

Maurice Hauriou (1933, p. 98), em La théorie de l’institution et de la fondation: 

essai de vitalisme social, esclarece que a ideia que anima a instituição não se confunde 

com a sua finalidade. A ideia da obra a realizar é mais abrangente que a da função 

ou do fim (but) a ser perseguido pela instituição, uma vez que contém os meios a 

materializar o fim e as próprias indicações do fim. 

Dubouchet (1991) propõe uma interessante e improvável aproximação entre as 

ideias de Duguit (1927), em Traité de Droit Constitucionnel (l’École du Service Public) 

e as de Maurice Hauriou (1921), em Précis de Droit Administratif et de Droit Public 

(l’École de la Puissance Publique), na qual ressalta o valor e a compatibilização da 

ideia do serviço público e a teoria da instituição. Assim, podemos entender, conforme 

Maurice Hauriou (1933), nessa obra, que se tem como finalidade o interesse público nas 

suas manifestações de ordem pública e utilidade pública. A mesma ideia, ademais, é 

responsável por engendrar a função administrativa, as funções públicas e os funcionários 

responsáveis pela obra. Por esse motivo é que Maurice Hauriou (1933, p. 14), em 

Précis de Droit Administratif et de Droit Public, preceitua que 

[...] esta penetração em todas as instâncias da organização administrativa 

pela idéia do serviço ou da função faz com que a administração seja encarada 

como uma vasta instituição gravitando em torno de uma idéia e que o poder 

administrativo, ele próprio, também esteja submetido a essa idéia. 

Nesse ponto é que entra em cena a moralidade, dessa vez designada por 

administrativa e atrelada à função pública. Contém diretrizes a serem observadas pelo 

administrador público, funcionando, de um lado, de forma coincidente com a ideia 
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de moralidade desenvolvida na Instituição-Estado, ou seja, como base e sustentáculo 

à Instituição Administração Pública; por outro lado e com fundamento nesta primeira 

atribuição, aparece como equilíbrio e limitação concreta ao exercício do poder público 

sindicada por meio do recours pour excès de pouvoir , conforme Maurice Hauriou 

(1933, p. 8) em Précis de Droit Administratif et de Droit Public, função de que nos 

ocuparemos em seguida. 

Cabe-nos reter, presentemente, que a moralidade administrativa empresta lastro 

à materialização da ideia subjacente à Instituição Administrativa; funciona como 

um componente edificante da obra institucional na medida em que fornece um 

conjunto de diretrizes sem as quais a ideia institucional não se viabilizaria. Justamente 

nesse ponto é que podemos identificar a primeira das atribuições da moralidade 

administrativa, coincidente, como já devidamente asseverado em linhas passadas, 

com aquela observada no processo de institucionalização do Estado. 

 Penetrando no último dos elementos previstos por Maurice Hauriou (1933), ainda 

em Précis de Droit Administratif et de Droit Public, ao pensamento institucional em 

apreciação, devemos ter presente que aliada à ideia atinente ao serviço público a ser 

realizado pela função administrativa, que teve como motor o poder público (puissance 

publique) instituidor, está a de empresa necessária à gestão administrativa. “A atividade 

da administração pública organizada numa instituição deve ser considerada como uma 

espécie de empresa de gestão de negócios dirigida no interesse do controle do Estado 

e no interesse público” (MAURICE HAURIOU, 1933, p. 17). Em resumo e usando as 

palavras de Maurice Hauriou (1933, p. 40), podemos concluir que 

[...] a instituição administrativa é ao mesmo tempo una e complexa, e que 

consiste num conjunto coordenado de estruturas que simultaneamente formam 

uma instituição global, na qual cada uma constitui uma instituição em particular, 

identificadas sob nomes variados de administrações públicas, estabelecimentos 

públicos, corpos constituídos e funções públicas [...].  (Grifo nosso). 

Assim estando toda a instituição sob o pálio da ideia instituidora e, consequentemente, 

submetida à moralidade administrativa, na sua função de elemento e componente 

fundante da obra institucional.
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 A moralidade administrativa como limite ao exercício 
do poder público. Sistema de equilíbrios ou contrapesos

Com vistas à otimização do seu funcionamento e à realização dos seus objetivos 

essa estrutura institucional experimenta limites. Tais limites podem ser encarados como 

um sistema de equilíbrios ou contrapesos25 ao poder público (puissance publique) 

centralizado, sendo, segundo Sfez (1966), a noção-chave da teoria da instituição. 

No referido sistema, a moralidade administrativa exerce uma função destacada na 

realização do equilíbrio institucional e no controle dos atos da Administração Pública. 

Em maior relevo, ainda, em virtude de ela poder ser sindicada e aferida concretamente, 

atrelando-a a um instrumento jurisdicional, consoante a construção originalmente 

proposta por Maurice Hauriou, como veremos oportunamente. A descentralização e 

a disciplina jurídica também contribuem nessa tarefa visando ao equilíbrio institucional 

(SFEZ, 1966).26 

A submissão da Administração Pública à lei e às regras 

jurídicas. A superlegalidade constitucional e o 

posicionamento da moralidade (administrativa)

Há que ressaltar, antes de adentrarmos no sistema de equilíbrios da Administração 

Pública e suas implicações com a moralidade administrativa, a submissão dessa 

instituição “à lei e, de uma forma mais geral, às regras jurídicas”, conforme Maurice 

Hauriou (1933, p. 351), em Précis de Droit Administratif et de Droit Public, satisfazendo 

a duplo imperativo: o do Estado de Direito e o da separação dos poderes, em Princípios 

de Derecho Público y Costitucional, Maurice Hauriou (1927, p. 284; 377). 

Nessa investida, buscaremos precisar o exato posicionamento da moralidade 

administrativa na construção do doyen de Toulouse. Essa distinção realizada por 

Maurice Hauriou entre lei e regra jurídica merece destaque vez que indica uma 

particularidade no que se refere à classificação e aos respectivos componentes das 

25  Equilíbrio e contrapeso são termos utilizados inicialmente por Sfez (1966), e por nós inserido no que 
convencionamos chamar de sistema, que tem como papel fundamental promover o equilíbrio institucional com a 
imposição do necessário limite ao exercício do poder público. Maurice Hauriou (1927), em Princípios de Derecho 
Público y Constitucional, sentencia que em detrimento da impossibilidade de suprimir o regime administrativo, 
opção que julga ser mais simples e melhor, são necessárias algumas garantias contra os atos da administração. O 
sistema de recursos contra as decisões administrativas, neste aspecto, cumpre um papel importante. 

26  Não abordaremos os demais instrumentos do sistema de equilíbrios posto que não relacionados diretamente com 
a moralidade administrativa. 
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regras constitucionais por ele propostos; o que nos leva à avaliação de novos aspectos 

do regime constitucional já exposto.

Conforme Maurice Hauriou (1927, p. 295; 296), em Pricípios de Derecho Público 

y Costitucional, “A Constituição de um Estado [diz o autor] é o conjunto de regras 

relativas ao governo e à vida da comunidade estatal, consideradas do ponto de vista 

da existência fundamental desta”, sendo composta por três classes de regras: 

a) as práticas e costumes constitucionais; 

b) a legalidade constitucional; e, por último, 

c) a superlegalidade constitucional.

Maurice Hauriou (1927, p. 331), resumidamente, realiza as seguintes correspondências 

no direito francês: “a superlegalidade constitucional, para os princípios essenciais e as 

liberdades públicas e para as relações essenciais dos poderes públicos; as simples leis 

orgânicas, para a organização da maior parte dos poderes públicos; e as práticas e 

costumes da Constituição, unindo o todo”. 

As práticas e os costumes constitucionais correspondem aos usos que integram o 

funcionamento dos distintos órgãos do governo, bem como os regulamentos internos 

das instituições constitucionais, que apesar da importância que detêm, não possuem o 

estatuto de “regras legais”, como podemos apreender de acordo com Maurice Hauriou 

(1927, p. 297-298), em Princípios de Derecho Público y Constitucional.27 Já a legalidade 

constitucional é entendida como a regulamentação das matérias constitucionais por 

intermédio da lei ordinária, o que pressupõe, consequentemente, a existência de uma 

superlegalidade constitucional, conforme Maurice Hauriou (1927), na mesma publicação.

Por sua vez, a superlegalidade constitucional é identificada por Maurice Hauriou 

(1927), Princípios de Derecho Público y Constitucional, numa primeira abordagem, 

com a constituição escrita rígida, tendo como antecedentes duas ideias básicas: 

a)  a ideia de leis fundamentais, entendidas como leis superiores ao poder 

legislativo ordinário, sob a incumbência de um poder constituinte; e 

27  Em outra ocasião, Maurice Hauriou (1927, p. 299) assevera que os costumes e práticas constitucionais, ainda 
que não possuindo a importância de normas de “direito legal” pela ausência da generalidade da lei, são tidos 
como regras jurídicas.
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b)  a ideia de um Estatuto Corporativo do Estado, fruto do desenvolvimento do 

regime representativo e dos progressos da soberania nacional.

Em outras palavras, o autor encara a Constituição escrita como Carta Estatutária 

do Estado, estabelecida por um poder constituinte, e, conseguintemente, como leis 

constitucionais superiores às leis ordinárias e realizadoras de uma superlégalité. 

Além do poder constituinte, devem-se somar dois outros fatores que emprestam 

fundamentalidade às leis constitucionais, quais sejam: limites e procedimento 

especial à revisão da constituição, que sobrepuja sua rigidez, e controle jurisdicional 

da constitucionalidade das leis ordinárias, conforme Maurice Hauriou (1927), em 

Princípios de Derecho Público y Constitucional. Entretanto, esse autor enaltece a eleição 

do termo superlegalidade constitucional (superlegalité constitutionnel) porque este 

permite libertar a constituição da concepção e limites inerentes a uma constituição 

escrita, haja vista que, em Princípios de Derecho Público y Constitucional, para Maurice 

Hauriou (1927, p. 325), 

[...] seria um equívoco supor que a superlegalidade constitucional se refere 

apenas ao que consta na Constituição; compreende também todos os prin-

cípios fundamentais do regime, ou seja, os princípios individualistas – que 

são a base do Estado – e os princípios políticos – que são a base do governo.

Entende, ademais, que da essência do direito decorrem princípios jurídicos 

participantes de uma “constituição social”, distinta da constituição política ou nacional,28 

que deveriam ser inseridos na constituição escrita. Tais princípios desenvolvem-se a partir 

dos grandes princípios de equidade e “parecem ter relação direta com os preceitos do 

direito natural, além de gozarem do caráter absoluto deste”, de acordo com Maurice 

Hauriou (1933, p. 188), em Police Juridique et Fond du Droit.29

28  A “constituição social” existe, em sintonia com o pensamento de Hauriou, antes da constituição política ou 
nacional que funciona como dimensão garantista daquela (MARTINS, 1998-2000, p. 179).  

29  Nesse ponto, filia-se à doutrina de François Geny, de quem cita a seguinte passagem: “todo o direito não está 
encerrado na legalidade”. Fornece, ademais, como exemplos dessa categoria de princípios, o do enriquecimento 
sem causa e do abuso de direito. Consultar, ademais, Jacky Hummel, La Théorie de la Moralité Administrative 
et la Jurisprudence du Conseil d’Etat en Matière d’Erreur Manifeste d’Appréciation. Tese, Bibliothèque de Droit 
& Sciences Économiques – Cujas, Paris, 1983, que ressalta a importância dos princípios gerais de direito na 
construção de Maurice Hauriou. 
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O mestre de Toulouse confere uma elevada significância aos princípios a ponto 

de reconhecer que eles emprestam legitimidade ao regime constitucional e possuem 

valor superior às normas insertas na constituição escrita. Em face da precisão da 

ideia exposta no texto desse mestre, faz-se impreterível a transcrição deste trecho de 

Maurice Hauriou (1933, p. 327), que se encontra em Police Juridique et Fond du Droit:

Existem princípios fundamentais suscetíveis de constituir uma legitimidade 

constitucional superior à Constituição escrita e, a fortiori, superior às leis 

ordinárias. Sem referirmos a forma republicana de governo, para a qual há 

um texto, existem muitos outros princípios que não necessitam de texto, 

porque o característico nos princípios é existir e valer sem texto. [...] Muitos 

outros princípios podem incluir-se na categoria da legitimidade constitucional: 

o princípio da igualdade e da publicidade do imposto, o princípio da separação 

dos poderes entre a autoridade administrativa e a autoridade judicial, o da 

hierarquia administrativa.

Ele arremata, asseverando em tom de profecia que: “É um novo caminho a explorar” 

(1933, p. 328).30

 Esse aprofundamento nas categorias de regras constitucionais propostas por 

Maurice Hauriou, realizado a partir da ideia de submissão da Administração Pública 

à lei, justifica-se pelo fato de podermos precisar, seguindo orientação de Sfez (1966, 

p. 122) com a qual concordamos, o posicionamento da moralidade administrativa na 

“arquitetura do sistema jurídico”31 do Estado institucionalizado, de forma que “a teoria 

da moralidade administrativa tem sua origem – implícita mas necessariamente – no 

seio da teoria dos princípios gerais do direito”. 

Ademais, parece-nos sintomático e revelador o fato de que em Maurice Hauriou 

(1933), Police Juridique et Fond du Droit, o abuso de direito seja apontado como 

exemplo dos princípios em foco; e em Maurice Hauriou (1925), Précis Élémentaire 

de Droit Administratif, deparamo-nos com uma aproximação entre a moralidade 

administrativa e o abuso de direito, considerados noções aparentadas.

30  Corresponde, modernamente, à visão de direito da qual compartilhamos – direito por princípios.
31 O termo aspeado foi empregado em Maurice Hauriou (1933, p. 190), em Police Juridique et Fond du Droit.
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Parece-nos crível que a moralidade administrativa, de acordo com o pensamento 

de Maurice Hauriou e em face do tratamento e da importância a ela dispensados, 

como veremos a seguir, provenha e tenha seu posicionamento na superlegalidade 

constitucional, inserta nesta na categoria dos princípios não escritos e legitimadores 

da ordem constitucional. 

Podemos endereçar, da mesma forma, à superlegalidade constitucional a moralidade 

pensada por Maurice Hauriou como elemento fundamental à ideia institucional do 

Estado e da Administração Pública; é aqui que encontramos o ponto de contato entre 

as duas atribuições emprestadas à moralidade pelo mestre de Toulouse.

Nessa esteira, não se quer afirmar que a moralidade (administrativa) na teoria 

institucional de Maurice Hauriou desempenha um papel de legalidade. Quer-se dizer, 

isso sim, que ela participa da superlegalidade constitucional na condição de princípio 

legitimador da Carta Estatal, fundamentalmente por funcionar como componente 

basilar da ideia desencadeadora do fenômeno institucional.

À moralidade administrativa Maurice Hauriou particularizou um arcabouço e uma 

função efetiva a ser desempenhada na instituição administrativa, qual seja, de impor, 

juntamente com a legalidade, limite ao exercício do poder público, como parte de 

um sistema institucional de equilíbrios e contrapesos, já referido.

Arcabouço da moralidade administrativa

É forçoso, no afã de precisar o arcabouço da moralidade administrativa, retomarmos 

a elaboração básica do fenômeno institucional teorizado por Maurice Hauriou, segundo 

o qual existe uma ideia que anima a obra ou empresa institucional e funciona como 

sua alma. 

Na Administração Pública institucionalizada, essa ideia, como visto, é traduzida 

por meio da realização do interesse público, por intermédio do serviço a ser prestado 

à coletividade, tendo sempre presente os fins encampados no exercício da função 

administrativa. É justamente no bojo dessa ideia que existe um conjunto de orientações 

ou diretrizes que deverão ser observadas pelo administrador com vistas ao fiel 

cumprimento da própria ideia que serviu de base à instituição. Ou seja, “a administração, 

na gestão dos seus serviços e na realização de sua missão, não está submetida apenas 

à lei e às regras exteriores, está também sujeita às diretrizes internas, que provêm 
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justamente da idéia de empresa que ela persegue”, assevera Maurice Hauriou (1933, 

p. 355), em: Précis de Droi Administratif et de Droit Public.

Esse conjunto de orientações ou diretrizes32 atrelado à “idéia” instituidora e vigente 

no âmago da Administração Pública é que Hauriou identifica como sendo a moralidade 

administrativa e relaciona com a função administrativa e as regras da “deontologia 

profissional” da Administração33. Assim, atribuir à Administração Pública a possibilidade 

de tomar decisões, implica reconhecer que tais decisões deverão pautar-se pelo interesse 

público e do serviço - no sentido da “idéia” que permeia a instituição -, exigindo-se 

do responsável pela decisão administrativa uma postura de discernimento coerente 

e em sintonia com a aludida “idéia”34. 

Noutra perspectiva, podemos associar a moralidade administrativa com a diligência 

ou presteza em relação à boa administração, conforme Maurice Hauriou (1907), em 

Précis de Droit Administratif et Droit Public e com a boa-fé, ainda segundo Maurice 

Hauriou (1925), em Précis Élèmentaire de Droit Administratif.35 De modo que, da 

mesma forma que a moralidade administrativa, o zelo com a boa administração e 

32  Influenciado pelos ensinamentos do jurista inglês Al Sanhoury, em face de estudo de direito comparado realizado 
em um livro desse autor – As Restrições Contratuais à Liberdade Individual do Trabalho na Jurisprudência Inglesa 
– que culminou na publicação de um texto sobre a disciplina jurídica e a essência do direito, conforme Maurice 
Hauriou (1933, p. 147 a 191), em “Police Juridique et Fond du Droit”. Publicado anteriormente na Revue 
Trimestrielle de Droit Civil, em 1926. Maurice Hauriou (1926) efetua uma revisão em algumas das suas noções 
de técnica jurídica e atina para a importância do emprego dos standards et directives no direito administrativo. 
Com suporte nessa construção doutrinária é que Maurice Hauriou traduz a ideia da moralidade administrativa, 
concedendo-lhe uma feição de regra interna ou modelo de boa administração a ser obedecido pelo administrador 
público no exercício da função administrativa, tendo como lastro a ideia responsável pelo fenômeno institucional, 
trazendo, segundo ele, uma maior legitimação às decisões administrativas. Para uma análise mais aprofundada 
sobre standards e diretrizes chez Maurice Hauriou, consultar Sfez (1966, p. 102 a 108) e Dubouchet (1991, p. 
198 a 200). Essa construção parece traduzir uma das características da obra de Maurice Hauriou assinalada por 
Recasens Siches no respeitante à objeção ao método exclusivamente normativo. A redução normativista evitada 
por Maurice Hauriou tinha por escopo impedir que o direito fosse encerrado em “esquemas abstratos e mortos” 
que ceifassem-lhe a responsabilidade de apreender a realidade jurídica viva, conforme Luis Recasens Siches, em 
sua obra Panorama Del Pensamiento Jurídico en el Siglo XX. t. 1. México, Porrua, 1963, p. 121 a 123. 

33  Maurice Hauriou, em comentários aos arrêts C.E., 4 de abril de 1914, Gomel e C.E., 1 de maio de 1914, abbé 
Didier, In: S. 1917, III, p. 25, em André Hauriou t. II, 2000, p. 375.

34  Afirmamos, anteriormente, com apoio na doutrina de Maurice Hauriou, que as instituições são equiparadas 
aos organismos vivos. Levando-se em conta que os organismos vivos possuem uma conduta prática que lhes 
possibilita distinguir entre o bem e o mal. A Administração Pública, em possuindo essa mesma conduta, deve 
forçosamente diferenciar o que é no sentido do interesse ou do serviço público, sendo essa a construção do 
mestre de Toulouse.   

35  É nas edições do Précis Elémentaire de Droit Administratif que Maurice Hauriou se refere à boa-fé como integrante 
da moralidade administrativa e caracterizadora do desvio de poder, nos seguintes termos: “Podemos assinalar 
também que (o desvio de poder) é uma violação da boa-fé, porque a Administração deve agir de boa-fé e ela 
faz parte da sua moralidade”. Em resposta à questão acerca do que seria a “boa administração”, encontramos 
a seguinte construção: “Ela (a boa administração) é equivalente à noção comum da boa fé na relação jurídico 
privada às quais se refere o legislador alemão”, conforme Maurice Hauriou e Guillaume Benzin, “La Déclaration 
de Volonté dans le Droit Administratif Français”, publicado na Revue Trimestrielle de Droit Civil, t. II, Paris, Larose, 
1903, p. 576. 
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a boa-fé estão implícitos na ideia que anima a instituição administrativa, que é a do 

interesse público. 

Consoante Maurice Hauriou, em Précis de Droit Administratif et Droit Public 

(1907, p. 21), 

Ela (a jurisprudência) começou por reprimir os excessos de poderes grosseiros, 

as violações de competências e de formas, haja vista que se restringia apenas 

à concepção geral de violação da lei, então ela evoluiu e, acima da legalidade, 

descobriu com o desvio de poder, a região da boa administração, que é a dos 

costumes e da moralidade administrativa. 

Apesar de Maurice Hauriou ter concebido um arcabouço à moralidade administrativa, 

identificando-a com as orientações ou diretrizes vigentes internamente no seio da 

Administração Pública, e ainda com a boa administração e a boa-fé, em tudo tomando 

como vetor a ideia fundamental da instituição administrativa – o interesse público e o 

bem do serviço, ele não apresentou o(s) conteúdo(s) dessas orientações ou diretrizes, 

nem muito menos os parâmetros necessários à aferição de uma boa administração. 

Parece-nos que semelhante elaboração não seria verificável, sendo mesmo 

perfeitamente dispensável, diante do contexto no qual a moralidade administrativa foi 

inserida. Ela, a moralidade administrativa, é concebida como um conceito onipresente 

a toda obra institucional, estando, portanto, patente ou manifesto ao administrador 

público, que o tem assimilado por intuição de forma análoga com o ocorrido com a 

ideia base da instituição. 

Somente com análise do caso concreto, assim pensamos, desvelando-se os fins visados 

na decisão sindicada, que devem ser coincidentes com a ideia fundante da Instituição 

Administrativa, e de acordo com o grupo de diretrizes existentes no cerne dessa, é que 

se poderá aferir a pertinência ou sintonia da ação com a moralidade administrativa. 

 Semelhante exercício foi pensado por Maurice Hauriou, na medida em que 

observou na moralidade administrativa um componente de equilíbrio e limitação à 

Administração Pública.
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Função de equilíbrio institucional  
e limitação da moralidade dministrativa

Este limite ao exercício do poder público, delineado e identificado por Maurice 

Hauriou como moralité administrative está intrinsecamente ligado a outro instituto 

jurídico de autoria do Conseil d’Etat francês, no qual ele pretendia desenvolver e 

implementar a sua construção.

Para a compreensão da moralidade administrativa na condição de um componente 

atrelado a outro instituto jurídico, conforme concebeu Maurice Hauriou, julgamos 

importante conhecer o processo evolutivo referente à construção jurisprudencial desse 

instituto, até a síntese almejada pelo mestre de Toulouse. 

A atuação do Conseil d’Etat francês na construção 

jurisprudencial do recours pour excès de pouvoir36 –  

o aninhamento primeiro da ideia de moralidade administrativa

A ideia de moralidade administrativa está intimamente relacionada com o que 

viria a ser uma das facetas ou cas d’ouverture37 do recours pour excès de pouvoir, 

nomeadamente no que concerce ao détournement de pouvoir, instituto jurídico que 

teve suas bases centradas em decisões do Conseil d’Etat francês. Conselho do qual nos 

ocuparemos seguidamente, objetivando a compreensão do instrumento jurisdicional 

de controle dos atos da administração e consequente imposição de limite ao exercício 

do poder público.

O recurso por excesso de poder é de feição eminentemente jurisprudencial, tendo 

seu nascedouro marcado pelas decisões do Conselho de Estado francês, no que 

concerne à anulação dos atos da administração eivados de ilegalidade ou contrários 

ao direito. É, portanto, componente do contentieux de l’annulation.

36  Consoante Eugéne Laferrière, em seu Traité de la Juridiction Administrative et des Recours Contentieux. t. II, 
Berger-Levraut, Paris, 1888, p. 366, à época vice-presidente do Conselho de Estado francês, dever-se-ia grafar 
o termo pouvoir, utilizado na expressão excès de pouvoirs, no plural, haja vista que ela se refere à limitação 
dos poderes concedidos à autoridade administrativa; “telle autorité a excedé ses pouvoirs, ou le limite de ses 
pouvoirs”. Acabou por ceder à práxis jurisprudencial, ainda que diversa da orientação fornecida pelos primeiros 
doutrinadores. 

37  Segundo Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif et de Droit Public (1933), aberturas são as variadas 
manifestações caracterizadas por excesso de poder, constituindo em vícios do ato administrativo e causas de 
anulação. 
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Nessa perspectiva, interessante observar o que diz Jean Appleton (1927, p. 527), 

em seu Traité Élémentaire du Contentieux Administratif , para quem “o recurso por 

excesso de poder é um procedimento jurisdicional de controle dos atos administrativos 

executórios através do qual as pessoas que têm interesse podem provocar a anulação 

pelo Conselho de Estado desses atos que serão reconhecidos como contrários ao 

direito”. Posicionamento, esse, também compartilhado po Laférrière (1888).

A evolução do recurso por excesso de poder será cronologicamente por nós dividida, 

nos seus primeiros momentos, em três fases distintas, consoante acontecimentos precisos: 

a)  de 1800 a 1832, as primeiras manifestações do recurso de anulação – 

concernente aos vícios de competência e forma, com enfoque às decisões 

de anulação pelo Conselho de Estado sem qualquer embasamento legal; 

b)  entre 1832 até o ano de 1872, com o auxílio à remissão a uma disposição 

legal como fundamento às decisões anulatórias e o reconhecimento da 

via do desvio de poder – endereço da ideia de moralidade administrativa 

estruturada por Maurice Hauriou – como faceta do recurso em apreço; e, 

por último, 

c)  após 1872 até princípios de 1907, com o advento de uma previsão legislati-

va específica referente ao recurso em foco e à consolidação dos seus casos 

de aberturas ou possibilidades, bem como pela introdução por Maurice 

Hauriou da ideia de moralidade administrativa como elemento protegido, 

em face do exercício do poder de anulação concedido pelo recurso por 

excesso de poder.38

A)  De 1800 a 1832 – O acatamento do recurso por excesso de poder pelo Conselho 

de Estado sem previsão legal que o fundamentasse nas suas modalidades de vícios 

de incompetência e forma. 

38  Sempre que possível priorizaremos, neste ponto, doutrinadores franceses contemporâneos ao desenvolvimento e 
evolução do recurso por excesso de poder, pretendo, desta forma, apreender o fenômeno na sua origem, que é, 
por sua vez muito aproximada às construções de Maurice Hauriou, as quais enfrentaremos em momento posterior. 
Todavia, efetuaremos as considerações que julgarmos pertinentes com apoio da doutrina administrativista 
moderna. A história e desenvolvimento do recurso por excesso de poder encontra-se em Maurice Hauriou (1933, 
p. 406 a 409), Précis de Droot Administratif et de Droit Public, 
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Importa notar que o termo excesso de poder foi empregado pela primeira vez 

nas Constituições francesas de 1791 e do ano III. Usado para designar a mais grave 

das infrações que um juiz pudesse cometer, consistente na violação do princípio 

da separação dos poderes, em exercendo indevidamente as funções legislativas ou 

executivas. O excesso não era verificado na função judicante, por meio do poder de 

dizer o direito, mas nos atos praticados além das atribuições constitucionais conferidas 

aos juízes que invadissem as esferas dos outros poderes.

Conforme Laferrière (1888), essa ideia inicial de excesso de poder na seara jurídica 

estava cingida à inconstitucionalidade dos atos não jurisdicionais atacados perante a 

Corte de Cassação, sendo alargada posteriormente aos vícios por excesso de poder 

nos julgamentos, que ganharam o status de ilegais, o que nos parece refletir uma das 

primeiras sementes da demarcação rígida das fronteiras da sindicabilidade dos atos 

do Executivo pelo Judiciário, sob uma determinada ótica. 

O certo é que, nesse período, as decisões do Conselho de Estado em matéria de 

excesso de poder foram tomadas em face de uma mudança gradual de competência 

para apreciar a matéria referente ao recurso. 

No período revolucionário, antes do ano VIII francês, registravam-se legalmente 

estatuídos uma gama de recursos de cunho essencialmente hierárquico. Tais recursos 

visavam à anulação dos atos de autoridades inferiores em face da devida interposição 

desses perante a autoridade administrativa suprema. 

Num segundo momento, esse poder de anulação fica a cargo do Primeiro Cônsul, 

passando posteriormente ao Imperador, que o exerce por intermédio do antigo 

Conselho do Rei, que viria a constituir-se no Conselho de Estado. Resulta inerente, 

portanto, ao Conselho de Estado sua atuação nessa matéria, permitindo-lhe fixar suas 

bases primeiras, assentadas sem uma disposição legal expressa.39 Aflora, ademais, a 

presença de um componente marcadamente hierárquico na nascente do instrumento 

jurisdicional em tela.

39  Jean Appleton, Traité Élémentaire de Contentiux Administratif 1927, p. 530; Marcel Badouin, La Notion d’Intérêt 
dans le Recours Pour Excès de Pouvoir. Tese, Paris, Larose, 1904, p. 206 e seg. e Laferrière, Traité de la Juridiction 
Administrative et des Recours Contentieux, 1888, p.372 e seg. Modernamente, Georges Dupuis; Marie-José 
Guédon; Patrice Chrétien, Droit Administratif, 7. ed. Paris, Armand Colin, 2000, p. 556-557 e Jean Rivero; Jean 
Waline, Droit Administratif. 18 ed. Paris, Dalloz, 2000, p. 232-233.
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O vício de incompetência foi o primeiro a ser atingido pelas decisões do Conselho 

de Estado francês em face do recurso contencioso de anulação por excesso de poder, 

seja em virtude do exercício de atividades estranhas à competência da autoridade 

administrativa,40 seja em razão de desrespeito às normas que estabeleciam competências 

entre autoridades da administração.

Nesse sentido, vale ressaltar as decisões C.E., 1° de setembro de 1807, Larocat e o 

C.E., 14 de julho de 1811, habitants de Montgard, que anulavam as deliberações dos 

prefeitos versando acerca de questões a serem tratadas mediante decretos ou decisões 

ministeriais, ou contenciosas do Conselho de Estado. Paralelamente, o Conselho de 

Estado, justamente no começo do século XIX, firma sua atribuição e competência para 

processar e julgar o recurso por excesso de poder. É o que se depreende do acórdão 

C.E., 18 de novembro de 1818, Egret Thomassin, donde se extrai que: “É perante nós, 

no nosso Conselho de Estado, que devem ser denunciados os atos administrativos 

atacados por incompetência e excesso de poder”. 

É de notar que o desenvolvimento do recurso por excesso de poder encontra-se 

associado a outro fenômeno mais abrangente, que é o da legalidade, uma vez que 

corresponde ao estabelecimento de um mecanismo de controle à Administração 

Pública baseado nesse princípio.41 

 Nesse passo é que novo caso de abertura, ou forma de ilegalidade, foi incorporado 

ao recurso em foco, qual seja, o vício por violação da forma legal.

Podem-se observar, nesse sentido, as decisões C.E., 2 de julho de 1820, Biberon 

e C.E., 10 de outubro de 1828, Rodier, que tornaram nulos atos que inobservaram 

medidas de instrução prescritas na lei ou em regulamento, conforme Laferrière (1888), 

em seu Traité de la Juridiction Administrative et des Recours Contentieux. 

40  C.E., 28 de março de 1807, Dupuy-Briacé, onde uma decisão de um prefeito referente à apreciação da 
propriedade de aluvião, reclamada por ribeirinhos foi anulada uma vez que tal decisão competia aos Tribunais: no 
mesmo sentido, os acórdãos C.E., 22 de janeiro de 1808, Hours e C.E., 25 de maio de 1811, Outin. In: Eugéne 
Laferrière, Traité de la Juridiction Administrative et des Recours Contentieux, 1888, p. 377. 

41  Baudouin (1904) faz uma análise do processo de substituição da soberania do rei pela da nação, com a 
consequente divisão dos poderes e prevalência da vontade da lei e a paralela evolução do recurso de anulação 
como parte de um sistema de sanção da lei aplicada ao Estado. Dá-nos conta de que essa nova era trazida pela 
Revolução é materializada pelo regime do ano VIII em França.
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B)  Entre 1832 e 1872 – Referência a uma norma jurídica como base ao recurso por 

excesso de poder e à incorporação do vício do desvio de poder. 

A Corte maior da jurisdição administrativa francesa alude à Lei de 7-14 de 

outubro de 1790 como morada legal do recurso por excesso de poder.42 A referida 

lei estabelecia que “as reclamações de incompetência são interpostas perante o rei, 

chefe da administração”, vindo a ser considerada o documento legislativo fundante 

do recurso em apreço.

Vale ressaltar que Rivero e Waline (2000, p. 232,), na obra Droit Administratif 

asseveram que até então o Conselho de Estado vinha acatando o recurso de anulação 

“sem se preocupar em justificar legalmente a sua competência, sente escrúpulos em 

insistir nessa atitude: imagina poder encontrar a justificação numa Lei de 7-14 de 

outubro de 1790”, e denunciam, ademais, que a lei em apreço parecia instituir um 

recurso puramente hierárquico.

Por volta de 1860, o Conselho de Estado incorporou o terceiro vício sindicável por 

intermédio do recurso por excesso de poder: le détournement de pouvoir (o desvio de 

poder),43 conforme Appleton (1927, p. 533), “vício que se caracteriza pela incorreção 

42  C.E., 15 de julho de 1842, Garde Nationale de Paris e C.E., 28 de dezembro de 1832, Préfet de la Seine. In: 
Laferrière, Traité de la Juridiction Administrative et des Recours Contentieux, 1888, p. 372. 

43  Esta data é aproximada em face das divergências existentes na doutrina acerca do marco inicial do reconhecimento 
do vício do fim do ato administrativo pelo Conselho de Estado francês. Para Laferrière (1888, p. 377), em Traité 
de la Juridiction Administrative et des Recours Contentieux, a decisão do C.E., 25 de maio de 1811, Outin, já 
aplicava a teoria do desvio de poder – a decisão aludida trata, em verdade, do vício de incompetência, vez que 
é anulada uma decisão administrativa que seria da atribuição de um Tribunal. Porém, Roger Vidal, “L’Évolution 
du Détournement de Pouvoir dans la Jurisprudence Administrative”, in Revue Française du Droit Public et de 
la Science Politique, Paris, 1952, p. 277, aponta como sendo o acórdão C.E., de maio de 1858, Vernhes o 
indicado por Laferrière a tratar do desvio de poder (muito embora não decline a passagem na obra do autor), 
enquanto que M. Berthélemy, Traité Élémentaire de Droit Administratif. 2. ed. Paris, Arthur Rousseau, 1923, 
p. 998, revela o acórdão C.E., 26 de novembro de 1875, Laumonnier-Carriol, como o fundador do vício de 
desvio de poder, que em verdade mais assemelha-se a um caso de incompetência, haja vista que em face de tal 
decisão o Conselho de Estado tornou nula a decisão do Ministro das finanças que, em virtude da constituição 
do monopólio da iluminação pelo Estado em 1872, objetivando economizar as taxas de expropriação das 
empresas privadas que tratavam do serviço, mediante uma medida de polícia, determinou o fechamento de tais 
estabelecimentos, sem que fosse prevista uma autorização regular”. Na doutrina moderna, Jean Rivero; Jean 
Waline, Droit Administratif…, 2000, p. 232, mencionam o ano de 1840 como a data de admissão do vício de 
desvio de poder pelo Conselho de Estado, muito embora não citem quaisquer decisões. Para Charles Debbasch 
e Jean-Claude Ricci, Contentieux Administratif, 7. ed. Dalloz, 1999, p. 614, esta via foi inaugurada pela decisão 
C.E., 26 de dezembro de 1862, Larbaud. A espanhola Carmen Chinchilla Marin, La Desviación de Poder. 2. ed. 
Madri, Monografias Civitas, 1999, p. 30 e seg., com apoio nos ensinamentos de Jaime Isac Sánchez La Desviación 
de Poder en los Derechos francês, italiano y español, IEAL, Madrid, 1973,corrobora com a opinião acerca do arrêt 
“Vernes”(citação efetuada sem o h), como precursor no C.E. francês, mas alude às decisões C.E., 14 de junho 
de 1852, Duchesne e C.E., 04 de maio de 1854, Syndicat des arrosages de Sainte-Céciel como antecedentes 
imediatos à teoria do desvio de poder. Cita as decisões Lesbats, C.E., 15 de fevereiro de 1864 e 17 de junho de 
1865, como exemplo desta construção jurisprudencial. Estas imprecisões doutrinárias são tratadas parcialmente 
por Roger Vidal, “L’Évolution....”, 1952, p. 277 e seg.
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du but (do fim) perseguido pelo administrador e levando a anulação do ato”, ao qual 

Maurice Hauriou mais tarde aninharia a ideia de moralidade administrativa. 

Por essa engenhosa construção, o Conselho de Estado passa a anular atos 

praticados pela Administração com um fim estranho ou distinto do previsto em lei. 

“[...] nesses casos, o poder discricionário é desviado de sua destinação legal, cometendo 

a administração uma espécie particular de excesso de poder que se chama desvio de 

poder”. Laferrière (1888, p. 381) qualificou esse novo caso de abertura por excesso 

de poder como “une de ses plus ingéniuses créations – que les actes discrétionnaires 

peuvent être annulés comme illégaux lorsqu’ils sont faits dans un but étranger à 

celui que la loi a eu en vue”. Vislumbra-se do conceito, sob algum aspecto, a ideia 

primeira de que o desvio de poder estaria ligado a um tipo de incompetência, o que 

será combatido por Maurice Hauriou, como abordaremos. 

Dentre as decisões mais mencionadas na doutrina administrativista como precursoras 

da ingerência do Conselho de Estado francês, por meio do recurso de anulação por 

excesso de poder, na sua abertura referente ao desvio de poder, na investigação dos 

fins colimados pelo administrador, podemos destacar as seguintes:

a)  C.E., 14 de junho de 1852, Duchesne – o Conselho de Estado francês anu-

lou uma resolução do maire que pretendia a defesa de interesses privados, 

sem que fosse privilegiado o interesse geral. No mesmo sentido: C.E., 04 

de maio de 1854, Syndicat des arrosages de Sainte-Cécile;44

b)  C.E.,19 de maio de 1858, Vernhes – Nesta decisão é anulada a resolução 

do maire, que invocando uma concessão de uma praia feita à comuna pelo 

Ministro das Finanças, cobrava dos banhistas que desejassem acessar ao 

mar um valor para servirem-se dos estabelecimentos de banhos geridos 

pela mesma comuna, ainda que estes não fossem utilizados. O Conselho de 

Estado considerou como fundamento à anulação o fato da Administração 

ter utilizado seus poderes de polícia com fim estranho ao interesse geral, 

tendo sido guiada pelo interesse financeiro;45

c)  C.E., 25 de fevereiro de 1864 e 7 de junho de 1865, Lesbats – O combate 

ao uso da atuação regulamentar e do poder de polícia visando à criação de 

44 C.E., 14 de junho de 1852, Duchesne referido por Carmen Chinchilla Marin, La Desviación..., p. 30-31.
45  C.E.,19 de maio de 1858, Vernhes citado por René Jacquelin, Les Principes Dominants du Contentieux 

Administratif. V. Giard & E. Brière. Paris, 1899, p. 252. 
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monopólios e privilégios em favor de particulares foi a orientação seguida pelo 

Conselho de Estado para fundamentar essa decisão, por intermédio da qual 

reconhecia a atuação regulamentar por parte de um prefeito como excedente 

ao que lhe foi conferido, em face deste haver regulamentado o acesso, a 

permanência e a circulação de veículos no pátio de uma estação ferroviária, 

com o fito de assegurar o monopólio a uma empresa que tinha um contrato 

com a Companhia Ferroviária. Dado o interesse do caso em apreciação, citado 

por diversos doutrinadores como o caso-tipo e iniciador do desvio de poder, 

convém precisarmos os seus contornos: A Companhia dos Caminhos de Ferro 

d’Orléans, com o fito de melhorar os serviços de correspondências, contratou 

com o Sr. Richard serviços de viaturas para o transporte de passageiros entre 

a estação ferroviária e a cidade de Fontainebleau, tendo, em contrapartida, 

concedido-lhe autorização para entrar, estacionar e circular com sua frota no 

pátio da referida estação. O Sr. Lesbats requereu autorização semelhante, que 

lhe foi prontamente negada, dando origem ao recurso contencioso visando à 

anulação da regulamentação efetuada. Através da decisão de 25 de fevereiro 

de 1864 o Conselho de Estado anulou a regulamentação primeira, uma vez 

que não a tem como fundada no intérêt de police et de service public. Todavia, 

uma nova regulamentação é efetuada pelo prefeito na qual autorizava a 

entrada, estacionamento e circulação dos veículos pertencentes ao Sr. Lesbats 

e a outros interessados, mas limitava os serviços de transporte exclusivamente 

aos passageiros que fossem se hospedar nos estabelecimentos pertencentes 

aos mesmos. Essa nova regulamentação, através da decisão de junho de 1865, 

veio a ser anulada por excesso de poder, uma vez que o Conselho de Estado 

reconheceu que tais decisões ‘não se fundam nem na necessidade de segu-

rança da estação, nem muito menos em medidas que visem à manutenção da 

ordem e à prevenção de perturbações, mas que elas têm por objeto intervir nas 

condições da concorrência entre as diversas empresas que realizam o serviço 

de correspondências entre a estação e a cidade reciprocamente’.46

46  C.E., 25 de fevereiro de 1864, Lesbats In Rec. p. 209; S. 1864, I, p. 516 e C.E., 7 de junho de 1865, Lesbats In 
Rec. p. 624; S. 1865, III, p. 218, citados por Henri Welter, Le Contrôle Juridictionnel de la Moralité Administrative. 
Paris, Sirey, 1929, p. 161-162 e nota 1, que considera que as decisões aludidas não contêm ainda a “verdadeira 
fórmula” do desvio de poder, uma vez que se referem ao objeto da decisão administrativa e não ao but 
deteminant, elemento caracterizador da abertura em tela. 
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Esse caso de abertura do recurso por excesso de poder permitindo que as decisões da 

administração fossem anuladas “quando realizadas num fim estranho a que a lei tinha em 

vista” (LAFERRIÈRE, 1888, p. 381) permitiria a correção da atuação administrativa no que 

dizia respeito às intenções subjacentes à decisão, o fim dessa, repita-se, posteriormente 

seria atrelado por Maurice Hauriou à ideia de moralidade administrativa. 

C) Após 1864 até 1907 – O recurso por excesso de poder ganha previsão legal e 

Maurice Hauriou introduz sua ideia de moralidade administrativa.

O Decreto de 2 de novembro de 1864 dispensava a assistência de advogado, ficando 

a parte autorizada a apresentar diretamente o petitório de anulação, conferindo-se, 

em muitos casos, a isenção de taxas e encargos. Tal providência teve como efeito o 

alargamento do acesso ao recurso, com a sua crescente utilização.47 É nesse período que 

mais um caso de abertura do recurso vem à tona: o vício por violação à lei ou aos direitos 

adquiridos. São elastecidas as fronteiras da legalidade sindicada pela Alta Assembleia 

administrativa francesa, no concernente à atuação da Administração Pública (LAFERRIÈRE, 

1888, p. 380-381). Por obra do Conselho de Estado e de forma gradativa, aos vícios 

de incompetência, forma e desvio de poder, é irmanado o vício por violação à lei e aos 

direitos adquiridos como abertura às possibilidades do recurso por excesso de poder. 

Precisamente, por intermédio da Lei de 24 de maio de 1872, o recurso por excesso 

de poder adquire morada legal. Afirma seu verdadeiro estatuto de instrumento inerente 

ao contencioso de anulação a cargo do Conselho de Estado, ao mesmo tempo em que 

se sedimentavam os casos de aberturas construídos pela jurisprudência administrativa. 

Previa o dispositivo legal que “o Conselho de Estado julga soberanamente acerca dos 

pedidos de anulação por excessos de poderes interpostos contra atos das diversas 

autoridades” (LAFERRIÈRE, 1888, p. 381).

Expostos a evolução e os dados originários que se impõem à compreensão do 

instrumento jurisdicional ao qual a moralidade administrativa encontra-se vinculada no 

seu nascedouro – o recurso por excesso de poder, na sua abertura referente ao desvio de 

poder –, vamos analisar as condições e os componentes previstos por Hauriou à moralidade 

administrativa enquanto elemento limitador do poder público instituído e suas considerações 

em relação ao desvio de poder, fato ocorrido nos primórdios do século XX. 

47 Badouin (1904, p. 216-217) e Laferrière (1888, p.380).
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A síntese realizada por Maurice Hauriou – O 
desvio de poder e a moralidade administrativa. 
Equilíbrio e limitação à Instituição 
Administrativa e ao poder discricionário

O recurso por excesso de poder é visto por Maurice Hauriou (1933, p. 403), em 

Précis de Droit Administratif et de Droit Public, como 

[...] uma via de nulidade contenciosa que confere ao Conselho de Estado o 

poder de anular uma decisão executória administrativa, caso esta contenha um 

excesso de poder formal da autoridade que tomou a decisão (incompetência, 

violação das formas, desvio de poder, violação da lei). 

Da apreciação anterior não se verificam quaisquer novidades acrescidas à teoria 

do recurso por excesso de poder; em tudo condiz com os lineamentos jurisprudênciais 

e doutrinários anteriormente expendidos. No entanto no momento da declinação do 

fundamento do recurso contencioso de anulação é que apreendemos uma alteração 

considerável à teoria visitada: a fundamentação do recurso por excesso de poder, na 

sua abertura por desvio de poder, não se limita apenas aos aspectos relacionados com 

a legalidade. Refere-se também à moralidade administrativa, conceito que transpõe 

o da legalidade, consoante postula o autor. 

Em Précis de Droit Administratif et de Droit Public, Maurice Hauriou (1921, p. 

424), diz que 

O excesso de poder é uma noção complexa, tanto jurídica como moral. Há 

excesso de poder não somente quando o administrador excede os limites 

legais de suas atribuições, mas também quando ele usa, por motivos estranhos 

ao bem do serviço, de seu poder discricionário de apreciação. Assim, sob 

seu aspecto propriamente jurídico, o excesso de poder se confunde com a 

ilegalidade e podemos considerar o recurso por excesso de poder como um 

controle de legalidade (é o caso não apenas quando invocado a abertura da 

violação da lei, mas também o caso de violação das formas, porque as formas 

são geralmente regidas pela lei). Todavia é necessário ter cuidado para não 

encerrar o recurso por excesso de poder na questão de legalidade, pois ele 
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possui um outro aspecto moral. Existe uma moralidade administrativa que 

impõe aos administradores regras de condutas tiradas da disciplina interior da 

administração. Essas regras podem alcançar mais longe que as regras legais 

que são impostas de fora à administração pelo poder legislativo. Enquanto que 

as regras legais se restringem aos limites das atribuições legais dos administra-

dores, os preceitos da moralidade administrativa podem visar e atingir o poder 

discricionário do administrador que consiste essencialmente na livre apreciação 

dos motivos de exercer ou não exercer sua atribuições legais. (Grifos nossos).

Na edição, revista e atualizada por André Hauriou (1927, p. 405-406), essa citação sofre 

considerável modificação, observada desde a 11. ed., de 1927, merecendo a transcrição: 

O excesso de poder é uma noção complexa, tanto de direito como de disciplina 

jurídica. Há excesso de poder não somente quando o administrador excede os 

limites legais de suas atribuições, mas também quando ele usa, por motivos 

estranhos ao bem do serviço, de seu poder discricionário de apreciação. Assim, 

sob seu aspecto puramente jurídico (violação da lei), podemos considerar o 

recurso por excesso de poder como um controle da legalidade. Todavia é 

necessário ter cuidado para não encerrá-lo na questão da legalidade, pois ele 

possui um outro aspecto de disciplina jurídica. Existe uma disciplina interior da 

administração que impõe aos administradores regras de condutas puramente 

administrativas. Essas diretrizes podem alcançar mais longe que as regras 

impostas à administração pela legalidade. Enquanto que as regras legais se 

restringem aos limites das atribuições legais dos administradores, os preceitos 

da disciplina administrativa podem visar e atingir o poder discricionário do 

administrador que consiste essencialmente na livre apreciação dos motivos 

de exercer ou não exercer sua atribuições legais. 

Essencialmente as modificações residem no fato de que o termo “moralidade 

administrativa”, que é utilizado até a 10. ed., é trocado, nesse particular, por “diretrizes 

interiores da administração”, e que o aspecto “moral” do recurso é substituído pelo 

de “disciplina jurídica”. Entendemos que essas mudanças não são contraditórias, mas 

complementares e explicativas, razão pela qual buscamos realizar no trabalho uma síntese 

das duas perspectivas. Cumpre registrar que tais modificações denunciam, de alguma 
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forma, o abandono e a pretensa substituição pelo autor do polêmico termo “moralidade 

administrativa”, de livre trânsito e compreensão no ambiente da teoria institucional, por 

construções mais precisas e que pudessem traduzir sua preocupação em controlar a atividade 

da Administração por intermédio de um componente distinto da legalidade estrita. 

Para chegar à conclusão citada Maurice Hauriou fundamentou-se em algumas 

premissas que tratamos de elencar da seguinte forma: 

a)  o recurso por excesso de poder é uma manifestação da disciplina institucio-

nal – em sintonia com a ideia basilar da obra, tanto que a sua concepção 

deu-se a partir de um recurso hierárquico;48 

b)  por ser uma manifestação da disciplina institucional é que na apreciação 

da anulação da decisão administrativa deve ser levado em conta, além da 

legalidade, o conjunto de orientações ou diretrizes vigorantes na Instituição 

Administrativa – a moralidade administrativa;49 e 

c)  não é necessariamente em relação aos direitos dos administrados que uma 

decisão administrativa é anulada por excesso de poder, mas sobretudo em 

relação à Administração “em sua própria dignidade, à sua própria honra” 

e visando a assegurar a boa administração.50

Dessa forma, estrutura-se um dos elementos previstos ao equilíbrio institucional – a 

moralidade administrativa, materializável por meio do recurso por excesso de poder. 

Todavia foi precisamente no caso de abertura ou no vício do desvio de poder que 

Maurice Hauriou (1919) – Précis de Droit Administratif et de Droit Public – albergou 

a moralidade administrativa nos moldes a seguir verificados.

O desvio de poder caracteriza-se pelo fato de uma autoridade administrativa, em 

praticando um ato da sua competência e seguindo as formas prescritas, usar seus 

poderes num fim ou por motivos distintos dos quais esses lhes foram conferidos; “ou 

48  Maurice Hauriou (1911, p. 428), em Précis de Droit Administratif et de Droit Public. Ele considera, inclusive, que 
em apreciando o recurso em foco o juiz exerce uma jurisdição disciplinar sobre o ato administrativo. 

49  Maurice Hauriou (1911, p. 429), em Précis de Droit Administratif et de Droit Public. Esse autor observa que o 
recurso funciona como uma via de introspecção na qual o Estado, enquanto Instituição e por intermédio do 
contencioso, examina do ponto de vista da sua disciplina interna os ato da sua administração, razão pela qual 
faz uma correspondência entre o desvio de poder e a função administrativa, p. 432. Num dos poucos momentos 
que Hauriou se refere à arbitrariedade, insiste no fato de que as decisões administrativas são institucionais e em 
consideração ao equilíbrio e a estabilidade da instituição só devem ser modificadas no “sentido da legalidade, 
da moralidade administrativa, do bem público, do progresso da coisa pública (e não arbitrariamente)”, p. 427.

50 Maurice Hauriou (1911, p. 407), em Précis de Droit Administratif et de Droit Public. 
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seja, por motivos que não são os da boa administração, que são reprovados pela 

moralidade administrativa”.51

Por meio da análise do desvio de poder, penetra-se nos móveis da ação administrativa 

para que se averigue se o fim (but) ou os motivos em que o ato se funda estão 

em conformidade com as diretrizes que informam a Instituição Administrativa – a 

moralidade administrativa. Verifica-se, in casu, uma submissão do poder público a 

um elemento tirado do interior da própria Administração e construído a partir da 

ideia desencadeadora do processo institucional. Processo, esse, que no tocante à 

Administração Pública, como vimos, é a ideia do interesse público e do bem do 

serviço público, sob a qual se edificam a moralidade administrativa e as máximas da 

boa administração.

Maurice Hauriou (1933, p. 442 e 450), em Précis de Droit Administratif et de Droit 

Public, vislumbra no excesso de poder, por meio do desvio de poder, uma espécie de 

autolimitação institucional, tendo em conta que os parâmetros utilizados na sindicância 

do vício foram extraídos do seio da Administração – a moralidade administrativa, 

enquanto que o exame de legalidade, por meio da violação à lei, evoca a ideia de 

heterolimitação do poder administrativo por um regra exterior que lhe é estranha (Cfr. 

Maurice Hauriou, Police Juridique..., 1933, p. 166). Para Jacky Hummel, La Théorie de 

la Moralité Administrative et la Jurisprudence du Conseil d’Etat en Matière d’Erreur 

Manifeste d’Appréciation. Tese, Bibliothèque de Droit & Sciences Économiques – Cujas, 

Paris, 1983, p. 17, o princípio de ‘bonne administration’ deve ser compreendido não 

como um obrigação para a Administração de escolher a melhor solução possível, mas 

de restar, no exercício do seu poder discricionário, nos limites do aceitável.

51  Maurice Hauriou, Précis..., 6. ed. 1907, p. 450, de onde retiramos a ideia básica do conceito, que é reproduzido 
na 7. ed. 1911, p. 450 e 8. ed. 1914, p. 457. A partir de Maurice Hauriou, Précis..., 9. ed. 1919, p. 509, 
até Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif et de Droit Public. 12. ed. 1933, p. 442, última edição do 
Précis, revista e atualizada por André Hauriou, da definição do vício do desvio de poder desaparecem os termos 
moralidade administrativa e boa administração, que são trocados por “salvaguarda do interesse geral e do bem 
do serviço”, o que corrobora a observação feita em nota anterior no tocante ao pretenso abandono do termo 
“moralidade administrativa”. Já em Maurice Hauriou, Précis..., 2. ed. 1893, p. 203 e Maurice Hauriou, Précis..., 
5. ed. 1903, p. 290, o conceito refere-se ao “uso do poder discricionário num fim e por motivos outros em via 
dos quais o poder lhe foi atribuído, ou seja, que em tudo estando de acordo com a letra da lei, sai do espírito da 
sua função. Podemos dizer que aqui o ato é viciado na sua causa”. Em Maurice Hauriou, Précis...,8. ed., 1914, 
p. 457, na nota de rodapé n. 3, encontramos uma aproximação, sem maiores esclarecimentos, entre teoria 
administrativa do desvio de poder e a teoria cível do abuso de direito. A esse respeito o mestre de Toulouse 
assevera que: “a diferença é que o desvio de poder é um vício formal da decisão executória que está ligado ao 
contencioso de anulação, enquanto que o abuso de direito é um vício da operação que pertence ao contencioso 
de plena jurisdição e que em princípio é causa de indenização”. 
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O desvio de poder é constatado, ademais, em face da violação da boa fé, tendo 

como supedâneo o dever da Administração Pública de agir de boa fé, entendida 

também como componente da moralidade administrativa.

É importante enfatizar que o exame e controle da moralidade administrativa, 

fundamento do desvio de poder, ultrapassa o da simples legalidade. Nesse passo é 

que Hauriou considera o exame da moralidade administrativa mais exigente do que 

o da legalidade, além de acreditar que com ele o juiz penetra na região dos móveis 

do ato conservando a “espontaneidade do poder discricionário”,52 o que não seria 

viável em sede de legalidade, haja vista a rigidez e generalidade das regras positivas.  

Salienta Maurice Hauriou (1911, p. 429) que, com o desvio de poder, cria-se um 

artifício para se penetrar em “regiões novas” da decisão administrativa, tendo como 

norte a moralidade administrativa. 

Por meio do controle da moralidade administrativa, distinto e mais abrangente do 

que o da legalidade, não são concedidos ao juiz poderes para esquadrinhar e devassar 

o campo da oportunidade da decisão conferida à Administração por intermédio do 

poder discricionário. É-lhe, no entanto, autorizado verificar a pertinência e o acordo dos 

motivos subjacentes à decisão atacada com a legalidade e a moralidade que informam 

e regem a atuação administrativa. Assim é o que se depreende da seguinte passagem:

Não há atos discricionários; há um certo poder discricionário da Administração 

que se encontra mais ou menos em todos os seus atos, e que é essencialmente 

o poder de apreciar a oportunidade das medidas administrativas. Esse poder 

é discricionário porque o juiz administrativo não é juiz da oportunidade; a 

apreciação da oportunidade é deixada inteiramente à administração ativa; ela 

constitui seu domínio reservado. Existem atos onde a questão da oportunidade 

tem mais importância que em outros, mas não há atos onde, ao lado da 

52  Maurice Hauriou (1933, p. 443) em Précis de Droit Administratif et de Droit Public. Acerca da rápida aproximação 
entre a moralidade administrativa e o poder discricionário realizada por Maurice Hauriou, basicamente de acordo 
com a ideia citada, consultar p. 351 a 360 da edição referida anteriormente, ressalte-se que revista e atualizada 
por André Hauriou. 
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questão da oportunidade, não se possam argüir questões de legalidade, ou 

mesmo questões de moralidade administrativa; pois a legalidade e a morali-

dade administrativa não são discricionárias, elas são obrigatórias.53 

Deixa claro, em acréscimo, que a moralidade administrativa não se confunde 

com o espírito da lei. Por conseguinte, rejeita-se a interpretação no sentido de que 

em se tomando a moralidade administrativa como o espírito da lei administrativa, 

conservar-se-ia o desvio de poder nos limites da legalidade, ainda que fosse um caso 

particular de violação da legalidade: a do espírito da lei (MAURICE HAURIOU, 1911).

Como ilustração à construção de que o conceito de moralidade administrativa vai 

além do da violação à lei é apresentado por Maurice Hauriou, observamos o arrêt C.E., 

7 de julho de 1916, Moreau, em que o Conselho de Estado, sem alusão a qualquer 

dispositivo legal ou indicação de determinada peça do processo, anulou uma decisão 

da Comissão Administrativa dos Hospícios Civis de Sens. Referia-se a um médico que 

prestava serviço em um dos seus hospícios e tinha sido aposentado (mis à la retraite), 

levando-se em consideração um limite de idade fixado em um regulamento novo e 

considerando que a decisão baseava-se “num fim outro que a salvaguarda do interesse 

geral e o bom funcionamento do serviço”.54

Há que insistir novamente num dos pontos fundamentais da teoria do desvio de 

poder encampada pelo mestre de Toulouse: é na pesquisa das intenções da autoridade 

administrativa, precisamente na “região subjetiva dos motivos determinantes do ato 

administrativo examinados em cada caso particular” (MAURICE HAURIOU, 1933, 

p. 443)55 que se situa o campo de ação do desvio de poder. Rechaçada está, por 

conseguinte, a noção objetiva de causa jurídica, pois num ato viciado por desvio de 

poder ela existe perfeitamente. Nessa perspectiva, o que não ocorre é a correspondência  

53  Comentários de Maurice Hauriou ao C.E., 31 de janeiro de 1902, Grazietti. In: S. 1903, IIIa. part., p. 113, André 
Hauriou. Notes..., t. III, 2000, p. 184 a 185. 

54  Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif et de Droit Public (1933, p. 443) e Henri Welter (1929, p. 232), 
C.E., 7 de julho de 1916, Moreau. In: Rec. p. 276A. 

55  A terminação motivos determinantes vem posteriormente coincidir com os fins da decisão administrativa, melhor 
equacionada e explicitada por Welter, como veremos posteriormente.
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entre os motivos subjacentes ao ato ou decisão executória da autoridade e à moralidade 

administrativa, em consonância Maurice Hauriou (1933).56

Em face da especificidade anterior, levantaram-se algumas dificuldades de ordem 

prática por parte do Conselho de Estado, segundo Maurice Hauriou (1933, p. 444; 445): 

a)  em princípio inexiste uma obrigatoriedade de motivação das decisões 

administrativas, o que limita a identificação do vício em foco; 

b)  a apreciação dos motivos é encarada como algo delicado, sobretudo em 

face da ausência de motivação das decisões e do respeito à separação dos 

poderes; e 

c)  os componentes probatórios geralmente são escassos e dificilmente indicam 

com exatidão o vício sindicado, desde que sejam confissões ou inquéritos 

administrativos específicos.

Assim sendo, o Conselho de Estado francês limitou o reconhecimento do desvio de 

poder aos casos em que a atuação administrativa estivesse em patente desacordo com o 

fim do interesse geral e do bom funcionamento do serviço57 e quando o escopo visado 

divergisse do fim inerente à função administrativa à qual o ato estivesse relacionado. 

Como suporte, tendo, à constatação do vício em foco, o conteúdo inserto no dossier 

e as ilações facultadas pela análise objetiva do caso, inadmitindo, ademais, a avaliação 

56  A insistência tem sua importância em face de considerável modificação observada na obra de Hauriou, aliás uma 
das marcas da sua produção, como oportunamente ressaltado, operada nos termos seguintes que julgamos 
dignos de nota: em artigo elaborado em parceria com Guillaume Bezin, sob o título “La Déclaration de Volonté 
dans le Droit Administratif Français”, publicado na Revue Trimestrielle de Droit Civil, t. II, em 1903, Hauriou 
realiza estudo acerca da teoria civilista da declaração de vontade, de origem alemã, onde ressalta o caráter 
exterior da decisão executória da Administração Pública, equiparando-a analogicamente à declaração de vontade 
da administração que diz ser de cunho objetivo (p.549 e seg.); assim, identifica o but (fim) a ser sindicado pelo 
recurso por excesso de poder, através da abertura do desvio de poder, com a causa da decisão, que por sua vez se 
confunde com o conteúdo da declaração – os motivos determinantes da vontade do declarante. Essa construção 
pode ser compatibilizada com os lineamentos acerca do desvio de poder traçados até a quinta edição do Précis 
de Droit Administratif et de Droit Public Géneral, p. 290 e seg., publicada em 1903, no mesmo ano do artigo e 
referenciada neste trabalho, haja vista Hauriou sustentar que em sede de desvio de poder o ato é viciado na sua 
causa. Porém, a partir da sexta edição da obra citada, semelhante harmonia é dificultada em face do abandono da 
idéia anterior, uma vez que Hauriou passa a considerar que o desvio de poder é alcançado nos motivos do ato (p. 
452). Nas últimas edições a posição defendida no artigo supracitado é frontalmente rechaçada por Hauriou, como 
vimos no corpo do texto. A inobservância dessa particularidade levou José Guilherme Giacomuzzi, A Moralidade 
Administrativa e a Boa-fé da Administração Pública. O Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa. São 
Paulo, Malheiros, 2002 a desenvolver sua linha de raciocínio referente à moralidade administrativa chez Maurice 
Hauriou com base nas teorias civilistas alemã da declaração de vontade e da causa jurídica.

57  Segundo Welter (1929, p. 232), o “interesse geral e o bom funcionamento do serviço” são duas idéias que 
compõem a especialidade da Instituição Administrativa, e mais precisamente a especialidade da sua função, 
sendo por ele apontado como a fórmula e o critério geral usada pelo Conselho de Estado para caracterizar o 
desvio de poder.
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de quaisquer elementos que viessem ferir a livre apreciação administrativa no exercício 

do poder discricionário e transbordassem os limites da legalidade. 

A análise dos motivos do ato da autoridade administrativa encontrava forte 

resistência pela Corte Administrativa francesa. Desse modo, o manejamento, nesse 

campo, de um conceito destituído de objetividade e precisão como o da moralidade 

administrativa58 não logrou ser recepcionado sob essa assinatura.59 

Esta última faceta da moralidade administrativa, falta de objetividade e imprecisão 

conceitual, não era percebida por Maurice Hauriou como participante do elenco dos 

elementos apontados como dificultadores à incorporação do controle da moralidade 

administrativa pelo Conselho de Estado por meio da abertura do desvio de poder. 

Para o mestre de Toulouse, no contexto institucional, a moralidade administrativa era 

tida como imutável e inerente à função administrativa, ou seja, algo que fazia parte 

da ideia que animava a obra institucional. 

Aqui reside um ponto importante à compreensão da elaboração da ideia de 

moralidade administrativa: sua percepção era previsível e manifesta uma vez que 

integrava as diretrizes a serem seguidas pela Administração Pública. Dessarte, era 

imperioso que ela fosse sindicada em face da necessidade de manutenção do equilíbrio 

institucional, com a essencial limitação ao exercício do poder público.

Mesmo não logrando emplacar sua síntese na tradução terminológica pretendida, 

qual seja, a proteção e o controle da moralidade administrativa por intermédio do 

recurso de anulação em face do desvio de poder, Maurice Hauriou identificou a sua 

construção em decisões do Conselho de Estado francês, ainda que nelas não tivesse 

sido utilizado, em nenhum momento, o termo moralidade administrativa:

a)  C.E., 2 de agosto de 1870, Bouchardon – O Conselho de Estado anulou 

decisões de maires que interditavam o estacionamento de viaturas em 

zonas públicas contratadas a uma companhia que não pertencessem a essa 

58  Parece-nos que a imprecisão e a subjetividade focadas não residem apenas no conceito, mas também no termo 
utilizado para a identificação do fenômeno traduzido pela ação da administração em conformidade com as regras 
que animam a instituição e a função administrativa – moralidade administrativa.

59  A esse respeito consultar as decisões: C.E., 16 de novembro de 1900, Maugras, In: Rec. p. 617; S. 1901, IIIa. part., 
p. 57, com nota do mestre de Toulouse in André Hauriou – org. e class. Notes..., t. III, 2000, p. 332 a 337; C.E., 
2 de junho de 1905, de Crozals, In Rec. p. 493, e C.E., 22 de março de 1901, Roz; C.E., 7 de outubro de 1903, 
Convert , Cfr. Maurice Hauriou, Précis..., 1921, p. 456.
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empresa; a caracterização do desvio de poder deu-se pelo fato de que as 

decisões tinham por ‘fim único assegurar a execução de duas concessões 

públicas, estatuindo um direito exclusivo de estacionamento sobre a via 

pública, obrigando os condutores a estacionarem suas viaturas em locais 

não controlados pela companhia’;60

b)  C.E., 26 de novembro de 1875, Pariset e Laumonnier-Carriol – Por inter-

médio desses arrêts, o Conselho de Estado anulou decisões prefeitorais 

baseadas em instruções ministeriais que determinavam o fechamento de 

fábricas de allumettes chimiques consideradas perigosas e insalubres. Porém 

a materialização das orientações ministeriais sucedeu-se somente após o 

estabelecimento do monopólio da fabricação do referido componente, o que 

subtrairia do Estado a obrigatoriedade do pagamento das indenizações de-

vidas aos industriais prejudicados. Dessarte, entendeu o Conselho de Estado 

que a medida fora tomada com um fim desviado do da proteção à segurança 

e à salubridade públicas, sob os quais haviam sido conferidos os poderes. 

A decisão anulada visava ao interesse financeiro do Estado, haja vista que 

objetivava dispensá-lo do pagamento das indenizações correspondentes;61

c)  C.E., 22 de maio de 1896, Carville et autres – O maire da cidade de  

Torigny-sur-Vire, usando dos seus poderes de polícia referentes à garantia da 

qualidade dos gêneros alimentícios, proibiu o comércio de carnes de animais 

que não tivessem sido abatidos nos estabelecimentos comunais. Considerando  

que o fim objetivado pela decisão era de cunho eminentemente  

de proteção ao mercado local e que visava ao interesse financeiro da 

Comuna, acatando os argumentos do Sr. Carville e outros, o Conselho de 

Estado anulou a decisão do maire por desvio de poder;62

60  Cfr. Maurice Hauriou, Précis..., 1933, p. 446 e Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 165. C.E., 2 de agosto de 
1870, Bouchardon In Rec. p. 970; S. 1872, II, p. 288. 

61  Cfr. Maurice Hauriou, Précis..., 1933, p. 446 e Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 167-168, C.E., 26 de 
novembro de 1875, Pariset e Laumonnier-Carriol, In Rec. p. 934; S. 1877, II, p. 311 e em Guy Braibant et al. “Les 
Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative”, 13. ed., Dalloz, Paris, 2001, p. 27 a 35. 

62  Maurice Hauriou, Précis..., 1933, p. 446 e Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 169, C.E., 22 de maio de 1896, 
Carville, In Rec. p., 408; S. 1897, III, p. 121 e com nota de Hauriou em André Hauriou Notes..., t. II, 2000, p. 
319 a 322. 
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d)  C.E., 1o de julho de 1898, Société La Seynoise – Verificando a ausência de 

motivo especial que fundamentasse a decisão de proibição de saída à via 

pública da Sociedade Musical La Seynoise, o Conselho de Estado anulou a 

decisão do maire considerando que tal medida não tinha por fim a proteção  

da paz e tranquilidade públicas, uma vez que direcionada exclusivamente 

para uma única e determinada sociedade musical. Nesse caso de desvio 

de poder constata-se o uso do poder público para fins de perseguição, de 

interesses pessoais vingativos e por motivos políticos partidários;63

e)   C.E., 16 de novembro de 1900, Maugras – Esta decisão demonstra a 

atuação cautelosa do Conselho de Estado em relação ao desvio de poder 

e sua caracterização. Anulou a Alta Corte Administrativa francesa a decisão 

do maire de Denain que impôs uma pena disciplinar ao agente de polícia 

Maugras pelo fato de o mesmo ter chamado a atenção de um proprietário 

de estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas quanto ao horário 

regulamentar para o funcionamento do referido ter sido ultrapassado. O 

aludido proprietário era parente do maire que em carta direcionada ao 

comissário de polícia local revela seu descontentamento em face do atuar 

do policial penalizado e os reais motivos da sua decisão, em total desacordo 

com os interesses inerentes à função pública, sendo o que se depreende 

dos termos da decisão, que merecem citação: ‘Considerando que, se os 

maires, encarregados da polícia municipal, podem tomar tais medidas que 

lhes competem no interesse da manutenção da ordem, do respeito da lei 

e da disciplina em relação aos agentes postos sob suas ordens, e se não 

compete ao Conselho de Estado investigar os motivos das decisões por 

eles tomadas no exercício da sua autoridade, resulta dos termos mesmo 

da carta do maire de Denain, em data de 27 de outubro de 1898, que 

em aplicando uma pena disciplinar ao agente Maugras em data de 27 de 

63  Maurice Hauriou, Précis..., 1933, p. 446 e Henri Welter,Le Contrôle..., 1929, p. 174-175 e 198, C.E., 1o. de 
julho de 1898, Société La Seynoise, In Rec. p., 498; S. 1900, III, p. 86. Welter ressalta que na decisão em tela o 
Conselho de Estado não investigou os fins perseguidos pelo agente administrativo, limitando-se a constatar a 
ausência de motivo especial que justificasse a medida atacada. 
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outubro de 1898, o dito maire agiu num fim outro que o da salvaguarda dos 

interesses que lhe foram confiados e, por conseguinte, excedeu os poderes 

que lhe foram conferidos pela lei’.64

Pelo teor das decisões citadas, constatamos que o objetivo pretendido por 

Maurice Hauriou, quando vislumbrou um instrumento de limite ao poder público 

e correspondente equilíbrio à instituição administrativa distinto da legalidade, foi 

parcialmente alcançado. 

O êxito definitivo da sua construção – a síntese entre o desvio de poder e a 

moralidade administrativa, não se observou junto ao Conselho de Estado. Tal fato, 

deveu-se, sobretudo, em razão das dificuldades no respeitante à compreensão da 

moralidade administrativa, enquanto componente da obra institucional. Componente, 

esse, atrelado à função administrativa e às exigências decorrentes da sua sindicabilidade 

no seio dessa Instituição, uma vez que fora apresentado como um elemento a ser 

pesquisado pelo juiz nas intenções subjetivas do administrador público. Essa tarefa, 

até então, era raramente realizada na seara jurisdicional, visto que soava como uma 

invasão à oportunidade da Administração.

Em acréscimo, aliada aos estreitos limites da legalidade estrita que informava a 

atuação do Órgão Jurisdicional no exercício do controle da atividade administrativa, vigia 

uma rígida orientação no sentido da preservação e do respeito às distintas competências 

dos poderes constituídos. Nesse sentido, contrastava com a ideia de se limitar o 

poder discricionário da Administração por meio de uma fórmula que contivesse um 

componente identificado como sendo a moralidade administrativa. Componente, 

64  Maurice Hauriou, Précis..., 1933, p. 446 e Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 154, nota 1, 178 e 180, C.E., 
16 de novembro de 1900, Maugras, In Rec. p. 617; S. 1901, III, p. 57, com nota de Maurice Hauriou em 
André Hauriou Notes..., t. II, 2000, p. 332 a 337, que em face de conter a tradução inicial do seu pensamento 
institucional e da função limitadora do poder público e de equilíbrio institucional por ele atribuída ao desvio de 
poder, sem que ainda tivesse pretendido a síntese com a “moralidade administrativa”, efetuaremos a citação 
de trechos dos seus comentários ao affaire Maugras: “A instituição do desvio de poder nos parece significar 
claramente que o direito administrativo francês considera o funcionamento da Administração como dominado 
pela idéia de uma função administrativa a realizar, cujos fins gerais devem servir de medida e de norma os 
poderes dos agentes. [...] Não existe nenhuma dificuldade em reconhecer que a execução dos serviços públicos 
é a realização de uma função administrativa, e que esta função é dominada pelos seus fins. [...] Os fins gerais 
são difíceis de serem determinados de uma maneira positiva. Sem dúvida, a função administrativa tem por fim 
a manutenção da ordem pública, a boa gestão dos serviços públicos, a utilidade pública etc., que são vagos. 
Por isso a jurisprudência do Conselho de Estado, em matéria de desvio de poder é ela aplicada sobretudo em 
determinações negativas, ou seja, em forma de prescrições sobre o que não está de acordo com os fins da 
Administração Pública, e que constitui da mesma forma o desvio de poder.” No mesmo sentido a decisão: C.E., 
28 de novembro de 1913, Petrolacci. In: Rec. p. 1161. 
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esse, que, apartado do contexto institucional, aparecia como um elemento vago e 

impreciso, passível de variadas resistências conceituais.

As dificuldades práticas encontradas na síntese entre a moralidade administrativa e o 

desvio de poder, no desiderato da estruturação de um instrumento de equilíbrio e limite 

à Instituição Administrativa, não impediram que Maurice Hauriou (1911) visse nessa 

fórmula um enorme potencial a ser desenvolvido.65 Não evitaram ademais, que outros 

doutrinadores empreendessem investigações referentes à moralidade administrativa. 

Henri Welter (1929) aportou decisivas contribuições à síntese referenciada, na condição 

de verdadeiro discípulo do mestre de Toulouse. Destoando consideravelmente dos 

lineamentos basilares emprestados à ideia originária, Alibert (1926 ), Appleton (1927) 

Lacharrière (1888), ainda que empregando o termo moralidade administrativa, propõem 

uma roupagem diversificada ao fenômeno e suas atribuições. Assim é que passamos a 

analisar as contribuições, modificações e os desenvolvimentos trazidos pelos referidos 

doutrinadores à ideia de moralidade administrativa no que concerne às suas atribuições 

e elaborações.66 

Henri Welter – contribuições e desenvolvimentos 
à teoria da moralidade administrativa

As bases teóricas nas quais se desenvolveram as investigações constantes da obra Le 

Contrôle Juridictionnel de la Moralité Administrative67 de Henri Welter68 centram-se na 

ideia de Administração institucionalizada, consoante proposição idealizada por Maurice 

Hauriou. Todavia alguns conceitos são retomados, de modo que verificamos consideráveis 

modificações ao pensamento do mestre de Toulouse, mormente no que se refere à 

65  Para quem o desvio de poder era naquela período a abertura que se prevê e se esperava o maior desenvolvimento. 
Compartilhando com semelhante pensamento otimista 

66  Abordaremos as contribuições, modificações e desenvolvimentos de Welter, Alibert, Appleton e , Lacharrière 
no tocante à moralidade administrativa – sua compreensão e funções. Não efetuaremos apreciações aos 
desenvolvimentos e contribuições à teoria institucional de Hauriou; dessarte, nesse particular, remetemos ao 
seu principal continuador e suas obras sobre o assunto em tela: Georges Renard, Le Droit, l’Ordre et la Raison. 
Conférences d’Introdution Philosophique à l’Étude du Droit. Paris, Sirey, 1930; La Théorie de l’Institution: Essai 
d’Ontologie Juridique. Paris, Sirey, 1930 e La Philosophie de l’Institution. Paris, Sirey, 1934.

67  Na sua obra Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, refere-se à moralidade administrativa de diversas formas; ora 
como teoria (24), ora como regras (p. 169) ou ainda, como idéia (p. I, do prefácio) ou princípio (p. 23 e 40). 
Nesse passo não encerraremos a moralidade administrativa em uma denominação ou categoria específica por ele 
utilizada, vez que não nos parece ter semelhante providência (definição da natureza do tratamento) sido parte 
do seu pensamento. 

68  Henri Welter, Le Contrôle Juridictionnel de la Moralité Administrative. Paris, Sirey, 1929. Tese de doutorado 
defendida na Faculdade de Direito da Universidade de Nancy em 29 de maio de 1929.
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moralidade administrativa e ao alargamento do seu âmbito no respeitante à limitação 

do poder discricionário da Administração. Sistematizamos tais contribuições de forma 

que abordaremos inicialmente o tratamento dispensado à moralidade administrativa 

e a sua compreensão enquanto regra deontológica69 decorrente da especialidade da 

função administrativa, seguido dos alargamentos pretendidos à ideia nuclear.

A moralidade administrativa – regras deontológicas 
decorrentes da especialidade da função administrativa 

Welter (1929, p. 148), destacando a “regra da especialidade das funções”, da 

qual faz decorrer os fins especiais a serem perseguidos pela Administração Pública, 

identifica a moralidade administrativa com “elementos administrativos internos 

deduzidos da natureza funcional dos direitos administrativos e do espírito, não da lei, 

mas da instituição propriamente considerada” (WELTER (1929, p. 78), que exigem 

do agente público no seu desiderato funcional a observância dos princípios da boa 

administração, segundo Welter (1929). É nesse sentido que o autor afirma que um 

ato pode ser legalmente considerado regular, mas por não responder às exigências 

de uma boa administração deve ser anulado em face do controle da moralidade 

administrativa viabilizado pelo desvio de poder. 

Nesse passo e em sintonia com os postulados de Hauriou é que, ao lado do 

controle fundado na legalidade, Welter (1929) advoga em favor da existência de 

outro com base na moralidade administrativa. Tal controle, sustenta Welter (1929), é 

caracterizado por ser essencialmente disciplinar e extralegal, haja vista orientar-se pela 

“disciplina interior da administração que encontra sua expressão concreta nas regras 

da deontologia administrativa” (WELTER, 1929, p. 169), muito embora seja viabilizado 

por um instrumento jurisdicional – o recurso de anulação por desvio de poder.

69  Hauriou empregou pioneiramente o termo “deontologia profissional da administração” por ocasião dos 
comentários aos arrêts C.E., 4 de abril de 1914, Gomel e C.E., 1 de maio de 1914, abbé Didier, In S. 1917, III, 
p. 25, em André Hauriou – org. e class. Notes..., t. II, 2000, p. 375, referindo-se à caracterização do recurso por 
excesso de poder, como aludido anteriormente.
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Assim, resta patente que o seu pretendido controle jurisdicional da moralidade 

administrativa tem como objetivo principal a manutenção da instituição nos limites 

estabelecidos pelas regras disciplinares que lhes são próprias, preservando-se, em 

consequência, os fins inerentes à função administrativa, consoante discorre Welter 

(1929). Dessa inferência, pode ser percebida a junção das atribuições concebidas 

por Hauriou à moralidade administrativa, quais sejam: a de componente da ideia 

basilar do fenômeno institucional e como elemento de equilíbrio e limite à Instituição 

Administrativa, e em particular ao seu poder discricionário.

Uma vez que Welter (1929) acata sem restrições o fenômeno de institucionalização 

da Administração Pública estruturado por Hauriou, direciona suas averiguações sobre a 

moralidade administrativa no que toca ao aspecto referente à limitação e ao equilíbrio 

da Instituição, como elemento participante do controle jurisdicional da Administração 

Pública. Nesse particular, destacamos três pontos de interesse a serem descortinados: 

a)  a defesa da autonomia do controle baseado nas regras da moralidade 

administrativa; 

b) o enfrentamento da imprecisão terminológica do termo; e 

c)  a relação entre os fins determinantes e o controle jurisdicional de caráter 

objetivo da moralidade administrativa.

A autonomia do controle  
da moralidade administrativa

A constatação da existência de um controle distinto do da legalidade é alcançada 

quando se verifica que a Administração Pública pode agir dentro dos limites traçados pelo 

direito positivo, mas perseguindo um fim diverso do informado pela função administrativa 

e, portanto, contrário à boa administração. Esse agir em desacordo com os princípios 

da boa administração e contrariamente aos fins da função administrativa é que Welter 

(1929) almeja sindicar por meio do controle jurisdicional da moralidade administrativa. 

As regras da moralidade administrativa decorrem, como visto, do espírito da função 

administrativa, o que faz ressaltar o caráter eminentemente funcional da Administração 

Pública e realçar o fato de que a noção de poder público é dominada pela ideia de fins 
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precisos a atingir.70 A insubordinação do agente administrativo a esses fins permite 

controlar a atividade pública por meio da moralidade administrativa, como uma espécie 

de falta disciplinar. Esse controle é normalmente exercido em face do exercício do 

poder discricionário, em que se verifica certa liberdade de ação concedida à autoridade 

administrativa, e realizado por intermédio do recurso de anulação por desvio de poder, 

segundo Welter (1929), preservando-se a oportunidade da atividade pública.

Nesse sentido, pertinente se faz observar a afirmação de Welter (1929, p. 153-154):

É lúcido reconhecer francamente que o desvio de poder não é outra coisa que 

o ataque ao princípio da moralidade administrativa. Ele constitui simplesmente 

um extrapolamento dos limites internos do poder discricionário cometido 

pela Administração, ao desdenhar as regras de disciplina determinadas pelo 

princípio geral da especialidade administrativa e o da especialidade das fun-

ções. O controle do desvio de poder visa exclusivamente à sanção do abuso 

praticado pela Administração na sua liberdade natural que se traduz no poder 

discricionário. (Grifo nosso).

A síntese entre o recurso por desvio de poder e o controle dos fins visados pelo 

agente administrativo no exercício do poder público, identificado pelo termo moralidade 

administrativa, foi levada a cabo por Maurice Hauriou, consoante anteriormente 

demonstrado, no afã de viabilizar um dado ao sistema de limites e equilíbrio à Instituição 

Administrativa. 

Visando a aperfeiçoar tal proposição, de forma mais aguerrida, Welter (1929) 

insiste na autonomia do controle da moralidade administrativa e enfrenta a dificuldade 

atinente à imprecisão terminológica que o termo “moralidade administrativa” poderia 

acarretar, sendo do que nos ocuparemos nas linhas que seguem.

70  Welter (1929) retoma um ponto apreciado por Hauriou, aquiescendo à solução deste, no que se refere ao 
rechaçamento das afirmações por parte de alguns juristas no sentido de que a violação da moralidade administrativa 
seria uma espécie de ilegalidade, haja vista que esta poderia ser entendida como uma sorte de violação ao espírito 
da lei.
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A imprecisão terminológica do  
termo moralidade administrativa

Ressaltamos anteriormente que uma das dificuldades ou óbices ao não 

acatamento do termo71 moralidade administrativa por parte do Conselho de 

Estado residia no fato de esse transparecer certa imprecisão conceitual, ademais 

de enunciar uma vastidão de possibilidades comportamentais que poderiam encerrar 

a atividade administrativa discricionária em limites que comprometeriam os marcos 

da oportunidade da decisão administrativa. 

 Nesse sentido, Welter (1929) admite que, numa aproximação inicial, a noção a 

ser apreendida pelo termo moralidade administrativa é realmente vaga, ou ainda, não 

correspondente às situações às quais ela se propõe a caracterizar, essencialmente, 

quando nos remetemos ao sentido comum que a moral possui. 

Elucidativa é a exemplificação concernente à atividade administrativa que visa a 

um fim de interesse financeiro perseguido por uma medida de polícia que teria um 

mister funcional distinto, como a proibição da comercialização de carne que não 

fosse procedente de abatimento realizado em algum estabelecimento pertencente à 

comuna, de maneira que o interesse público protegido não fora o que originariamente 

correspondia àquela medida, o da saúde pública ou das perfeitas condições do gênero 

alimentício em questão, mas outro interesse público sutilmente desviado – de cunho 

financeiro e objetivando a arrecadação de receitas públicas.72 

A rigor e em contraste com a moral comum, não poderíamos afirmar que a 

providência em apreciação foi de todo imoral, ou mais, poder-se-ia questionar 

inclusive acerca da utilização do parâmetro da moralidade para mensurar a atividade 

administrativa em questão. O exercício entre o bem e o mal, exigido pela moral comum, 

não é materializado nos seus precisos termos em relação à moralidade administrativa. 

71  Anteriormente referimo-nos à imprecisão e subjetividade do conceito chez Hauriou, visto que o mesmo previa a 
investigação dos móveis do agente em relação à conformidade com as regras tiradas da instituição e que informam 
a função administrativa – a moralidade administrativa. Presentemente Welter direciona seus argumentos ao termo 
moralidade administrativa, inclusive analisando a possibilidade de sua modificação pelo da racionalidade, pretendendo 
uma maior objetividade e concretude, além de referir-se à vastidão da palavra “moralidade administrativa”. Assim 
posto, estamos diante de uma situação duplamente imprecisa, a do conceito e a do termo que pretende designá-
lo, transbordante, portanto, da avaliação feita por Celso Antônio Bandeira de Mello, Discricionariedade e Controle 
Jurisdicional. 2. ed. 3. tiragem. São Paulo, Malheiros, 1998, que adstringe a imprecisão ao conceito. 

72  Cfr. Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 169, C.E., 22 de maio de 1896, Carville, In Rec. p., 408; S. 1897, III, p. 
121 e com nota de Hauriou em HAURIOU, André – org. e class. Notes..., t. II, 2000, p. 319 a 322. 
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O parâmetro à aferição do comportamento moral, nesse particular, é facultado pela 

observância de regras internas e caras à própria Administração, respeitantes aos fins 

que animam o seu agir e informam a função administrativa, despontando globalmente 

como uma sorte de coerência ou equilíbrio institucional que foi inicialmente batizado 

por Maurice Hauriou de moralidade administrativa. 

Numa das passagens mais citadas da obra de Welter (1929, p. 77), a questão em 

tela é pacificada nos seguintes termos: 

[...] a moralidade administrativa que visamos não se confunde com a mora-

lidade comum; ela é constituída pelas regras da boa administração, ou seja, 

pelo conjunto de regras de fim e de disciplina determinadas não somente pela 

distinção entre o bem e o mal, mas, de maneira particular, pela missão geral 

da administração e a idéia da função administrativa. 

 “Du reste, le mot importe peu, le tout est de s’entendre sur les príncipes”, sentencia 

Welter (1929, p. 77) em favor do termo moralidade administrativa e sua significação 

no seio institucional como vetor funcional da atividade administrativa.

Porém, ainda nesse tema, chega o autor a conjeturar acerca de uma proposição 

doutrinária respeitante à substituição da ideia de moralidade pela ideia de racionalidade, 

levando-se em conta que esta emprestaria uma maior objetividade ao fenômeno de 

submissão dos fins às diretrizes administrativas, pois afastaria a subjetividade inerente 

à noção comum de moralidade. 

Não obstante admitindo como certo o fato de que a transgressão às regras da 

moralidade administrativa implica de algum modo uma afronta à ideia de racionalidade, 

reconhece nessa um sentido mais amplo e uma aplicação mais alargada que a facultada 

pela moralidade administrativa. Relaciona-se com a noção ampla de legalidade, posto 

que o raio da ideia de racionalidade parece corresponder à disciplina de todo o sistema 

jurídico, enquanto o da moralidade direciona-se mais à disciplina da Administração, 

importando-se detidamente com os fins e o conteúdo do ato ou decisão administrativa em 

relação à ideia institucional e da especialidade da função correspondente (WELTER, 1929).

Seguindo essa linha de raciocínio, entende que a dificuldade que poderia advir 

da imprecisão do termo moralidade administrativa, tendo como consequência a 

penetração nos móveis subjetivos do agente administrativo por ocasião do controle 
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dos fins da atividade administrativa discricionária, não se ultrapassaria por intermédio 

da modificação ou abandono do termo pensado por Hauriou e compreensível no 

cenário institucional.

Em contrapartida e sem negligenciar a necessidade do apaziguamento da pendência, 

Welter (1929) propõe uma diferenciada postura no que diz respeito à investigação 

jurisdicional do ato administrativo contrário às regras da moralidade administrativa, 

sem que seja necessário um mergulho nas íntimas convicções do agente público, de 

modo a restar preservada, quando conferida, a liberdade de oportunidade da sua 

ação. É certamente a sua maior contribuição ao discurso da moralidade administrativa 

e seu trânsito no comércio jurídico administrativista.73 

Os fins determinantes e o controle jurisdicional de 
caráter objetivo da moralidade administrativa 

No ato administrativo, ou mais precisamente e em termos de nomenclatura 

institucional na decisão executória, são identificados por Welter (1929) três elementos: 

le but (o fim), l’objet (o objeto) e l’opportunité (a oportunidade), sendo que os dois 

primeiros gozam de superior importância em face de refletirem apropriadamente a 

vontade perseguida pela Administração. Em outras palavras, sustenta que o valor 

jurídico de um ato administrativo é auferido tomando-se como base o fim objetivado 

pelo agente público, que por sua vez encontra-se intrinsecamente relacionado com 

o objeto do próprio ato, que é imprescindível à sua existência. 

É nesse quadro geral que diz sindicar-se o comportamento do agente público em 

desacordo com a moralidade administrativa. A oportunidade, por sua vez, tem na 

doutrina do autor uma consideração de importância secundária no intento de controle 

da atividade pública em relação à moralidade administrativa, por restar geralmente fora 

da apreciação direta no exercício de tal controle. Welter (1929) considera que numa 

certa medida a oportunidade pode fazer parte do controle da moralidade, quando 

se faz necessário averiguar circunstancialmente a valoração dos fatos da decisão e as 

conclusões efetuadas pela Administração. 

73  Uma primeira tentativa foi encetada por Maurice Hauriou em artigo elaborado, anteriormente referido e 
especificado o teor, em parceria com Guillaume Bezin, sob o título “La Déclaration de Volonté dans le Droit 
Administratif Français”, publicado na Revue Trimestrielle de Droit Civil, t. II, em 1903, sem que tivesse sido 
defendida no conjunto da sua obra. O intento do mestre de Toulouse divergia do levado a cabo por Welter em 
virtude do não fundamentação da idéia por intermédio da teoria da causa. 
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Retomemos a construção proposta por Welter (1929) por meio de uma especificidade 

maior: o autor parte da premissa de que na base de toda manifestação de vontade da 

Administração existe uma situação fática subjacente, denominada por motivos imediatos 

ou fatos determinantes da decisão executória. Tal categoria não pode ser confundida 

com os fins ou motivos determinantes, que representam a orientação institucional a 

ser perseguida pela Administração no exercício da sua função, em tudo observando 

as regras da boa administração e da moralidade administrativa. 

No intuito de marcar a diferenciação das duas construções, efetuaremos uma 

representação prática assemelhada à proposta pelo autor nos seguintes termos: 

subjacente a uma medida demissionária de um agente administrativo forçosamente 

dever-se-á constatar uma situação fática que origina semelhante providência extrema. Tal 

situação é admitida como sendo o motivo imediato ou fato determinante da demissão; 

enquanto que os fins determinantes da sanção a ser materializada pelo agente devem 

ser guiados pela diretriz institucional inerente ao bom funcionamento do serviço.74

O controle da moralidade administrativa a ser materializado pelo recurso por desvio de 

poder objetiva a perfeita correspondência entre o fim determinante da prática do ato e as 

regras que animam a instituição e informam a função administrativa, sustenta Welter (1929). 

Porém, quais seriam precisamente os fins eterminantes a serem perseguidos pelo 

agente administrativo e auferidos por ocasião do controle da moralidade administrativa? 

Residiriam tais fins nas intenções subjetivas do agente?

A primeira pergunta será respondida com o auxílio da construção desenvolvida 

anteriormente em relação aos motivos imediatos e fatos determinantes. Segundo 

Welter (1929, p. 50),

O fim determinante de um ato se descobre geralmente nos motivos imediatos 

que se acham na sua base. A descoberta do desvio de poder resultará mais 

freqüentemente de um exame detido dos motivos sobre os quais o agente 

administrativo fundou sua decisão. (Grifo nosso). 

74  Henri Welter (1929, p. 44). André Gonçalves Pereira, Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo. Tese na FDL, Lisboa, 
1962, p. 336 ressaltou apropriadamente a objetivação dada por Welter ao termo “moralidade administrativa” em 
relação à forma subjetiva emprestada por Hauriou.
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Ainda segundo Welter (1929), também do conjunto de circunstâncias que permeiam 

a atividade discricionária e das ilações facultadas por elas. 

Um fim imoralmente administrativo e contrário aos princípios da boa administração 

deve ser deduzido, portanto, do próprio conteúdo da decisão sindicada, em verificando se 

ela é contrária às orientações que animam a instituição e informam a função administrativa. 

Não existe, a priori, uma indicação precisa acerca dos fins a serem perseguidos pelo agente 

administrativo. É seguro que cada função possui um fim determinado a alcançar de 

acordo com o seu desiderato institucional – é o que anuncia a regra da especialidade das 

funções, de maneira que o comportamento desviado em relação a esse fim institucional 

e funcional é colhido pelo controle da moralidade administrativa. 

Passando à resposta à segunda indagação, registramos que o autor descarta toda 

e qualquer possibilidade de investigação das construções psicológicas ou intenções 

subjetivas do agente administrativo em sede de controle da moralidade administrativa. 

Assevera que se um controle relativo ao ato ou à decisão administrativa viciada, e não 

em relação à pessoa do agente, ademais de ser realizado primordialmente de forma 

objetiva, quer seja por materializar-se em face do manejamento de um instrumento 

jurisdicional pertencente ao contencioso objetivo – o recurso de anulação por desvio 

de poder; quer seja por corresponder à pesquisa dos limites da atividade administrativa 

no respeitante aos fins perseguidos, levando-se em conta o conteúdo do ato ou da 

decisão administrativa (WELTER, 1929).

Em face das inferências anteriores, inumadas ficaram as construções que previam 

a análise das intenções secretas do agente e, conseguintemente, que emprestavam 

excessiva subjetividade ao juiz na investigação da atividade pública em desacordo com 

a moralidade administrativa. Preservadas restaram, em oposição, a independência e 

a autonomia decorrentes do princípio da separação dos poderes.

A proposição de Welter (1929) intentava equacionar a viabilização de um controle 

jurisdicional por meio do recurso por excesso de poder, por meio da abertura do desvio de 

poder, no respeitante à averiguação da atividade pública discricionária, conforme regras 

de cunho deontológico que informam a função administrativa e constituem a moralidade 

administrativa. Até então quase nada difere da elaboração de Maurice Hauriou. 

Vislumbra sua construção completar-se por meio da investigação dos fins 

determinantes e sua pertinência em relação à moralidade administrativa e às regras 
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da boa administração por intermédio da verificação das condições e circunstâncias 

constantes na base do ato ou da decisão sindicada. Pode ser viabilizada, por meio 

da análise dos motivos imediatos subjacentes, abandonando a pesquisa da vontade 

psicológica ou interior do agente. Essa sim, uma modificação à ideia primeira e que 

pretendia tornar o controle da moralidade administrativa objetivo e distinto do da 

legalidade, preservando as esferas de poderes ditadas pela divisão de competências.

Outras contribuições resultantes da doutrina de Welter (1929) referentes ao controle 

da moralidade administrativa foram por nós identificadas, as quais julgamos pertinentes 

ao estudo em curso, razão pela qual passamos a analisá-las. 

O alargamento do controle  
da moralidade administrativa

As contribuições destacadas das investigações de Welter (1929) visam, 

especialmente, ao alargamento do controle da moralidade administrativa:75 

a) ao erro de fato; e 

b) ao desvio de procedimento.

Efetuaremos breves análises aos pontos referidos no sentido de serem reveladas 

as proposições de Welter (1929), ilustrando-as com pertinentes e contemporâneas 

decisões e orientações jurisprudencias do Conselho de Estado francês.

O erro de fato e a moralidade administrativa 

Welter (1929) – em desacordo com a orientação então ditada pelo Conselho de 

Estado, que fundamenta a anulação de um ato viciado em decorrência da aferição 

errônea ou inexistência dos fatos nos quais se baseia, como sendo por violação à lei,  

defeito de base legal, ou ainda, por ausência de causa jurídica – defende que tal controle 

75  Várias outras contribuições objetivando uma maior compreensão, autonomização e otimização da moralidade 
administrativa foram propostas por Henri Welter (1929), que em virtude da delimitação do tema deixamos de 
apreciá-las detidamente, apontando as seguintes: a) aproximação entre o controle da moralidade administrativa, 
de direito público, e o controle do abuso de direito, de direito privado, (1929, p. 103 a 118), revelando a 
comunhão do elemento moral em ambos os controles e ressaltando a diferença em razão da inexistência de um 
fim preciso a alcançar na seara privada a ser protegido pelo controle facultado pelo abuso de direito; b) elevação 
apropriadamente do papel da hierarquia administrativa com vistas a prevenir o controle jurisdicional com base na 
moralidade administrativa através do poder disciplinar (p. 419 e seg.); c) esboçamento acerca da responsabilidade 
da pessoa pública em face da atividade desviada dos seus fins (p. 390 e seg.) e d) teorização acerca da prova do 
ato contrário ou em desacordo com as regras da moralidade administrativa (p. 413 e seg).
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é fundamentalmente de racionalidade das medidas da Administração Pública, mas 

que possui uma interseção com o controle da moralidade administrativa, sobretudo, 

por ter sido viabilizado em face do desenvolvimento da abertura do desvio de poder.76

No arrêt C.E., 22 de fevereiro de 1918, Congrégation des soeurs hospitalières de 

Lyon, referente a um recurso interposto na pretensão de ser anulado um decreto que 

determinou o fechamento do estabelecimento pertencente a essa congregação, sob 

o argumento de que a mesma não mais exercia suas atividades, o Conselho de Estado 

posicionou-se da seguinte forma: 

[...] na data em que o decreto atacado foi emanado, o estabelecimento de 

ensino tinha cessado sua existência, as freiras [...] exerciam ainda [...] as obras 

de caridade contra doenças [...] o estabelecimento não tinha desaparecido de 

modo que o decreto fundou-se em motivo errôneo, e logo, emanado violando 

a lei e dando lugar ao pronunciamento da anulação das suas disposições 

concernentes ao estabelecimento em questão.77 

A decisão anterior ilustra para Welter (1929) um caso em que a Administração age 

irracionalmente, ou seja, em razão da ausência aparente ou da inexistência flagrante 

de fatos que fundem o seu agir, o que resulta em um perfeito desacordo com as regras 

da boa administração e da moralidade administrativa, de maneira que, segundo Welter 

(1929, p. 333), por meio do controle do erro de fato o 

Conselho de Estado tem fortemente contribuído à moralização da atividade 

administrativa, tudo em salvaguardando o poder discricionário da administração. 

Esse controle tende, com efeito, a assegurar o respeito das regras de prudência e 

de lealdade indispensáveis à boa solução dos problemas submetidos à vigilância 

dos administradores.78 

76  Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 62 e seg. Hauriou ensaiou uma aproximação do erro de fato e o recurso por 
excesso de poder (considerando o quinto caso de abertura), e não propriamente à moralidade administrativa, na 
nota aos arrêts C.E., 4 de abril de 1914, Gomel e C.E., 1 de maio de 1914, abbé Didier, In S. 1917, III, p. 25, em 
André Hauriou – org. e class. Notes..., t. II, 2000, p. 372 a 380.

77  C.E., 22 de fevereiro de 1918, Congrégation des soeurs hospitalières de Lyon, In Rec. p. 186, citado por Henri 
Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 327. Nesse sentido C.E., 28 de junho de 1907, In 616, C.E., 5 de julho de 1918, 
general de Noué, In Rec. p. 660 e C.E., 20 de janeiro de 1922, Trépont, In Rec. p. 65, citados respectivamente nas 
páginas indicadas ao fim por Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 318, p. 328 e p. 318

78  Na aproximação do erro de fato aos controles da racionalidade e da moralidade administrativa Welter (1929) 
rejeita terminantemente as teorias do fato determinante e da causa jurídica que acredita, em face da rigidez 
dessas, poder destruir a flexibilidade da noção de poder discricionário. 
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O desvio de procedimento  
e a moralidade administrativa

O uso de um determinado procedimento administrativo com fins estranhos ao qual 

ele está submetido constitui, segundo Welter (1929), uma espécie de afrontamento 

à moralidade administrativa, o que não significa uma limitação ou controle da 

Administração na livre escolha dos mecanismos de exteriorização da sua vontade. É 

a garantia de que serão observadas as regras e diretrizes inerentes a cada procedimento, 

de acordo com os fins a que esse se propõe.

Essa construção foi pelo autor identificada na decisão C.E., 14 de fevereiro de 1902, 

Lalaque, em que o Conselho de Estado, sem efetuar quaisquer remissões à moralidade 

administrativa, nem muito menos aos princípios da boa administração, anulou uma 

deliberação na qual o Conselho Geral aprovara um plano de alinhamento. Plano, 

esse, com vistas a preservar uma margem de circulação de viaturas numa rodovia, em 

decorrência da construção paralela de um caminho de ferro de interesse local. Com 

isso, evitando-se o necessário e dispendioso procedimento expropiatório. 

Acatando o recurso por excesso de poder interposto pela parte interessada, o 

Conselho de Estado pronunciou-se nos seguintes termos: 

[...] considerando que a incorporação ao caminho de parcelas pertencentes aos 

consorts Lalaque não podia ter sido efetuada por via do plano de alinhamento, 

e que em face da falta de cessão amigável da parte desses, ela só podia resultar 

de uma expropriação, resulta que o conselho geral fez uso de seus poderes 

num fim outro distinto do que lhe foi conferido.79 

O procedimento administrativo desviado do seu objetivo é encarado por Welter 

(1929, p. 183 ) “como contrário às regras da boa administração e, mais particularmente, 

em oposição às da especialidade das funções, garantia preciosa dos administrados 

contra a arbitrariedade dos agentes administrativos”.

79  C.E., 14 de fevereiro de 1902, Lalaque. In: S. 1903, III, p. 97 e com nota de Maurice Hauriou em André Hauriou. 
Notes..., t. II, 2000, p. 337 e Henri Welter, Le Contrôle..., 1929, p. 182-183. Em verdade, essa extensão referente 
ao desvio de procedimento foi em parte prevista por Maurice Hauriou nos comentários à decisão anteriormente 
apontada sem, todavia, fazer alusão à moralidade administrativa, referindo-se apenas ao desvio de poder. Situação 
assemelhada, que Welter e Maurice Hauriou inserem no rol do recurso por desvio de poder, ocorre com o vício em 
relação à incompetência em razão da matéria, caracterizado pelo fato de a administração tomar decisões e praticar 
atos invadindo a seara privada, movida por interesses desviados dos seus fins, apontando como exemplo as decisões 
C.E., 1o de fevereiro de 1901, Descroix. In: Rec. p. 105; S. 1901, III, p. 41, e C.E., 29 de março de 1901,Casanova. 
In: S. 1901, III, p. 73 e com nota de Maurice Hauriou em André Hauriou, 2000, p. 227 a 238.
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Registre-se que o alargamento do controle da moralidade administrativa aos casos 

de détournement de procédure foi pretendido por Welter (1929), sem que o Conselho 

de Estado tivesse acenado nesse sentido.

Mesmo não logrando emplacar suas contribuições e alargamentos atinentes à 

moralidade administrativa junto ao Conselho de Estado, restou patente que Welter 

(1929) caminhou na mesma esteira que Maurice Hauriou, na medida em que deu 

continuidade à síntese pretendida pelo doyen de Toulouse, na sua empreitada em 

identificar o controle dos fins da atividade administrativa por intermédio do recurso 

contencioso de anulação por desvio de poder, como sendo de moralidade administrativa, 

tendo como fundo o ambiente institucional. 

Andou, até mesmo, um percurso maior, pois ansiando compatibilizar a limitação 

da atividade discricionária no respeitante aos seus fins determinantes, estruturou um 

mecanismo de investigação objetivo que dispensava a investigação das intenções 

secretas do agente administrativo. Tal mecanismo, sobrelevava a necessidade de se 

pesquisar os antecedentes do ato – motivos imediatos ou fatos determinantes – 

subjacentes a este, bem como o conhecimento das circunstâncias sob as quais a 

decisão foi tomada ademais das ilações facultadas pelo contexto, como forma de 

perquirir a ação pública em descompasso com as regras ou diretrizes institucionais que 

informam a função administrativa às quais a autoridade se encontra submetida – a 

moralidade administrativa. 

Caminhando em sentido parecido, muito embora percorrendo veredas paralelas, 

Alibert (1926), Appleton (1927) e Lacharrière (1937) manejaram de forma particular 

a ideia referente à moralidade administrativa apresentada por Maurice Hauriou, 

desvinculando-a do suporte da teoria institucional, tudo efetuado nos termos que 

descrevemos a seguir.

Alibert: o abus de mandat, o desvio de poder  
e a defesa da moralidade administrativa

Chez Alibert (1926) a ideia de moralidade administrativa não obteve uma 

consideração própria e autônoma, funcionando como um reflexo do controle exercido 

pelo contencioso de anulação por meio da abertura do desvio de poder. Aparece 
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secundariamente como uma pretensão a ser defendida em face da materialização 

do recurso antes mencionado. De qualquer sorte, em razão da particular ambiência 

ao qual a moralidade administrativa foi inserta, entendemos meritória uma breve 

visitação aos traçados previstos a ela como consequência do êxito na fiscalização do 

agir administrativo desviado das suas finalidades pelo recurso por excesso de poder. 

Apesar de reconhecer que na base do controle facultado pelo recurso por excesso 

de poder residem as orientações tiradas do direito positivo, afirma Alibert (1926, p. 31; 

32), com parcimônia, que, referente ao desvio de poder, o Conselho de Estado utiliza 

uma noção diferenciada, guiando-se também por “princípios jurídicos de direito não 

escrito”. Mesmo assim, é categórico em sustentar que a destinação do recurso em 

foco visa à repressão das ilegalidades cometidas pela Administração Pública, sem que 

seja averiguada a inoportunidade da sua atividade.

Toma o desvio de poder como uma espécie de abuso de mandato, de modo que 

verificada a sua caracterização constata-se, numa certa medida, uma burla à regra 

de competência ditada tanto pela inobservância das estipulações que ela comporta, 

quanto pelo fim ao qual ela foi passada, consoante Alibert (1926). Em outras palavras, 

diz esse autor que o agente administrativo que age desviadamente no emprego dos 

seus poderes, objetiva um fim outro que o do interesse geral e o do bem do serviço, ou 

atua numa finalidade diversa daquela que lhe cabia perseguir, conforme lhe assinara 

o mandato, concluindo que “a teoria do desvio de poder é a defesa da moralidade 

administrativa” (ALIBERT, 1926, p. 237). 

Ressaltando que, no desvio de poder, a legalidade é dissimulada e a regularidade 

do ato é aparente, Alibert (1926, p. 237) põe acento na incorreção da finalidade e nas 

intenções desviadas do autor do ato, dividindo o vício em três categorias por ordem 

decrescente de gravidade: 

a)  desvio de poder em relação aos limites da má-fé, representando um abuso 

grosseiro orientado por motivos políticos ou religiosos; 

b)  desvio de poder destacado prioritariamente pela incompetência do agente, 

seja por meio da usurpação das atribuições de um outro poder, seja pelo 

falso uso de um poder que lhe pertencia; e, por último, 

c)  o desvio de poder motivado pelo erro jurídico sobre o uso dos poderes legais.
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Em suma: Alibert (1926) não vê no controle realizado pelo desvio de poder um 

controle de moralidade administrativa, mas de legalidade em virtude de um tipo 

de abuso de competência, muito embora admita que em face desse defenda-se a 

moralidade na atividade administrativa. 

Appleton: a incompetência, a violação ao espírito 
da lei e o respeito à moralidade administrativa

Consideração aparentada é feita à moralidade administrativa por Appleton (1927). 

O autor centra seu enfoque ao controle dos fins da ação administrativa, levando-se 

em conta o fato de que os poderes conferidos ao agente foram para ser empregados 

ao bem do serviço. Nesse sentido, é consequente a constatação de que, em visando 

a um fim distinto do que constava dos poderes que lhe haviam sido outorgados, o 

agente desborda dos limites da sua competência e age em desacordo com as regras 

da boa administração, ficando retido no controle exercido pelo recurso de anulação 

por desvio de poder. E a que título e de que forma é exercido tal controle?

Constatada a incorreção do fim da ação pública, verifica-se uma violação à lei no 

que toca ao seu espírito, de modo que, quando o agente desvia da sua finalidade, 

não se registra uma simples afronta à legalidade, porém a uma ideia mais alargada, 

que corresponde ao espírito da lei, sendo semelhante controle de legalidade. Nessa 

perspectiva, segundo Appleton (1927), a violação do espírito da lei como elemento 

caracterizador da moralidade administrativa e do desvio de poder foi, como abordamos 

anteriormente, constestado por Hauriou e Welter.

A viabilização do controle do desvio de poder conduz o juiz a delicadas incursões 

como escrutar os móveis do agente ou investigar seus pensamentos mais secretos 

(APPLETON, 1927),80 bem como desvelar os motivos que fundaram a decisão atacada 

no afã de ver respeitados os fins assinados no poder concedido e que orientam 

a Administração, sem que isso lhe cause transtornos ou invasões. Assim, pode-se 

concluir, citando as palavras de Appleton (1927, p. 623) que: “a teoria do desvio de 

poder obriga o funcionário a respeitar a moralidade administrativa”. 

80  Essa posição referente à investigação dos móveis do agente deve-se à influência direta exercida pela doutrina de Maurice Hauriou, 
sobretudo na constante da 10. edição do Précis de Droit Administratif, de 1921, p. 454 e seg.
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Novamente, registramos uma deferência secundária à ideia de moralidade 

administrativa, pelo menos em relação à consideração inicial dada por Maurice 

Hauriou e a continuação realizada por Welter, que encaravam autonomamente o 

controle facultado pela moralidade administrativa no seio da instituição administrativa, 

distinguindo-o do da legalidade. Aqui o controle é de legalidade, ainda que apresentada 

como sendo uma legalidade expandida, posto referir-se ao espírito da lei. 

Lacharrière (1937), como veremos em seguida, também constrói para a 

moralidade administrativa um universo consideravelmente distinto daquele 

imaginado pelo seu idealizador. 

Lacharrière: o Conseil d’Etat e o controle 
hierárquico da moralidade administrativa

O título da tese de autoria de Ladreit de Lacharrière – Le Contrôle Hiérarchique de 

l’Administration dans la Forme Juridictionnelle – já nos revela bastante da sua proposta 

referente à moralidade administrativa. O autor concebe o Conselho de Estado francês 

não apenas como um Órgão pertencente à jurisdição administrativa e encarregado 

de dirimir os litígios da competência dessa, mas também vê-lo como um superior 

hierárquico que nas suas decisões privilegia prescrições de ordem deontológica 

e que visem à boa administração – a moralidade administrativa – exercendo, por 

conseguinte, o papel que caberia a um administrador integrante de um grau elevado 

na hierarquia administrativa.

Evidenciemos um dos pontos importantes da doutrina de Lacharrière (1937): o 

controle da moralidade administrativa é tratado como um controle hierárquico exercido 

pelo Conselho de Estado e realizado não de forma materialmente jurisdicional, mas 

sobrelevando a condição de superior hierárquico da Administração que é conferida a 

essa Alta Corte Administrativa, muito embora, em última instância, ele se materialize 

formalmente em vestes jurisdicionais. Essa construção é regida pela influência decisiva 

e marcante da origem hierárquica e administrativa do controle possibilitado por meio 

do recurso por excesso de poder, como demonstrado anteriormente.
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 Para Lacharrière (1937, p. 107), a moralidade administrativa “é essencialmente 

uma disciplina interna que o superior hierárquico edifica ou consagra no domínio da 

liberdade que a lei deixa à administração”.81 

O termo moralidade administrativa é também contestado por Lacharrière em face da 

sua não correspondência de significado com a moral comum, podendo, no que respeita 

ao seu emprego, ser tido como inoportuno. Entretanto, em face da consagração dele 

na seara jurídico-administrativa, opta pelo seu uso. Ademais, registre-se uma breve e 

lacônica aproximação, sem quaisquer desenvolvimentos, realizada pelo autor entre 

a moralidade administrativa e a moral fechada de Henri Bergson. Imaginamos que 

tenha sido baseada na obra Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, publicada 

em 1932, uma vez que nela está referenciado. 

Nessa obra, constam suas concepções sobre moral, distinguindo-a em dois tipos: 

a)   moral da obrigação ou fechada: é estática, impessoal e corresponde às 

expressões do eu superficial, funcionando como uma sorte de imperativo 

social, na medida em que impõe um limite a nossa liberdade a ser aceito 

como lei decorrente de uma pressão social, sustentada por meio de hábitos; 

b)  moral da aspiração ou aberta: é dinâmica, subjetiva e referente ao eu 

profundo (la durée), além de ser caracterizada pela criação e revelada como 

anseio do sujeito que a exprime como obra do amor, por meio da imitação 

de um modelo. 

Interessante ressaltar que não vislumbramos coerência na aproximação pretendida 

sobretudo pelo fato de que o sistema ético desenvolvido por Bergson (1932) supõe, 

na prática, uma síntese entre as duas formas de moral pelo fato de que a moral da 

aspiração tende a converte-se paulatinamente em uma moral da obrigação, o que 

não é enfrentado pelo autor, e nos parece improvável de ser ordenado no campo do 

direito e da moralidade administrativa como exposta.

Retomando o que nos diz Lacharrière (1937, p. 106) sobre o termo moralidade 

administrativa, utilizando outras palavras suas, ela pode ser apreendida como sendo 

81  Para uma visão crítica da teoria bergsoniana, consultar Antônio Gomes Penna, Introdução à Filosofia da Moral. 
Rio de Janeiro, Imago, 1999, p. 95.
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[...] simplesmente todas as regras, com as quais um administrador superior 

impõe o respeito a seus subordinados para a disposição do poder discricionário 

da administração. Essas regras não se confundem com a moral comum, são 

as regras da boa administração.82 

O Conselho de Estado, manejando tais regras deontológicas ou de disciplinamento 

interno da Administração – a moralidade administrativa – efetua um controle 

essencialmente hierárquico, muito embora levado a cabo sob a forma jurisdicional, o 

que é defendido pelo autor, rendido pela procedência historicamente administrativa 

e hierárquica do contencioso de anulação. 

Um segundo ponto a ser posto em destaque, reside no fato de que Lacharrière 

(1937) não agrega o controle da moralidade administrativa exclusivamente ao 

contencioso de anulação. Estende-o a diversas realidades e comportamentos da 

Administração Pública, como, por exemplo, à teoria da imprevisão, construção que 

se justifica por meio da elaboração seguinte: “é como um elemento da teoria da justiça 

administrativa e não como um elemento da teoria do recurso por excesso de poder que 

devemos considerar o controle da moralidade” (LACHARRIÈRE, 1937, p. 110). Almeja 

que a moralidade seja sindicada pelo Conselho de Estado em toda a sua atividade, 

levando-se em conta as suas regras internas e as normas da boa administração. 

É de fazer sobressair, ademais, outro dado interessante da construção de Lacharrière 

(1937): o controle de moralidade administrativa é igualmente um controle de 

oportunidade da decisão da Administração. A lógica da assertiva pode ser deduzida 

do caráter hierárquico atribuído pelo autor ao pretendido controle da moralidade 

administrativa, que dá azo à penetração na intimidade dos atos do poder público, 

controlando o elemento da oportunidade.

 Nova roupagem é introduzida por Lacharrière (1937) ao tratamento da moralidade 

administrativa, na medida em que almeja perscrutá-la jurisdicionalmente em toda 

atividade administrativa, em virtude da atuação do Conselho de Estado na condição 

de superior hierárquico. Não são vislumbrados quaisquer componentes oriundos da 

legalidade, nem muito menos fixados limites ao esquadrinhamento da discricionariedade 

82  Para o autor “boa administração” é uma noção complexa composta por regras da moral vulgar e de prescrições 
técnicas.
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administrativa, ainda mais quando previsto que o controle da moralidade administrativa 

se confunde com o da oportunidade da decisão sindicada.

Nesse ambiente nuançado e por vezes contraditório é que foi gerada e desenvolvida 

na França a ideia da moralidade administrativa. Inicialmente pensada como um 

controle autônomo, tomando como base regras interiores tiradas da Administração 

institucionalizada que informam a função administrativa e indicam o percurso no sentido 

da boa administração. Maurice Hauriou as nomeou por moralidade administrativa, que 

queria ver aferida por meio do recurso por excesso de poder, prioritariamente, pela 

abertura do desvio de poder, construção depois encampada por Welter. A moralidade 

administrativa foi em outro momento encarada como consequência do controle da 

legalidade, posição sustentada por Alibert, ou ainda como algo a ser respeitado por 

ocasião da fiscalização da legalidade estendida, posto que identificada com o espírito 

da lei, ideia afirmada por Appleton. 

Ademais, foi a moralidade administrativa prevista como elemento do controle 

hierárquico da atividade administrativa a ser viabilizado jurisdicionalmente por meio 

da atuação do Conselho de Estado no desempenho de um papel equivalente a um 

superior hierárquico, consoante propunha Lacharrière (1937 ).

Deflui-se das inferências anteriores que o estabelecimento de um agrupamento 

classificatório uniforme ou a eleição de um critério diferenciador para a compreensão 

da moralidade administrativa, seja como fenômeno, ideia ou teoria, seja como instituto 

jurídico autônomo, resultaria, didaticamente, limitador e falacioso. Razão pela qual 

optamos por considerar norte e vetor a originária construção de Maurice Hauriou, em 

que a moralidade administrativa é tratada como um elemento do sistema de controle 

e equilíbrio da Instituição Administrativa, na medida em que pretendida sua síntese 

com o recurso por excesso de poder, por meio da abertura do desvio de poder. 

Levamos em conta, ademais, as contribuições propostas por Welter que, seguindo o 

doyen de Toulouse, intentou sistematizar sua síntese, de modo a permitir a autonomia 

do controle da moralidade da decisão administrativa.

Analisando a diferença entre a legalidade e a oportunidade no âmbito do recurso 

por excesso de poder, Dubisson (1957, p. 13) aponta três correntes que diz ter querido 

definir a natureza e o limite do exame do contencioso por excesso de poder, quais sejam: 

a) a tese legalista e neo-legalista; b) a tese moralista; e c) a tese que toma o Conselho 
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de Estado como um superior hierárquico da Administração Pública. Acreditamos que 

em parte essa divisão pode corresponder ao objetivo pretendido pelo autor, porém com 

ressalvas, já que, por exemplo, nem todos os defensores do controle da moralidade 

administrativa identificaram-na com a oportunidade da ação da Administração, como 

foi o caso observado em Welter, de modo a poder opô-la à legalidade, sendo essa 

uma das razões que preferimos tratar separadamente às orientações atinentes à 

moralidade administrativa. 83 

Em acréscimo, faz-se imperioso remarcar que a moralidade administrativa esteve 

inserida no seu começo não apenas nesse ambiente doutrinário favorável, ainda que 

matizado e pouco sossegado. Esteve inserta, sobretudo, em um contexto adverso 

e de negação, do qual nos ocuparemos seguidamente e em breves linhas, com a 

análise das principais resistências e óbices apresentados à época à síntese pretendida 

por Maurice Hauriou.

As elaborações legalistas  
predominantes e contrárias ao  
controle da moralidade administrativa

A defesa do controle exclusivamente de legalidade, enquanto expressão do direito 

positivo realizado pelo contencioso de anulação, já era efetuada no fim do século XIX 

por Laferrière. Ele enxergava, na abertura do desvio de poder, uma via na qual o ato 

discricionário desviado da sua destinação legal era anulado por discrepância com a 

norma escrita. Laferrière, em Traité de la Juridiction..., (1888, p. 381; 424), defende 

a inexistência de atos discricionários da Administração, afirmando que o que há é 

apenas um certo poder discricionário por ocasião da sua decisão, orientação que foi 

seguida por diversos administrativistas que o sucederam, por todos Maurice Hauriou. 

Essa posição quase unânime e partilhada por diversos juristas da época como 

Duguit (1927), Michoud (1913) e Berthélemy (1923). 

Para Duguit (1927), ao juiz estava interdita a criatividade em relação à lei, devendo, 

quando muito, descobrir por meio da interpretação o conteúdo nela inserto, de modo 

que lhe parece contraditória a expressão controle jursidicional de oportunidade da 

83La Distinction entre la Légalité et l’Opportunité dans la Théorie du Recours pour Excès de Pouvoir, Paris, L.G.D.J. 
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atividade administrativa, que deve ser unicamente de legalidade; Michoud (1913) 

pontifica que cabe ao Conselho de Estado examinar somente a legalidade da decisão 

administrativa, deixando imaculado o domínio discricionário da Administração; e 

Berthélemy (1923) afirma em seu Traité Élémentaire ..., na nota 1 da página 992, 

que o recurso por excesso de poder funda-se na legalidade do ato atacado, em 

considerando que toda atividade do administrador está submetida às condições de 

legalidade e que em quaisquer hipóteses, mesmo na ação discricionária, a lei rege 

pelo menos a competência para a prática do ato. 

A preservação da margem de discricionariedade da Administração no que se refere 

à análise jurisdicional era tida como um dogma fundado na tradição lapidada pelas 

ideias de Montesquieu e Rousseau e pelos conceitos legados pela Revolução Francesa, 

de acordo com Dubisson (1957). 

Bonnard (1923) ameniza o rigor da defesa da legalidade estrita no tocante ao 

controle dos atos da Administração Pública. Ele apresenta-nos um sentido enlarguecido 

de legalidade, fazendo incluir nos seus domínios não somente a lei escrita, mas também 

a règle coutumière, concessão realizada em face de conceber a análise da existência 

ou não e do valor dos motivos da decisão Administrativa pelo Conselho de Estado. 

Esse Conselho entende ser uma operação a qual envolve, além do que diz a letra da 

lei, considerações racionais constantes de regras costumeiras, que em última análise 

pertencem à legalidade no seu sentido amplo, como sustentado.

Bonnard, no artigo “Le Pouvoir Discrétionnaire des Autorités Administratives et 

le Recours pour Excès de Pouvoir”, escrito na R.D.P. Paris, 1923, realiza uma análise 

dos elementos do processo de elaboração do ato jurídico (administrativo) de modo 

a precisar quais são aqueles reservados à ação discricionária da administração. Nesse 

passo, destacamos a correlação que o autor estabelece entre os motivos e o fim do 

ato, ambos elementos do terreno da legalidade, sendo que o primeiro antecedente 

e o segundo subsequente à decisão, estabelecendo a premissa, que nos parece ser 

verdadeira, de que um fim irregular tem como suporte um motivo irregular, seja na 

apreciação do seu valor, seja na sua existência, o mesmo não se podendo afirmar no 

tocante à construção contrária. 

E não é só. O autor reconhece existirem determinadas situações em que o controle 

exercido pelo Conselho de Estado parece escapar aos marcos da legalidade. São 
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exemplos os casos em que para se precisar o fim de um ato administrativo – que é 

tido como regido pela norma e, portanto, estranho à margem de liberdade concedida 

pela discricionariedade –, necessita-se aferir o valor dos seus motivos. 

Nesse caso, o exame do valor dos motivos não tem por escopo invadir a esfera 

da oportunidade da ação administrativa, visa exclusivamente a determinar qual 

foi exatamente o fim perseguido na decisão. Esse procedimento, ressalta Bonnard 

(1923), é tão necessário quanto aconselhável, uma vez que sendo o fim um elemento 

da legalidade do ato, deve o juiz poder em qualquer circunstância e por todos os 

meios averiguar se o fim do ato foi realmente perseguido consoante previa a norma 

correspondente.

De acordo com a doutrina exposta, a outra conclusão não se pode chegar senão a 

de que “o juiz em examinando se o ato perseguiu fielmente o seu fim, só faz controlar 

a legalidade do ato. Ele não se faz juiz da “moralidade administrativa” da oportunidade 

das decisões”. Clara e efetiva resistência à construção de Maurice Hauriou. 

Em elaboração assemelhada, Réglade (1995, p. 414) começa por contrapor a 

legalidade à oportunidade, pondo dentro dos contornos dessa última: 

a) os motivos da decisão, que denomina de “causa ocasional do ato”; 

b)  a possibilidade deixada ao administrador para agir ou abster-se em cons-

tatando certos motivos; e 

c) a escolha do momento da prática do ato. 

Tais elementos pertencem ao poder discricionário da administração e são 

insuscetíveis de apreciação jurisdicional, tanto que lhe parece inexata a ideia de um 

controle da oportunidade da decisão administrativa em face da patente contradição 

com a noção de contencioso, informada que é pela ideia de legalidade, como também 

se lhe apresenta perigosa, sobretudo, por anunciar uma regressão ao processo evolutivo 

do recurso por excesso de poder, na medida em que se faculta a reprodução de facetas 

caras ao controle hierárquico, confundindo-se, em consequência, a administração 

ativa com a jurisdição administrativa. 

Já na legalidade, tomada também em um sentido amplo como veremos 

posteriormente, encontram-se, de acordo com Réglade (1995), os elementos regidos 

pelo direito, quais sejam: 
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a) a competência do autor do ato; 

b) a forma querida pela lei; 

c) o objeto que deve guardar sintonia com o direito; e 

d)  o fim consoante assinala a competência,84 todos sujeitos à aferição e 

controle jurisdicional. 

A manutenção da classificação anterior e a preservação do controle jurisdicional 

dos elementos de oportunidade da ação administrativa parecem comprometer-se, 

quando o Conselho de Estado analisa a existência jurídica ou material e o valor dos 

motivos. As soluções ofertadas pelo autor objetivam manter a atuação jurisdicional 

nos limites da legalidade, já que no caso da análise da existência dos motivos, seu 

fundamento é tirado de uma regra de competência racional de cunho costumeiro 

(coutumière) e integrante da legalidade dita largueada, ao passo que a apreciação do 

valor dos motivos é facultada pela própria lei que outorgou a competência à prática 

do ato. São privilegiadas, in casu, as aberturas do contencioso de anulação referentes 

à incompetência e à violação à lei.

Assim, Réglade (1925, p. 444) sentencia que 

[...] os motivos, os fatos da causa, cessam excepcionalmente de ser um elemen-

to de oportunidade para tornar-se um elemento de legalidade e não se pode 

dizer que há um controle jurisdicional de oportunidade, nem de moralidade 

administrativa, nem que o erro de fato é uma nova causa de abertura do 

recurso por excesso de poder.85

Na construção da ideia, o autor elabora, apoiado em decisões do Conselho de 

Estado, uma graduação referente à competência vinculada (compétence liée) em 

relação aos elementos de oportunidade da atividade administrativa com o fito de 

demonstrar a preservação desses em face do controle jurisdicional. 

84 Marc Réglade, “Du Prétendu Contrôle...”, 1925, p. 415 e seg. 
85  “Les motifs, les faits de la cause, cessent exceptionnellement d’être un element de l’opportunité pour devenir 

un element de la légalité et l’on ne peut pas dire ni qui’il y a un contrôle juridictionnel de l’opportunité, ni de 
la moralité administrative, ni que l’erreur de fait est une nouvelle cause d’ouverture du recours pour excès de 
pouvoir”. 
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Mesmo rechaçando expressamente o controle da moralidade administrativa, o autor 

conjetura que, caso a atuação jurisdicional viesse a sancionar a atividade administrativa 

com base em regras morais, essas necessariamente perderiam semelhante qualidade e 

tornar-se-iam regras de direito, passando a compor a esfera da legalidade estendida.

Numa versão ainda mais abrandada em relação aos poderes de esquadrinhamento, 

conferidos ao juiz no atinente à atuação da atividade administrativa discricionária, 

Giraud (1924), sem se referir ao controle de moralidade administrativa, advoga 

no sentido da possibilidade do controle jurisdicional da atividade discricionária da 

Administração, apesar de enxergar no poder discricionário uma condição necessária 

à boa administração. 

O dito controle, diz Giraud (1924), deve-se ao fato da imperiosa subordinação 

do poder discricionário ao interesse geral, cabendo ao juiz examinar se a ação foi 

materializada nesse sentido e se respeitou o limite da discricionariedade, bem como se 

foi a Administração coerente na apreciação das circunstâncias e na escolha da solução. 

Ressalta, em continuação, que o poder discricionário não é um poder arbitrário, de 

modo que não cabe à Administração a mesma postura libertária do amante na seleção 

das flores que irão compor o buquê a ser endereçado a sua amada, nem muito menos 

a do consumidor que vai a um restaurante e escolhe a refeição da sua apetência.86 

Assim, acredita que não é pelo fato de a discricionariedade da Administração vir 

a ser controlada jurisdicionalmente que lhe será cassada a sua livre atuação conferida 

pelo poder discricionário; o que se almeja é confrontar o seu agir com o interesse 

público (Giraud, 1924). 

Subordinando a Administração à lei e às regras jurídicas em sentido amplo, bem 

como às diretivas internas provenientes da ideia de empresa que ela incorpora, André 

Hauriou (1933), também sem aludir expressamente à moralidade administrativa ou ao 

seu controle, destaca uma crescente limitação do poder discricionário, que diz ainda 

restar à Administração, em virtude do desenvolvimento de noções como a do desvio 

de poder e do interesse público. Acorda, ademais, com a ideia de Waline (1930) e 

Giraud (1924) segundo a qual, quando o juiz controla o administrador ele não perde 

86  Étude sur la Notion du Pouvoir Discrétionnaire”, in Revue Générale d’Administration, Paris, Berger-Levrault, 1924. 
p.193 e seg. Essa comparação usada pelo autor foi inicialmente efetuada por Tezner, “Das ‘Détournement de 
Pouvoir’ und die Deutsche Rechtsbeschwerde”, in Jarhbuch des Offertlichen RechtsI, t. V, 1911, p. 67, consoante 
dá-nos conta Marcel Waline, “Le Pouvoir Discrétionnaire de l’Administration et sa Limitation par le Contrôle 
Juridictionnel”, in Revue Française du Droit Public et de la Science Politique, Paris, 1930, p. 200.
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seu poder discricionário, haja vista que aquele realiza apenas a constatação de limites 

estabelecidos pelas regras de direito.87

 É justamente da proposição sobre o controle jurisdicional da oportunidade da 

atividade administrativa e da crítica à síntese pretendida por Maurice Hauriou entre a 

moralidade administrativa e o desvio de poder efetuadas por Marcel Waline que nos 

ocuparemos presentemente. 

Waline (1930), em linhas gerais, discorda da síntese de Maurice Hauriou por 

considerar 1) que a construção é un peu vague e delicada no que diz respeito a saber 

se regras morais podem receber consagração jurisprudencial. Em última análise, o 

autor diz que a construção do doyen de Toulouse parece polarizar a questão entre a 

legalidade e a oportunidade da decisão administrativa; 2) que por meio do desvio de 

poder, o Conselho de Estado investiga a atuação administrativa violadora do espírito 

da lei subjacente ao seu texto. O que, em última análise, corresponde a um controle 

de legalidade e não de moralidade administrativa, ou seja, o fim perseguido de forma 

desviada pelo administrador patenteiava-se, quando observada sua discrepância em 

relação ao fim para o qual o legislador objetivara na norma.88 

O autor prevê um duplo exercício de especulação de intenções subjetivas ou 

móveis: as do administrador e as do legislador. Dessa feita, o juiz deverá efetuar, na 

cata do desvio de poder, a seguinte operação: 

a)  precisará em que fim o legislador conferiu determinados poderes a auto-

ridade administrativa; 

b)  inquirirá qual o fim efetivamente perseguido pelo administrador; e, por último,

c)  confrontando os dois resultados, definirá a compatibilidade e coerência de 

ambas as intenções, decidindo acerca da nulidade da decisão atacada. Assegura 

que essa tarefa não importa em exame de oportunidade. 89 

87  Cfr. André Hauriou, “Le Pouvoir Discrétionnaire et sa Justification”, in Mélanges R. Carré de Malberg, Paris, Sirey, 
1933, p. 238 e seg., ademais da observação constante da nota de n. 1 da p. 234. A ideia compartilhada encontra-
se defendida por Marcel Waline, “Le Pouvoir Discrétionnaire…”, 1930, na p. 211.

88  No artigo “Administration Publique et Moralité”, in Estudios em Homenaje al Profesor Lopez Rodo, v. I, Madri, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1972, p. 85 a 95, numa perspectiva diversa da tratada em nosso 
trabalho, o autor analisa o papel reservado à Administração Pública em relação ao controle e preservação da 
moralidade pública através da sua atuação.

89  O autor explicita a diferença entre os motivos – que são os fatos objetivamente existentes e que podem justificar 
uma decisão administrativa, dos móveis – que são os sentimentos e os desejos que guiaram o administrador na 
sua decisão.
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Na esteira, põe em relevo o caráter subsidiário pelo qual o do desvio de poder é 

apreendido, principalmente pelas graves dificuldades que o Conselho de Estado enfrenta 

na materialização do processo de pesquisa das intenções subjetivas do legislador e do 

administrador, sem com isso vir a interferir na oportunidade da decisão administrativa 

(WALINE, 1963).

No que diz respeito ao controle da oportunidade da ação administrativa, o 

autor estabelece uma tênue distinção entre a oportunidade pura e a oportunidade 

condicionada pela legalidade. A primeira diz restar liberta de qualquer apreciação judicial 

contenciosa, enquanto que a segunda afirma poder vir a ser aferida pelo Conselho 

de Estado. Esta última hipótese acontece quando, por exemplo, a lei prevê que a 

Administração poderá tomar determinada medida diante de um ‘caso de necessidade’. 

Sendo provocada, a Alta Corte Administrativa pronunciar-se-á acerca da 

configuração da necessidade exigida pela norma, que apesar de comportar um juízo 

de oportunidade à Administração, transmuda-se em uma condição de legalidade 

(WALINE, 1963). Situação análoga ocorre com a qualificação e a materialidade realizadas 

aos fatos subjacentes à decisão tomada pela Administração, que só serão aferidas 

quando necessárias à resolução de uma questão de direito.90 

Todas as proposições anteriores, em maior ou menor intensidade, rejeitam a síntese 

objetivada por Maurice Hauriou e evitam o termo moralidade administrativa, quer 

tenham admitido ou negado o controle de oportunidade da atividade pública; quer 

tenham reconhecido ou contestado que por meio do desvio de poder ou de outra 

abertura do recurso por excesso de poder se investigue a valoração e existência dos 

fatos embasadores da decisão administrativa. 

Similar desdém à construção do doyen de Toulouse é constatado junto ao Conselho 

de Estado francês que em nenhuma das suas decisões tocantes ao contencioso de 

anulação acolhe ou referencia à moralidade administrativa em quaisquer das roupagens 

dadas pela doutrina – controle autônomo, consequência do controle de legalidade ou 

de oportunidade, limite hierárquico ao poder discricionário, entre outras.

Saliente-se, em adição, que todas as proposições até então visitadas – doutrinárias 

ou jurisprudenciais – são mais ou menos contemporâneas à construção e ao 

90  Quando trata da questão do controle dos fatos o autor admite timidamente que o juiz do excesso de poder pode 
vir a efetuar algumas apreciações de moralidade. 
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desenvolvimento da ideia91 referente à moralidade administrativa. O interesse que 

julgamos retirar dessa abordagem reside no intento de precisar o contexto no qual 

a moralidade administrativa estava imersa em França, quando das suas primeiras 

abordagens no Brasil, de modo a indicar as influências predominantes e destacar 

as elaborações referentes à construção e ao firmamento dessa ideia ou conceito no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 Enfim, almejamos definir o ambiente inicial da moralidade administrativa em terras 

brasilis, bem como o seu desenvolvimento até os dias atuais, para assim apontarmos 

semelhanças e desencontros com a ideia inicial estruturada por Maurice Hauriou e 

alargada por Welter. Para o cumprimento de tal desiderato ser-nos-á obrigatória a 

passagem e o enfrentamento de questões variadas como: o controle jurisdicional da 

oportunidade e do limite do poder discricionário, dentre outros. Dessarte, sempre atentos 

à questão terminológica do fenômeno jurídico identificado por moralidade administrativa.

Mais adiante, retomaremos a questão do controle da moralidade administrativa em 

França, com escopo de averiguarmos a sua existência e mecanismos de funcionamento 

em tempos atuais. Por enquanto focamos nossa investigação no ambiente jurídico 

administrativo-constitucional brasileiro.

91 Usamos o termo ideia para fazer englobar todas as expressões aportadas pela doutrina à construção original.
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A moralidade administrativa no Brasil

A nossa tarefa consiste em revelar o tratamento dispensado à moralidade 

administrativa no ordenamento jurídico, na doutrina e na jurisprudência brasileira, 

no escopo de desvendar pontos de contato e afastamentos com a ideia referente 

à moralidade administrativa originariamente proposta por Maurice Hauriou1 e 

enlarguecida por Welter, bem como ofertar nosso opinamento, ainda que em breves 

linhas, acerca da moralidade administrativa e seu papel no controle jurisdicional dos 

atos da Administração Pública no Brasil.

Optamos, com vistas à captação do fenômeno jurídico da moralidade administrativa 

no Brasil, por uma abordagem histórica e contextualizada, de acordo com as 

contribuições doutrinárias e orientações jurisprudenciais contemporâneas aos períodos 

em questão, assim divididos:

a) primeiras manifestações acerca da moralidade administrativa;

b)  o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública: mecanismos 

pioneiros no controle da moralidade administrativa;

c)  as contribuições doutrinárias de Antônio José Brandão e Manoel de Oliveira 

Franco Sobrinho;

d)  a constitucionalização da moralidade administrativa no ordenamento 

jurídico brasileiro;

e)  as principais construções doutrinárias e nosso posicionamento referente 

ao controle jurisdicional da moralidade administrativa no direito brasileiro, 

com destaque às correlações com a ideia francesa inicial. 

Primeiras manifestações referentes à moralidade 
administrativa no direito brasileiro

Diversamente do que ocorreu em França, onde foi idealizada doutrinariamente 

como um elemento pertencente ao sistema institucional de equilíbrio e contrapesos, 

consoante proposição de Maurice Hauriou, a moralidade administrativa apareceu no 

1  José Taumaturgo da Rocha. O Ministério Público e a exigibilidade do bem administrar. Tese apresentada na 
Universidade de Brasília, Brasília, 1991. Refere-se à ideia encampada por Maurice Hauriou concernente ao 
controle da moralidade administrativa como tendo sido obra de um insight.
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Brasil, ostentando a nomenclatura batizada pelo doyen de Toulouse, no Decreto de n. 

19.398, de 11 de novembro de 1930, por obra do então presidente Getúlio Vargas.

Paradoxalmente, o diploma legal, atrás mencionado, apresenta uma importância 

capital, haja vista ter sido por intermédio dele que foi instituído o Governo Provisório 

dos Estados Unidos do Brasil, ocasião em que foi dissolvido o Congresso Nacional;2 

sujeitadas as Constituições Federal e Estaduais ao teor das modificações e restrições 

previstas no Decreto em foco e demais atos do governo,3 que por sua vez estavam 

excluídos de apreciação pelo Poder Judiciário, bem como suspensas as garantias 

constitucionais.4

No seu art. 7o previa o Decreto que: 

Art. 7º Continuam em inteiro vigor, na forma das leis aplicáveis, as obrigações 

e os direitos resultantes de contratos, de concessões ou outras outorgas, com 

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e o Território do Acre, 

salvo os que, submetidos à revisão, contravenham ao interesse público e à 

moralidade administrativa. (Grifos nossos).

É curioso notar como no Brasil a sujeição da atividade pública à moralidade 

administrativa tenha sido conformada, no seu nascedouro, justamente por meio de 

uma providência por parte do próprio Poder Executivo, ainda que sob a manta de 

uma situação de exceção. Começa aqui, de qualquer forma, a ascendente carreira do 

termo moralidade administrativa no que se refere ao seu privilegiamento legislativo 

no ordenamento jurídico brasileiro como norte da atuação da Administração, em 

utilizando o nomen juris originário chez Hauriou.

A previsão anterior, isso é verdade, não concedia ao judiciário o exercício do controle 

da moralidade administrativa da atividade pública, consoante a fórmula pretendida 

por Maurice Hauriou, contudo a só presença do termo moralidade administrativa em 

2  Decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, que estabelecia o seguinte: “art. 1º O Governo Provisório 
exercerá discricionariamente em toda sua plenitude as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como 
também do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, estabeleça a reorganização do País.”

3  Decreto n. 19.398/30, “art. 4º Continuam em vigor as Constituições federais e estaduais, as demais leis e decretos 
federais, assim como as posturas e deliberações e outros atos municipais. Todos, porém, inclusive as próprias 
Constituições, sujeitos às modificações e restrições estabelecidas por esta Lei ou por decretos ou atos ulteriores do 
Governo Provisório ou de seus delegados na esfera de atribuições de cada um”. 

4  Decreto n. 19.398/30, “art. 5º Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a apreciação judicial dos 
decretos e atos do Governo Provisório ou dos Interventores federais, praticados na conformidade da presente Lei 
ou de suas modificações ulteriores”.
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uma espécie normativa de grande importância, no cenário legal brasileiro, aparece 

como um fator decisivo para o seu posterior acatamento como elemento de limite 

e balizamento jurisdicional da conduta administrativa, sobremaneira, em virtude do 

livre trânsito no ambiente jurídico, que passou a gozar.

Tanto é que, fundado no disposto do art. 7o do mencionado Decreto, que foi 

anteriormente transcrito, e mediante o Decreto n. 19.843, de 10 abril de 1931, foi 

anulada uma concessão outorgada à S. A. Agência Americana para execução de 

serviços radiotelegráficos e radiotelefônicos, por contravir ao interesse público e à 

moralidade administrativa.5

Situação análoga é observada com o Decreto n. 19.912, de 24 de abril de 1931, que 

determinou a anulação da cessão, por aforamento, a Pedro Vítor de Carvalho, de um 

terreno para estabelecimento de um matadouro frigorífico no porto do Rio Grande do Sul, 

sob o argumento de que afrontava ao interesse público e à moralidade administrativa.6

Em ambos os casos, a moralidade administrativa foi invocada visando a coibir 

o privilegiamento e benefício de pessoa – física ou jurídica – determinada em 

decorrência da ação administrativa. Desponta, dessa forma, como sendo o primeiro 

sentido emprestado à moralidade administrativa por parte do ordenamento jurídico 

brasileiro, em tudo perfeitamente sintonizado com o imaginado por Maurice Hauriou, 

quando toma a moralidade administrativa como plexo de regras interiores à própria 

Instituição Administrativa que prezam pela boa administração, animadas, que são, 

pela ideia instituidora.

Algumas disposições constitucionais anteriores à Carta Magna de 1988 remetiam 

à ideia de moralidade administrativa e certamente podem ser tidas como germe inicial 

do conceito, como por exemplo, a previsão na Constituição Republicana de 1891, 

que no seu art. 54, VI, tipificava como sendo crime de responsabilidade os atos do 

Presidente da República que malferissem a probidade administrativa,7 bem como a 

constante do § 31, do art. 141 da Constituição de 1946, que previa o perdimento de 

5 Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 maio 2013.
6 Disponível em: <www.camara.leg.br> Acesso em: 25 maio 2013. 
7  Constituição brasileira de 1891: “Art 54 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem 
contra: [...] 6º) a probidade da administração; [...]”. Fórmula repetida na Constituição de 1934, no art. 57, letra f, 
e com pertinentes alterações, recepcionada pela Constituição de 1937, nos seguintes termos: “Art 85 - São crimes 
de responsabilidade os atos do Presidente da República definidos em lei, que atentarem contra: [...] d) a probidade 
administrativa e a guarda e emprego dos dinheiros público; [...]”. O mesmo ocorrendo nas Constituições: de 
1946, art. 89, V; de 1967, art. 84, V; da Emenda Constitucional 1/69, art. 82, V. 
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bens em razão de danos causados ao erário ou em face do enriquecimento ilícito no 

exercício da função pública.8 

Nesse passo, convém empreendermos uma investigação para saber se, ademais 

das abordagens anteriormente descortinadas, a moralidade administrativa, enquanto 

fenômeno jurídico sem tal identificação terminológica e como elemento do controle 

jurisdicional do agir administrativo, recebeu alguma acolhida por parte do direito 

brasileiro, e em sendo positivo, em que termos.9

O mandado de segurança, a ação popular e  
a ação civil pública – mecanismos de controle da 
moralidade administrativa

O controle da moralidade administrativa enquanto fenômeno jurídico desprovido dessa 

nomenclatura foi possibilitado no Brasil inicialmente por intermédio do manejamento de 

dois instrumentos jurídicos abraçados pela legislação pátria – o mandado de segurança, 

com destaque para um regramento do século XIX que esboçava os seus contornos 

pioneiros, e a ação popular – sobre os quais efetuaremos algumas observações.

O mandado de segurança e o controle  

da moralidade administrativa

O mandado de segurança, objeto de longa gestação no ordenamento jurídico 

brasileiro, tem sua origem na Lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, instituidora de 

uma ação especial que tinha por escopo invalidar a atividade administrativa federal 

que lesasse direito individual. Essa construção, apesar da novidade que introduzira no 

respeitante à sumariedade do rito processual e à possibilidade de suspensão do ato ou 

medida initio litis, não prosperou. Tal fato deveu-se, sobretudo, à demora observada 

8  Constituição brasileira de 1946: “Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes: [...] § 31 - Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo. 
São ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar em tempo de guerra com país 
estrangeiro. A lei disporá sobre o seqüestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por 
influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica. [...]”, o que foi 
reproduzido nas Constituições: de 1967, art. 150, § 11, de 1969 e na Emenda de 1969, no art. 153, § 11. 

9  Adiantamos, nesse particular, o posicionamento de Giacomuzzi (2002), com o qual compartilhamos e seguiremos 
de perto, no sentido de que o controle da moralidade administrativa foi inicialmente verificado no Brasil, por meio 
do controle do excesso de poder previsto na Lei n. 221, de 20 de novembro de 1894 e, posteriormente, pelo 
mandado de segurança e pela ação popular.
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entre a decisão final e a suspensão do ato atacado (BUZAID, 1956), mas já trazia no 

seu bojo a proteção à moralidade da atividade administrativa. 

A assertiva anterior pode ser comprovada em virtude do disposto no art. 13, § 9o, 

da mencionada lei, conforme Cretella Júnior (1964, p. 109):10

[...] Verificando a autoridade judiciária que o ato ou resolução em questão é 

ilegal, o anulará no todo ou em parte, para fim de assegurar o direito do autor:

a)  considerando ilegais os atos ou decisões administrativas em razão da não 

aplicação ou indevida aplicação do direito vigente, a autoridade judiciária 

fundar-se-á em razões jurídicas, abstendo-se de apreciar o merecimento de 

atos administrativos, sob o ponto de vista de sua conveniência e oportunidade;

b)  a medida administrativa tomada em virtude de uma faculdade ou poder 

discricionário somente será havida por ilegal em razão da incompetência 

da autoridade respectiva ou do excesso de poder [...].

Referindo-se ao comando transcrito, Castro Nunes, nos idos de 1937, vislumbrava 

ser materializável por intermédio dele e, consequentemente, pelo mandado de 

segurança, o controle da moralidade administrativa.11 Trilhando caminhos para a 

construção de um paradigma de legalidade que serviria de sustentáculo à sindicabilidade 

da atividade pública, o autor vislumbra formas diversas e graduadas de ilegalidades, 

incluindo nessas os casos de excesso ou desvio de poder que possibilitariam, inclusive, 

a “apreciação da moralidade do ato administrativo” (NUNES, 1937, p. 132).

Na sua elaboração referente à legalidade, previa o exame da legitimidade dos 

motivos do ato, acreditando que em virtude desse exame estaria viabilizado o controle da 

moralidade administrativa. Figura, nesse particular, a trilogia composta pela legalidade, 

pela moralidade e pela oportunidade administrativa, sendo que “só esta última constitui, 

mesmo no sentir dos mais avançados, o reduto da discricionariedade. A moralidade se 

enquadra na legitimidade dos fins ou dos motivos determinantes da decisão” (NUNES, 

1937, p. 132), o que permite seu esquadrinhamento jurisdicional. 

10 Para quem a lei referida é a semente da teoria do desvio de poder no direito brasileiro.
11 O autor entendia que o referido diploma inspirador do mandado de segurança continuava a informar tal instituto.
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Construiu seu pensamento com base na teoria dos fins encampada por Duguit e nas 

ideias de Welter referentes à subordinação de toda a atividade pública, e em especial 

da função administrativa, a um fim de serviço público consoante Nunes (1937).12 

Faz-se necessário destacar que não foi estruturado pelo autor um controle autônomo 

de moralidade administrativa nos moldes perseguidos por Maurice Hauriou, ainda que 

consideradas, nas suas elaborações, ideias defendidas por um discípulo deste – Henri 

Welter. Foi organizado um apêndice ao controle da legalidade dos atos da administração 

por meio da apreciação da legitimidade dos motivos do ato se chegar à investigação 

da moralidade administrativa. 

Ressaltando a necessidade de um modo de pensar ponderado no tocante à 

interpretação da Lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, Seabra Fagundes alerta 

para a exceção, por ela feita, no respeitante à apreciação jurisdicional do mérito 

do ato administrativo, restando excluídos da averiguação os conteúdos referentes 

à oportunidade e conveniência da decisão sindicada – o mérito administrativo, 

entendendo, segundo Fagundes (1914, p.15). que 

[...] o legislador há de ter querido preservar à incursão da Justiça o território 

extra-legal (reservando-lhe, tão só, o exame dos aspectos jurídicos, ou seja, 

dos que pudessem, examinar-se à luz de razões jurídicas), deixando livre à 

Administração os aspectos políticos dos procedimentos da sua alçada. 

O mandado de segurança ganha status de garantia constitucional na Carta Política 

de 1934, tendo sido previsto no seu art. 113, item 33, nos seguintes termos: 

33) Dar-se-á mandado de segurança para defesa do direito, certo e incontes-

tável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal 

de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do habeas corpus, devendo 

ser sempre ouvida a pessoa de direito público interessada. O mandado não 

prejudica as ações petitórias competentes.

12  É interessante notar o encontro proporcionado pelo autor entre as ideias de Duguit e as de Hauriou, por meio 
do pensamento de Welter.
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Com o advento da Lei n. 191, de 16 de janeiro de 1936, o remédio heroico ganha 

pela primeira vez regulamentação infraconstitucional, mas foi fulminado, logo em 

seguida, pela Carta Política de 1937, muito embora o Decreto-Lei n. 6, de 16 de 

novembro de 1937, tenha-o trazido à cena jurídica, ainda que de forma restringida no 

referente ao alcance e extensão, conforme afirma Buzaid (1956). Retorna ao ambiente 

constitucional pátrio na Carta de 1946, previsto no art. 141, § 24:13 “Para proteger 

direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, conceder-se-á mandado de 

segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder”. 

A Lei n. 1.533, de 31 de dezembro de 1951, centra as bases definitivas e vigentes 

até a presente data acerca do mandado de segurança, na condição de instrumento 

jurisdicional disponibilizado ao titular de direito líquido e certo, ameaçado ou violado 

por ilegalidade ou abuso de poder.14

É precisamente pela faceta do abuso de poder que observaremos, nesse período, 

o controle jurisdicional da moralidade administrativa sem que fosse utilizado o termo 

proposto por Maurice Hauriou, nos moldes como ocorre em França. 

Para melhor explicitar esse entendimento, tomamos como exemplo o caso ocorrido 

no Estado do Rio Grande do Norte, o qual destacamos a seguir. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), em pronunciamento 

emblemático no direito brasileiro, proferiu decisão nos autos da Apelação Civil n. 

1.422, concedendo o mandado de segurança requerido pela Empresa de Transporte 

Potiguar Ltda., contra ato da Inspetoria Estadual de Trânsito, visando a assegurar o 

direito de tráfego dos veículos pertecentes àquela empresa entre a capital e cidades 

próximas, sem que fossem fixados horários restritivos e prejudiciais ao acesso dos 

passageiros. Da lavra do então Desembargador Seabra Fagundes, o histórico acórdão 

foi ementado nos seguintes termos:

13  Embora o número 24 não esteja precedido pelo sinal indicador de parágrafo (§ ), de forma explícita, no 
texto da lei, podemos considerá-lo como tal, pois é na sequencia dos parágrafos que se encontra: § 23; 24; 
§ 25, conforme podemos apreender do texto integral, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 9 jun. de 2013. 

14  Lei n. 1.535/51, que dispõe o seguinte: “Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas-corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém 
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 
forem as funções que exerça”, conforme podemos também econtrar em Buzaid (1956. p. 30).
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PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ABUSO DESSE PODER – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

-  No que concerne à competência, à finalidade e à forma, o ato discricionário 

está tão sujeito aos textos legais como qualquer outro.

-  O ato que, encobrindo fins de interesse público, deixe à mostra finalidades 

pessoais, poderá cair na apreciação do Poder Judiciário, não obstante origi-

nário do exercício de competência livre.

-  O ‘fim legal’ dos atos da Administração pode vir expresso ou apenas suben-

tendido na lei.

-  O direito que resulta, não da letra da lei, mas do seu espírito, exsurgindo 

implicitamente do texto, também pode apresentar a liquidez e certeza que 

se exigem para concessão do mandado de segurança.15

Na decisão questionada, a Inspetoria de Trânsito privilegiava um terceiro concorrente, 

na medida em que, efetuando a limitação do tráfego de veículos da Empresa Potiguar 

a determinados horários e em dias nos quais a movimentação na linha é diminuta, 

estabelecia uma sorte de benefício referente à otimização da arrecadação em vendas 

de passagens pelo concorrente.

Na sua defesa, a Inspetoria arvorou-se do fato de haver tomado a decisão dentro 

dos limites autorizados pela discricionariedade concedida por lei, o que, de acordo com 

o entender apresentado, correspondia, por si só e em consequência, à conformação 

da conduta às exigências da legalidade, de acordo com Nunes Leal (1948). 

Reconhecendo o divorciamento da ação administrativa, em análise, do fim de 

interesse público que deve essa perseguir, foi decretada a nulidade da decisão focada, 

numa efetiva e correlata tradução do pensamento de Maurice Hauriou, também 

considerando, conforme observamos em Nunes Leal (1948, p. 77), que 

15  Vitor Nunes Leal, em “Poder Discricionário e Ação Arbitrária da Administração – Comentário em transcrição integral à apelação cível 
n. 1.422 do TJ/RN”, publicado na Revista de Direito Administrativo, v. 14, Rio Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1948, p. 52. 
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[...] a atividade pública está sujeita, no seu exercício e desenvolvimento, a 

princípios morais básicos, tais os que prescrevem ao administrador diretrizes 

impessoais e superiores no uso das suas atribuições e na execução da lei, 

lhe ordenam superpor aos interesses ocasionais os supremos e definitivos 

interesses da coletividade, enfim, constituem as regras de boa administração 

da instituição administrativa. 

É ressaltada, ademais, a distinção fundamental e basilar entre a discricionariedade 

e a arbitrariedade da atividade pública, concluindo Seabra Fagundes no sentido de que 

o fato de a ação administrativa dar-se em face do exercício do poder discricionário, 

não significa que a coerência da finalidade buscada na decisão e aquela prevista ou 

tencionada na lei deixarão de ser apreciadas judicialmente, ainda de acordo com 

Nunes Leal (1948).

Nos dias atuais, cabe à Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, a disciplina do 

mandado de segurança. Uma das proposta principais desse novo regime foi a positivação 

do mandado de segurança coletivo, cujo cabimento já era comum e pacificado 

perante os Tribunais brasileiros,16 sobretudo, por força do art. 5º, LXX, alínea b, da 

Constituição de 1988. Tal cenário demonstra a maturidade do remédio constitucional 

como mecanismo de controle da moralidade administrativa no país.

Assim, restou patente e verificada a síntese entre controle jurisdicional da moralidade 

da Administração Pública e o mandado de segurança, desde o seu nascedouro. 

Exatamente de acordo com a previsão do doyen de Toulouse, posto ter a decisão 

judicial sujeitado a conduta pública, como visto, a princípios morais informadores 

de diretrizes gerais distintas da norma legal e que informam o agir administrativo.

A ação popular e o controle da moralidade administrativa

A ação popular, que tem suas bases primeiras no direito romano e está equiparada 

ao recurso por excesso de poder, do ordenamento jurídico francês, apareceu no cenário 

jurídico brasileiro pela primeira vez, de forma acanhada, na Constituição de 1934 

(FAGUNDES, 1946, p. 5), nos seguintes termos: “art. 113, [...] Qualquer cidadão será 

parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do 

16 Vide STJ – Sexta Turma REsp n. 76.731/SC – DJ 19.05.97, Relator Min. Fernando Gonçalves.
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patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios [...]”, tendo sido, em decorrência 

da excessiva restrição com que foi brindada, escassamente manejada.

Não logrando recepção na Carta de 1937, ressurge na de 1946, no § 38, do art. 

141, que estabelecia: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 

ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos 

Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.”

Por intermédio da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965, a ação popular recebeu 

regulamentação infraconstitucional,17 ficando assente a nulidade dos atos lesivos 

ao patrimônio público em face da incompetência da autoridade administrativa; por 

vício de forma; em razão da ilegalidade18 do objeto; em decorrência de inexistirem 

motivos embasadores da decisão administrativa; e por desvio de finalidade. Podemos 

observar textualmente: 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão 

as seguintes normas:

a)  a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribui-

ções legais do agente que o praticou;

b)  o vício de forma consiste na omissão ou da observância incompleta ou 

irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c)  a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

17 A Constituição de 1967, no § 3, do art. 150, conservou a previsão referente à ação popular.
18  Emerson Garcia expressa a necessidade de observância da legalidade como forma de validade do ato praticado: “com efeito, a 

inobservância do princípio da legalidade, ainda que possível simulação busque demonstrar o contrário, acarreta a nulidade do ato, 
podendo esta ser perquirida, dentre outras formas, por meio de ação popular” (GARCIA; ALVES, 2011, p. 79). 
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d)  a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, 

em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido;

e)  o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Entendemos que o esforço doutrinário empreendido por Maurice Hauriou e 

continuado por Welter, no sentido de ver submetida a atividade pública em França ao 

controle jurisdicional da moralidade administrativa, como anteriormente mostramos, 

fez-se desnecessário no Brasil, uma vez que a Lei de Ação Popular (LAP) forneceu todas 

as ferramentas para que fosse viabilizada a materialização de semelhante controle, em 

todos os seus termos e alargamentos. Somente o nomem juris elegido pelo mentor 

da moralidade administrativa não foi prestigiado pela citada norma, o que ocorrerá 

em bom tempo.

É precisamente nos casos referentes à inexistência de motivos, ou seja, quando a 

questão de fato ou de direito, em que se baseia o ato, é materialmente inexistente ou 

juridicamente inadequada ao resultado alcançado; e em face do desvio de finalidade, 

quando o agente pratica o ato objetivando fim distinto daquele previsto, explícita 

ou implicitamente, na regra de competência, que se possibilita, em ambos os casos, 

o esquadrinhamento jurisdicional da conduta pública afrontatória à moralidade 

administrativa.19

A assertiva derradeira pode ser apropriadamente corroborada com os ensinamentos 

de Seabra Fagundes, um dos colaboradores no que tange à feitura e concepção da 

LAP no Brasil.20 Para Fagundes (1946, p. 19),

[...] a ação popular impõe a interferência do judiciário em setor relevante, 

até aqui quase ou totalmente subtraído ao seu controle: o da moralidade do 

ato administrativo. Com efeito [continua] indagando se o ato é lesivo ou não 

ao patrimônio de uma das pessoas que nele participam (pessoa de direito 

19 In letras “c “e “d”, da Lei n. 4.717/65, com transcrição na nota anterior. 
20  José Guilherme Giacomuzzi, 2002, p. 125. O autor e colega do Parquet dá conta de explícita menção à moralidade administrativa 

em parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça, que fundado em lições de Rafael Bielsa, ressalta que a lei elevaria “o 
espírito cívico da parte consciente e responsável do povo e contribuiria para o saneamento moral da Administração Pública das três 
órbitas: a da União, a dos Estados e a dos Municípios [...] É um cidadão que impugna o ato lesivo para o interesse geral, porque esse 
ato viola a lei ou prejudica o patrimônio da entidade pública ou implica uma imoralidade ou restringe arbitrariamente a liberdade [...]
o autor da ação é uma espécie de ‘cavaleiro cruzado’ da legalidade e da moralidade administrativa”. 



Moralidade Administrativa: construção e controle jurisdicional nos ordenamentos jurídicos francês e brasileiro
TEORIA DA INSTITUIÇÃO DE MAURICE HAURIOU

104

público ou sociedade de economia mista), o juiz terá de ater-se antes a um 

critério moral (examinando as vantagens ou desvantagens do ato decorrentes, 

a honestidade da operação, etc.), que de legalidade (conformação e conteúdo 

dos atos contratuais, etc.).

Em acréscimo, prenuncia Fagundes (1946, p. 19): “É auspiciosa essa possibilidade 

que se abre ao controle jurisdicional da boa gestão do patrimônio público. E só por existir 

já se pode esperar maior cuidado no dispor e fazer aplicação dos dinheiros do povo”.

No âmbito da doutrina contemporânea, é importante destacar o que prelecionam 

Garcia e Alves (2011, p. 188):

A aferição da compatibilidade dos atos emanados dos agentes estatais com os 

princípios norteadores de sua atividade permitirá a recomposição do equilíbrio 

que deve existir entre os membros da coletividade por ocasião da assimila-

ção dos encargos que lhes sejam impostos em benefício desta. E, havendo 

sobrecarga sobre setores específicos ou mesmo lesão individual, o controle 

jurisdicional possibilitará a recomposição da normalidade e a efetivação do 

princípio da legalidade.

Para Garcia e Alves (2011, p. 756), é inestimável a importância da LAP, consistente, 

sobretudo, na tutela emprestada aos interesses difusos e na preservação da moralidade 

administrativa em prol do real interesse público, ex vi:

No sistema brasileiro, a ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da Cons-

tituição Federal, e disciplinada na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, 

vem desempenhando importantíssimo papel na tutela dos interesses difusos, 

voltando-se, nos termos da atual previsão constitucional, ao resguardo do 

patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do 

patrimônio histórico e cultural. 

Também a respeito da LAP, Justen Filho (2012, p. 1.183) evidencia ser a infração 

à moralidade administrativa um dos pressupostos do cabimento da ação popular. 

Em suas palavras, “o exercício da ação popular reflete a participação individual no 

controle das atividades administrativas. Consiste numa atuação de interesse coletivo, 
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orientada a defender as instituições e os interesses coletivos”. Ainda segundo o autor, 

tais ideias importam a “funcionalização das ‘prerrogativas’. O sujeito que exercita a 

ação popular não age no interesse egoístico pessoal, mas em busca do bem comum”.

A LAP municiou o cidadão de todas as armas necessárias ao controle jurisdicional 

da moralidade administrativa, a ponto de Franco Sobrinho (1974, p. 207) afirmar com 

propriedade o seguinte: 

[...] não se diga que no direito brasileiro, a doutrina não encontrou o melhor 

caminho assegurador do respeito pela boa ordem administrativa. De um modo 

geral, a moralidade administrativa passou a constituir pressuposto da validade 

de todo ato da Administração Pública. Não se trata, contudo, da moral comum, 

mas sim da moral jurídica. E para a qual prevalece a necessária distinção entre 

o bem e o mal, o honesto e o desonesto, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o legal e o ilegal. Não obedecendo 

o ato administrativo somente à lei jurídica. Na ação popular, na negativa do 

dever de boa-administração, assentam-se as premissas.

Entretanto, o êxito pleno de tal desiderato não foi observado. As dificuldades 

decorrentes da operacionalização desse “remédio político-jurisdicional”, consoante 

Fagundes (1946, p. 5.), no que diz respeito à produção da prova necessária a um 

efetivo embasamento do pleito, embaraçaram a sua utilização com a frequência que 

se almejava.

Mesmo assim, o tema atinente à moralidade administrativa manteve-se em acesa 

discussão, sendo dignos de nota dois trabalhos alicerçados primordialmente nos 

ensinamentos de Maurice Hauriou, que muito influenciaram a produção doutrinária 

administrativista no Brasil: um ensaio da lavra do português Antônio José Brandão 

e um trabalho monográfico de autoria de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho. O 

primeiro publicado cerca de uma década antes da LAP, e o segundo concebido quase 

uma década depois. 

Para a efetividade dos mecanismos de controle, impõe-se a associação da moralidade 

administrativa ao princípio da publicidade, também preconizado no art. 37, caput, da 

Carta Política de 1988. A viabilidade da ação popular requer o acesso a documentos 
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que embasem seu objeto, os quais, em sua maioria, encontram-se disponíveis apenas 

nos arquivos da Administração.

A defesa da publicidade dos atos administrativos torna-se imprescindível para o 

controle da moralidade das esferas públicas de poder, porque permite ao cidadão o 

conhecimento prévio do que se passa e lhe fornece subsídios para proposituras de 

demandas como o mandado de segurança e a ação popular.

A respeito da profícua associação dos princípios da Administração, França (2000, 

p. 81) ressalta que os “princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência são elementos que devem ser conjugados para o melhor 

entendimento do regime jurídico-administrativo”.

Cumpre ressaltar, nesse contexto, o recente advento da Lei n. 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, destinada a regular o acesso à informação dos mais variados atos 

relativos à gestão política, organizacional e de serviços da Administração Pública. A 

publicidade assimila, assim, outra roupagem, traduzida no termo transparência, cada 

vez mais comum após o advento da nova Lei.

Cremos que a instrumentalização da ação popular restou fortalecida com tais marcos 

legais pertinentes à publicidade e à transparência dos atos administrativos. Afinal, 

embora se tenham preservados os direitos de intimidade decorrentes de informações 

sigilosas e pessoais, a Lei de Acesso à Informação (LAI) estabeleceu a gestão transparente 

da coisa pública, propiciando amplo acesso e divulgação sem descurar da garantia de 

autenticidade e integridade do correspondente conteúdo.

Por fim, consoante o entendimento de Hugo Nigro Mazzilli (2011), a Constituição 

Federal ampliou o arcabouço de interesses a serem defendidos por intermédio da 

ação popular, além de conferir ao Ministério Público, por meio de ação civil pública, o 

mister da defesa do patrimônio público, tudo na forma da Lei n. 8.429, de 2 de junho 

de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa –,o que analisaremos melhor a seguir. 

A ação civil pública na seara da improbidade 
administrativa e o controle da moralidade

No Brasil, a Constituição de 1988 inaugura o regime jurídico do dever de probidade, 

com destaque para as prescrições atinentes aos casos de inelegibilidade (art. 14, § 9º), 
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à perda ou à suspensão de direitos políticos (art. 15, V) e às demais sanções cabíveis por 

atos contrários a tal dever ou, conforme são mais conhecidos, por atos de improbidade. 

A Lei de Improbidade Administrativa21 define como atos ímprobos aqueles que 

geram enriquecimento ilícito, ensejadores de lesão ao erário e atentatórios aos princípios 

da Administração Pública. É evidente que, em todos os casos, constata-se a ausência 

da boa-fé e a ruptura da moralidade administrativa.

Corroborando tal entendimento, Martínez (2010, p. 109) esclarece que “a 

probidade é um corolário da moralidade”, a necessidade de o agente público conduzir 

seus atos de maneira proba, caso contrário, configurada estará a improbidade e, 

consequentemente, a lesão ao princípio da moralidade.

Mais precisamente, conforme o art. 11, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, a 

improbidade administrativa decorre da violação dos deveres de probidade, honestidade, 

impessoalidade e imparcialidade do administrador, que são características do princípio 

da moralidade administrativa.22

O ato desviante do dever de probidade é, em regra, pluriofensivo, porquanto, 

além das consequências jurídicas refletidas na intimidade da Administração, podem 

ensejar a responsabilização penal, desde que haja a subsunção do ato ímprobo a 

certa hipótese legal tipificada como crime. Ademais, não é incomum que tal ilicitude 

repercuta em danos a terceiros, sujeitando seu autor também à responsabilização 

civil. “Vale enfatizar: as responsabilidades civil, penal e administrativa podem coexistir, 

extraindo-se simultaneamente do mesmo fato jurídico várias consequências nos diversos 

planos” (COSTA NETO et al., 2002, p. 346).

Como dito, a probidade corresponde à moralidade administrativa e, portanto, o 

ato de improbidade desvia do fim constitucional de supremacia do interesse público 

21  Segundo José Marcelo Ferreira Costa (1998, p. 49), precedem a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, “duas leis federais, que, 
basicamente, combatiam especifamente o enriquecimento ilícito [...]: a Lei n.º 3.164 de 1º de junho de 1957 (Lei Pitombo – Godói 
Ilha) e a Lei n.º 3.502 de 21 de dezembro de 1958 (Lei Bilac Pinto). É certo que ambos os diplomas normativos foram recepcionados 
pelo Texto Maior de 1988, mas como ficou afirmado, elas apenas trataram do locupletamento ilícito. Entretanto, com o advento 
da atual Constituição, o legislador ampliou o bem jurídico tutelado, passando-se a combater diretamente o gênero improbidade 
administrativa, cujo qualo, o enriquecimento ilícito é espécie. Destarte, houve plena necessidade de regulamentação do disposto no 
texto constitucional expresso em seu art. 37, § 4º”. 

22  Nicolao Dino de Castro e Costa Neto observa que “honestidade, imparcialidade e lealdade são conceitos abertos que reconduzem o 
intérprete à própria noção de moralidade administrativa. Vale dizer, são atributos do princípio da moralidade administrativa, sendo 
que a imparcialidade é, também, atributo do princípio da impessoalidade. Pode-se afirmar, então, que o cerne da improbidade 
prevista no art. 11 é a violação do princípio da moralidade administrativa”. (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Improbidade 
administrativa: aspectos materiais e processuais. In: SILVA FILHO, Nívio de Freitas; ANJOS FILHO, Robério Nunes dos; COSTA NETO, 
Nicolao Dino de Castro; SAMPAIO, Jospe Adercio Leite. Improbidade administrativa: 10 anos da lei n. 8.429/92. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 357.
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imposto à conduta dos agentes do Estado. A improbidade – reitere-se – é uma das mais 

sensíveis ofensas aos princípios constitucionais da Administração Pública, sobretudo, 

ao princípio da moralidade. 

Segundo Costa Neto et al. (2002, p. 356-357),

A violação de um princípio assume contornos de indiscutível gravidade, sendo 

até mesmo mais significativa que a contrariedade de uma regra jurídica. A 

repercussão negativa é muito maior na inobservância de um princípio, porquanto 

este, exercendo um papel de balanceamento de interesses e de ‘ligação’ de 

normas e preceitos, possui uma dimensão axiológica que, abalada, repercute 

em todo sistema. Daí porque a figura inteiramente adequada a tipificação, como 

improbidade, dos atos atentatórios aos princípios norteadores da administração.

Giacomuzzi (2002, p. 288) acrescenta o caráter subjetivo da improbidade, pois, 

segundo ele, “as condutas do administrador ímprobo, merecedor das sanções da Lei 

8.429, de 1992, hão de ser sempre analisadas do ponto de vista subjetivo do agente. 

[...] o legislador pune o administrador desonesto, não o administrador incompetente”.

Na mesma direção, o Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou-se, conforme a 

relatoria conduzida pelo Ministro Luiz Fux:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE 

APADRINHADOS EM CARGOS DE CONFIANÇA. DESVIO DE FINALIDADE.

VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO MOTIVADO 

PARA ATINGIR INTERESSES PESSOAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IM-

POSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. O 

provimento de cargos de livre nomeação e exoneração deve obedecer aos 

requisitos encartados na Constituição Federal, vale dizer a) devem ser destina-

dos às funções de direção, chefia e assessoramento; b) devem ser observados 

os princípios que regem a Administração Pública: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, entre outros. In casu, o Tribunal a quo en-

tendeu que a criação e o provimento de 27 (vinte e sete) cargos em comissão se 

deu exclusivamente para atender a interesses particulares dos ora agravantes, 
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servindo de “recompensa” política aos contemplados, de forma que restaria 

configurado a improbidade administrativa nos termos da Lei infraconstitucional 

de regência – Lei 8.429/92 – desvio de finalidade e violação ao princípio da 

moralidade administrativa. Dissentir desse entendimento implicaria no reexame 

de fatos e provas, o que é vedado nesta instância face o teor da Súmula 279 do 

STF, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 

Agravo regimental desprovido.23

Acerca dos atos de improbidade, Luiz Manoel Gomes Junior e Rogério Favreto 

expõem: “preceitos de moralidade e boa-fé são os mais relevantes para a Administração 

Pública, ao par da legalidade, não podendo ter complacência na punição, em especial 

quando o agente tem a responsabilidade funcional de cumprir seus deveres” 

(GAJARDONI et al., 2012, p. 130).

Nessa tessitura constitucional de combate aos atos ímprobos ou imorais perante 

a Administração Pública, revela-se a ação civil pública e, por decorrência lógica, o 

Ministério Público, como instrumento e instituição, respectivamente, guardiões da 

moralidade administrativa.

Prescrita no art. 129, III, da Constituição Federal e regulamentada na legislação 

infraconstitucional pela Lei Federal n. 7.347, de 24 de julho de 1985, a ação civil pública 

destina-se a pleitear provimento judicial para salvaguarda, prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e extrapatrimoniais impingidos a interesses difusos ou coletivos, 

conforme dispostos em lei, sendo o Ministério Público um dos principais legitimados 

para sua propositura. 

Concernente ao cabimento da ação civil pública manejada nos casos de improbidade 

administrativa, cumpre dizer: considerada a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992,  

23  STF Ag. Reg. no AI 842925 SP, 1ª T., DJ 14/09/2011, Rel. Min. LUIZ FUX. Segue outro precedente do STF pertinente sobre o assunto: 
“A celeuma instaurada nos autos diz respeito ao art. 11, II, a Lei n. 8.429/90 (improbidade administrativa), que estabelece o seguinte: 
‘Art. 11. 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: I - omissis ; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;’ Este artigo versa sobre os atos de improbidade que atentam contra 
os princípios da administração pública, e, de tais princípios, no acórdão recorrido, foi, ressaltado que, in casu, o ato perpetrado pelo 
recorrente atingiu mais especificamente o da legalidade e moralidade. É certo que os atos contidos no rol dos incisos do art. 11 são 
os que atentam contra os princípios da administração pública, princípios estes que também constam do art. 37, § 4º, da Constituição 
Federal. E, tratando-se de princípios, não obstante a previsão na lei positiva, ao se mensurar acerca da honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade que devem nortear a conduta administrativa, não se exige o efetivo dano ao erário público, pois são valores que 
visam resguardar a moralidade administrativa [...]”. (STF RE 535127 RS, DJ 04/11/2011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
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parte integrante do complexo de instrumentos constitucionais e infraconstitucionais 

da tutela do patrimônio público e dos interesses difusos e coletivos, torna-se evidente 

a possibilidade jurídica do manejo da ação civil pública, tanto pelo Ministério Público 

quanto pelos demais colegimitados. Afinal, é de se ter em vista a regra contida no 

art. 129, caput, III, e § 1º, da Constituição Federal.

Garcia e Alves (2011, p. 742-743, grifos nossos) acrescentam que

É cabível o manejo de ação civil pública no campo da improbidade, incidindo as 

regras processuais previstas na Lei nº 7.347/85 por ser a tutela do patrimônio 

público um interesse difuso, constatação que serve de polo metodológico 

à solução de intrincadas questões processuais no campo de que ora nos 

ocupamos. Sem prejuízo, evidentemente, da aplicação das regras processuais 

contidas na própria Lei nº 8.429/92 que, a nosso juízo, em momento algum se 

põe em choque com a normativa contida na Lei da Ação Civil Pública.

Assim, faz-se pertinente entendermos, segundo Mazzilli (2011, p. 198.) que 

“está o Ministério Público legitimado à defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa, pela ação civil pública”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou diversas 

vezes quanto à admissão da ação civil pública nos casos de improbidade administrativa: 

“é perfeitamente compatível a utilização de ação civil pública com fundamento 

na Lei de Improbidade Administrativa”;24 “é perfeitamente cabível na ação civil 

pública, regulada pela Lei 7.347/85, pedido de reparação de danos causados ao 

erário pelos atos de improbidade administrativa, tipificados na Lei 8.429/92”;25 e, 

por último, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o foro do local do 

dano é competente para processar e julgar Ação Civil Pública, mesmo nos casos de 

improbidade administrativa”.26

Isso porque se tornou indiscutível que os atos eivados de improbidade constituem 

ofensa direta à moralidade administrativa, principalmente, por consubstanciarem 

condutas reprováveis praticadas por agentes públicos, danosas ao patrimônio e ao 

interesse públicos.

24 STJ – REsp 1.015.498/SC, 2ª T., DJ 30/04/2008, Rel. Min. Castro Meira. 
25 STJ – REsp 735.424/SP, 2ª T., DJ 18.-5.2007, Rel. Min. Eliana Calmon.
26 STJ – AgRg no REsp 104.330-7/RN, 2ª T., DJ 20.04.2009, Rel. Min. Herman Benjamin.
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A respeito desse tema afiança Justen Filho (2012, p. 1010), a 

[...] improbidade se configura como violação a um dever específico, que é o do 

respeito à moralidade. Não se confunde improbidade com ilicitude em sentido 

amplo. Pode haver ilicitude sem haver improbidade. A improbidade pressupõe 

um elemento subjetivo reprovável. Como regra, a improbidade se aperfeiçoa 

mediante um elemento doloso, admitindo-se a forma culposa como exceção.

Nas palavras de Giacomuzzi (2002, p. 287) “a improbidade é ‘uma imoralidade 

qualificada pelo dano ao Erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem’, 

e [...] tal ‘qualificação’ se dá pelo elemento subjetivo (dolo ou culpa)”.

A probidade administrativa, portanto, corresponde a uma exteriorização da moralidade, 

razão pela qual o comportamento contrário enseja a punição do ímprobo com a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 

e o ressarcimento ao erário, conforme preconiza o art. 37, § 4º, da Constituição de 1988. 

Trata-se de averiguar e demandar a punição, por meio do inquérito civil e da ação 

civil pública, de conduta de agente público estranha ao dever de servir à Administração 

com lisura e honestidade, sem arvorar-se no proveito de seus interesses particulares 

ou na prevaricação em favor ou contra terceiros. 

Dito isso, pertinente se faz entendermos que a improbidade consiste em uma 

imoralidade administrativa, a ser combatida, sobretudo, pelo Ministério Público no 

exercício de seus misteres constitucionais.

Na esfera de atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

(MPRN), cabe destacar dois casos de improbidade paradigmáticos enfrentados pelo 

Parquet estadual, descritos a seguir.

a) Ação Civil Pública n. 0248873-71.2007.8.20.0001 

Em fase final de instrução e julgamento, ajuizada perante a Quinta Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, cuja causa de pedir decorre dos indícios de 

“desvio de recursos públicos destinados à aquisição de gêneros alimentícios para a 

associação civil Movimento de Integração e Orientação Social (MEIOS)”, conveniada 

com a Secretaria de Estado do Trabalho e da Assistência Social (SETHAS), importando 
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a responsabilização dos envolvidos por ato de improbidade, bem como eventuais 

consequencias em matéria penal;27 

b) Ação Civil Pública n. 0008615-32.2009.8.20.0001 

Em grau de recurso, ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Natal/RN e julgada procedente no primeiro grau, cuja causa de pedir 

decorre dos indícios de “desvio de verbas públicas, no âmbito da Secretaria Estadual de 

Turismo, mediante fraude na contratação de empresas organizadoras de eventos, [...], 

contratação de serviços fictícios”, em descompasso óbvio com o dever de probidade 

administrativa.28

Por fim, os mecanismos de controle da moralidade administrativa que optamos por 

trabalhar receberam o devido valor na jurisprudência, consistindo em um verdadeiro 

microssistema de defesa da boa-administração e dos interesses difusos e coletivos, 

sobretudo, quando capitaneados pelo Ministério Público, órgão legítimo para tais 

intentos. Por isso, a seguir, temos o julgado do STJ, cuja ementa traduz, em precisa 

síntese, o raciocínio até aqui engendrado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO DE LIMINAR. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. 

SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 

356/STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO 

STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA ATO DE IMPROBIDADE. 

CABIMENTO. 1 A probidade administrativa é consectário da moralidade 

administrativa, anseio popular e, a fortiori, difuso. 2. A característica da ação 

civil pública está, exatamente, no seu objeto difuso, que viabiliza mutifária 

legitimação, dentre outras, a do Ministério Público como o órgão de tutela,  

27 Disponível em: <http://esaj.tjrn.jus.br>. Acesso em: 28 maio 2013.
28 Disponível em: < http://esaj.tjrn.jus.br>. Acesso em: 28 maio 2013.
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intermediário entre o Estado e o cidadão. 3. A Lei de Improbidade Administra-

tiva, em essência, não é lei de ritos senão substancial, ao enumerar condutas 

contra legem, sua exegese e sanções correspondentes. 4. Considerando o 

cânone de que a todo direito corresponde uma ação que o assegura, é lícito 

que o interesse difuso à probidade administrativa seja veiculado por meio da 

ação civil pública máxime porque a conduta do Prefeito interessa à toda a 

comunidade local mercê de a eficácia erga omnes da decisão aproveitar aos 

demais munícipes, poupando-lhes de noveis demandas. 5. As consequências 

da ação civil pública quanto aos provimento jurisdicional não inibe a eficácia da 

sentença que pode obedecer à classificação quinária ou trinária das sentenças 

6. A fortiori, a ação civil pública pode gerar comando condenatório, decla-

ratório, constitutivo, autoexecutável ou mandamental. 7. Axiologicamente, 

é a causa petendi que caracteriza a ação difusa e não o pedido formulado, 

muito embora o objeto mediato daquele também influa na categorização da 

demanda. 8. A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação 

civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código 

de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 

Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais 

e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se. 9. A 

doutrina do tema referenda o entendimento de que “A ação civil pública é 

o instrumento processual adequado conferido ao Ministério Público para o 

exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, exigindo 

tanto a reparação do dano causado ao patrimônio por ato de improbidade 

quanto à aplicação das sanções do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, 

previstas ao agente público, em decorrência de sua conduta irregular. [...] 

Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos pedidos de aplicação das sanções 

previstas para ato de improbidade à ação civil pública, que se constitui nada 

mais do que uma mera denominação de ações coletivas, às quais por igual 

tendem à defesa de interesses meta-individuais. Assim, não se pode negar 

que a Ação Civil Pública se trata da via processual adequada para a proteção 

do patrimônio público, dos princípios constitucionais da administração pública 

e para a repressão de atos de improbidade administrativa, ou simplesmente 

atos lesivos, ilegais ou imorais, conforme expressa previsão do art. 12 da Lei 
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8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal e art. 3º da 

Lei n.º 7.347/85) (Alexandre de Moraes in Direito Constitucional, 9ª ed., p. 

333-334) 10. Precedentes: REsp 805.080/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 820.162/

MT, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, 

DJ 31/08/2006 p. 249; REsp 516.190/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 26/03/2007 p. 

219; REsp 510150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 17/02/2004, DJ 29/03/2004 p. 173. [...].29 

Resta patente que o Ministério Público é Instituição, ademais de vocacionada, 

juridicamente compelida ao exercício do dever de preservação da moralidade 

administrativa e enfretamento à improbidade. Tem para tanto disponíveis diversos 

mecanismos na seara cível, dentre eles o inquérito civil e a ação civil pública. Conta 

ainda com a possibilidade das estratégias e providências advindas da sua atividade 

investigatória criminal e do manejo da ação penal pública incondionada com vistas à 

proteção do patrimônio público e responsabilização do agente ímprobo.

As contribuições doutrinárias de Antônio José 
Brandão e Manoel de Oliveira Franco Sobrinho ao 
controle da moralidade administrativa

Podemos afirmar, sem medo de incorrer em erro, que os trabalhos de Antônio 

José Brandão e Manoel de Oliveira Franco Sobrinho constituem verdadeiros marcos 

na elaboração do controle autônomo da moralidade administrativa no ordenamento 

jurídico brasileiro. Um e outro foram exaustivamente citados não apenas pela doutrina 

especializada, como também referenciados em diversas decisões judiciais.30 

29 STJ – REsp 1085218/RS, Primeira Turma, DJe 06.11.2009, Rel. Min. Luiz Fux.
30  Por todos, Caio Tácito, “Moralidade Administrativa”, em Revista de Direito Administrativo, v. 218, Rio de Janeiro, Renovar, 

1999, p. 8, destaca o reflexo nos estudos do tema advindo do ensaio sobre a moralidade administrativa da autoria de Antônio José 
Brandão, e na p. 7, referencia o pioneirismo da elaboração monográfica referente ao assunto em foco, da lavra de Manoel de Oliveira 
Franco Sobrinho.
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Antônio José Brandão – Moralidade Administrativa 

Intitulado de Moralidade Administrativa, o ensaio de Antônio José Brandão foi 

primeiramente publicado em Portugal,31 sem que tenham sido observadas maiores 

repercussões, e reproduzido no Brasil, onde logrou considerável êxito.32; 33

Brandão (1951, p. 460) empreende o colecionamento de algumas proposições 

oriundas da doutrina francesa, acerca da moralidade administrativa, e baseado nelas 

sustenta que:

[...] a actividade dos administradores, além de traduzir a vontade de obter o 

máximo de eficiência administrativa, terá ainda de corresponder a vontade 

constante de viver honestamente, de não prejudicar outrem e de a cada um dar 

o que lhe pertence – princípios de direito natural já lapidarmente formulados 

pelos jurisconsultos romanos.

Repete, ademais, a síntese pretendida por Maurice Hauriou entre a moralidade 

administrativa e o desvio de poder, apontando que esse instrumento jurídico não 

serve apenas para a averiguação da legalidade da conduta da Administração, mas 

também para verificar a regularidade dessa em relação aos intuitos morais desviados 

do administrador (BRANDÃO, 1951). 

Destaca, outrossim, a importância da intenção moral subjacente ao ato praticado na 

escolha do fim metajurídico, como fonte de embasamento da conduta materializada, 

que pode perfeitamente afetar a juridicidade desse ato, por meio da imoralidade 

administrativa. Serão, dessa forma, produzidas modificações lícitas na ordem jurídica,  

31 Antônio José Brandão, “Moralidade Administrativa”, no Boletim do Ministério da Justiça, n. 1, Lisboa, 1947, p. 50 a 73.
32  Antônio José Brandão, “Moralidade Administrativa”, Revista de Direito Administrativo, n. 25, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio 

Vargas, 1951, p. 454 a 467. 
33  É uma regra a citação do doutrinador português quando se fala do princípio da moralidade administrativa no Brasil. A unanimidade 

referente à contribuição do autor em tela é quebrada por José Guilherme Giacomuzzi, em publicação de 2002, sobre a moralidade 
administrativa, em que elenca duas críticas ao ensaio: a primeira é que não há citação das fontes, o que compromete a sua 
cientificidade, e a segunda refere-se a uma tentativa de imbricar o direito e a moral, o que desemboca em uma retórica vazia.
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porém movidas por determinações imorais, eivadas de antijuridicidade, que deverão 

ser expurgadas mediante o controle judicial.34 

Brandão (1951, p. 466-467), de forma pertinente, esclarece que 

[...] repugnava aos administrativistas aceitar a relevância jurídica de uma coisa 

a que se dera o nome juridicamente dissonante de imoralidade administrativa. 

Por outro lado, o estudo do desvio de poder foi conduzido com o intuito 

prévio de o colocar dentro de conceito da legalidade. E muito embora a teoria 

jurídica do acto administrativo tropeçasse, ao fazer esse estudo, no fenômeno 

perturbador da discricionariedade, elidiu todos os problemas, contentando-se 

com determinada análise psicológica que lhe permitia, depois, caracterizar 

juridicamento o desvio de poder como violação da lei e do fim. 

Os escritos do autor português serviram de divulgação e espraiamento das ideias 

dos principais empunhadores da bandeira do controle jurisdicional da moralidade 

34  Em Portugal a teoria da moralidade administrativa não vingou, sobretudo pelas cristalinas posições defendidas por diversos 
doutrinadores acerca do desvio de poder, como componente integrante do controle da legalidade do ato administrativo, Marcello 
Caetano, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, 1996, p. 149, após decretar o abandono 
da teoria proposta por Hauriou, assevera que: ”no Direito Administrativo a Moral só vale na medida em que, sendo recebida pela 
norma jurídica e como conteúdo desta, passe a beneficiar da sanção peculiar da ordem jurídica em lugar de ficar limitada às suas 
sanções peculiares (reprovação de consciências)”, sendo a mesma a orientação seguida por Rogério Guilherme Ehrhardt Soares, 
Interesse Público, Legalidade e Mérito, Coimbra, 1955, p. 198 e seg., quando trata do interesse público e do dever jurídico 
de boa administração, sendo que a este não estabelece qualquer ligação à moralidade administrativa ou a orientações de cunho 
ético ou deontológico. No mesmo sentido e em bases atuais, Bernardo de Diniz de Ayala, O (Défice de) Controlo Judicial da 
Margem de Livre Decisão Administrativa. Lisboa, Lex, 1995, p. 192 e seg. e 259 e seg., referencia à “legalidade enriquecida” 
sobremaneira pela importação e densificação de princípios gerais de direito como parâmetro cada vez mais restritivo da atividade 
administrativa discricionária, sem, no entanto, mencionar a moralidade administrativa como elemento de quaisquer controles, e 
Maria Teresa de Melo Ribeiro, O Princípio da Imparcialidade da Administração Pública, Coimbra, 1996, p. 38 e seg., que 
nega veementemente a possibilidade de atuação jurisidicional no controle da moralidade administrativa em face do desvio de poder, 
asseverando que “o vício de desvio de poder pressupõe é a violação de verdadeiras normas jurídicas, pelo que a sua construção 
teórica deve ser feita em termos de exclusiva legalidade, não tendo, pois, qualquer sentido falar de uma consciência ética da 
Administração; neste sentido a moralidade administrativa não existe” p. 49. Afonso Rodrigues Queiró, Reflexões Sobre a Teoria 
do Desvio de Poder em Direito Administrativo, Coimbra, Coimbra Editora, 1940, p. 63 e seg. e em O Poder Discricionário 
da Administração, Coimbra, Coimbra Editora, 1948, p. 174 e seg., observa no vício por desvio de poder dupla natureza: uma 
objetiva e outra subjetiva. A primeira corresponde à violação do espírito e fim da lei, sendo portanto de estrita legalidade; enquanto 
que a segunda, que se refere ao conteúdo inserto nos ‘móbeis psicológicos’ orientadores da escolha discricionária do administrador 
público, é uma questão de moralidade administrativa. O autor português foi o que mais se aproximou em seu país da construção 
gaulesa atinente à moralidade administrativa capitaneada por Hauriou, a qual direcionou críticas em face desta pretender a limitação 
do vício do desvio de poder ao controle da moralidade administrativa. José Sérvulo Correia, Noções de Direito Administrativo, 
v. I, Lisboa, Danubio, 1982, p. 447 e seg. também adere à proposição de Hauriou, na medida em que vislumbra a possibilidade 
de ser efetuado um controlo de moralidade através do controlo de legalidade em face do reforço advindo das “virtualidade da 
aplicação do princípio da imparcialidade ao exercício do poder discricionário”. O autor acredita que ocorrerá violação à moralidade 
administrativa somente nos casos em que o desvio de poder deu-se de forma dolosa, ou seja, quando a autoridade administrativa 
de forma proposital, consciente e deliberadamente prosseguiu um fim ilegal, seja com o intuito de satisfazer interesses particulares, 
seja em face de um móbil político. Faz-se oportuno ressaltar a relação efetuada por Sérvulo Correia, a qual reputamos íntima, entre 
o controle da moralidade administrativa e o princípio da imparcialidade previsto no art. 266o., n. 2, da Constituição da República 
Portuguesa (segundo o texto da lei Constitucional n. 1/92, de 25 de novembro), que juntamente com os princípios da igualdade, 
da proporcionalidade, da justiça e da boa-fé norteiam o atuar dos órgãos e agentes administrativos no exercício das suas funções.
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administrativa em França, abrindo um importante canal na doutrina brasileira para a 

fixação das bases necessárias à discussão da moralidade administrativa. 

Manoel de Oliveira Franco Sobrinho – O Controle da 
Moralidade Administrativa

A primeira apreciação monográfica acerca da moralidade administrativa deu-se 

por obra de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, com a publicação, em 1974, da tese 

intitulada: O Controle da Moralidade Administrativa.35 

Franco Sobrinho (1974, p. 2) introduz sua obra com os seguintes questionamentos: 

“Bastará a legalidade para justificar toda a ação do poder administrativo? Não haverá 

além da legalidade outras regras capazes de impor limitações à Administração?” 

Respondendo pela negativa à primeira questão, e positivamente em relação à 

segunda, Franco Sobrinho (1974) considera que o direito e a moral não se confundem, 

muito embora reconheça que imposições de ordem moral são, por vezes, imposições 

de direito; contudo, podem vislumbrar-se distintamente, de modo que o controle 

jurisdicional da moralidade administrativa é perfeitamente justificável e deve ser 

fomentado (FRANCO SOBRINHO, 1974). É nessa esteira que, em desacordo com os 

ensinamentos de Maurice Hauriou, afirma não ser a noção de moralidade excedente 

da de legalidade.36 

Dessarte, sustenta Franco Sobrinho (1974) não ser concebível a edificação de uma 

teoria que represente a moralidade administrativa, haja vista que os comandos legais, na 

sua subjetividade, também se fazem morais. Nesse passo, não apresenta uma construção 

autônoma de controle da moralidade administrativa distinta do da legalidade. 

Contudo, como uma faceta do que chamou de “aperfeiçoamento do controle 

jurisidicional da legalidade”, prevê a correção da conduta administrativa em relação 

à moralidade por meio da ação popular e do mandado de segurança.

As discussões e abordagens acerca da moralidade administrativa, anteriormente 

apresentadas, serviram de inspiração ao legislador pátrio na tarefa de constitucionalizá-la 

e, em consequência, estruturar o seu controle por meio da atuação jurisdicional. 

35  Cfr. Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, O Controle da Moralidade Administrativa, São Paulo, Saraiva, 1974, tendo 
posterioremente publicado a obra O Princípio Constitucional da Moralidade Administrativa, Curitiba, Genesis, 1993.

36  Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, “As Práticas Administrativas e o Controle da Moralidade”, in Revista de Direito 
Administrativo, v. 115, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1974, p. 3. 
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Todavia a jurisprudência já comentava, em suas decisões, sobre a necessidade de o 

administrador público pautar-se pela moralidade administrativa, muito antes de essa 

figurar na Carta Política de 1988.

Em decisão do Supremo Tribunal Federal encontramos a seguinte passagem:

Reclamação trabalhista. Acumulação de empregos: Estabilidade. Ilegitimidade 

da acumulação, em face do art. 99, II, e ao §1o. da Constituição, e nas regras 

correspondentes da CLT, porque a vedação constitucional de acumular é 

preceito de ordem pública, de moralidade administrativa, que se erige em 

justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Precedentes do STF. 

Hipótese, entretanto, em que o acórdão recorrido entendeu, não ser possível 

a acumulação, sem prévio processo judicial, para assegurar ao empregado 

ampla defesa. Fundamento do aresto que não foi, entretanto, impugnado no 

recurso extraordinário. Aplicação da súmula 283. Recurso não conhecido.37 

A constitucionalização, que veio seguidamente, representou um largo passo no 

processo de sedimentação do controle jurisdicional da moralidade administrativa no 

ordenamento jurídico brasileiro. Tal processo tem-se mostrado necessário à saúde das 

instituições e do próprio Estado Democrático e de Direito, que cada vez mais busca 

aperfeiçoar seu desiderato de satisfação dos interesses da coletividade.

A constitucionalização da moralidade 
administrativa no ordenamento jurídico brasileiro

A Carta Política de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a positivar a moralidade 

administrativa, não obstante outras Cartas hajam previsto construções de cunho ético, 

como vimos, muito avizinhadas à moralidade administrativa. 

Com efeito, a Lei Magna atual, no capítulo referente à Administração Pública, no 

art. 37, caput, elencou a moralidade como princípio a ser observado pela Administração 

Pública direta e indireta, dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, juntamente com os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência. In verbis: “Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional,  

37 Decisão do STF, no RE 0093564, MG, 1a. T., relatado pelo Min. José Néri da Silveira, , in Diário da Justiça, de 29 de junho de 1984. 
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de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...]”.

A conjugação desses princípios passou a ser o norte constitucional da Administração, 

afinal, consoante expõe Francisco Chaves dos Anjos Neto (2003, p. 212), “entendida 

a Constituição como a ‘norma, por excelência’,38 a consequência lógica é transferir 

igual importância aos princípios que nela guardam assento”.

Especialmente com relação à constitucionalização da moralidade administrativa, o 

princípio trouxe consigo a busca pela máxima efetivação da lealdade e da boa-fé com 

vistas ao agir pautado exclusivamente pelo interesse público, conservada a probidade 

e a lisura nos atos dos agentes do Estado.

Hugo Nigro Mazzilli (2011, p. 195) discorre sobre o que significou a 

constitucionalização da moralidade administrativa, motivo pelo qual cumpre destacar 

o seguinte trecho:

Então, o que quis a Constituição? Quis que o administrador observasse não a 

moralidade filosófica, nem a suposta moralidade jurídica, e sim a moralidade 

administrativa, como vem instituída pela ordem jurídica. Em outras palavras, 

a Constituição supõe que o administrador fique sujeito aos princípios ético-

jurídicos que a legislação descreve, e cuja violação sanciona, entre os quais 

a honestidade, a imparcialidade e a lealdade. Isso decorre do art. 37, caput¸ 

da Constituição, e do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que, ao 

sancionar comportamentos que recrimina, está, ipso facto, definindo que é a 

imoralidade administrativa, com contraposição ao princípio constitucional da 

moralidade administrativa.

38  Sobre a força normativa da Constituição, Francisco Chaves dos Anjos Neto discorre: “[...] evidencia a Constituição como norma 
jurídica, como normas das normas, como lex superior, como fonte suprema da produção normativa, como norma normarum, 
como ‘norma’ dotada de efetiva ‘normatividade’, como norma cujos enunciados normativos componentes também são normas e 
se endereçam à realização jurídica e a operatividade, como qualquer norma integrante de um sistema jurídico vigente e eficaz. E 
não interessa a qualidade das matérias reguladas na Constituição, ou a natureza das normas que as expressam formalmente, pois 
todas elas, sem exceção, têm juridicidade, vinculatividade e atualidades de normas jurídicas, de norma constitucionais. ‘Está hoje 
definitivamente superada a ideia da Constituição como um simples concentrado de princípios políticos, cuja eficácia era a de 
simples directivas que o legislador ia concretizando de forma mais ou menos discricionária’. [...] seus preceitos vinculam tanto os 
órgãos do poder estatal quanto os cidadãos e as instituições particulares”. (ANJOS NETO, 2003, p. 212-213).
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De acordo com Giacomuzzi (2002, 235-242) “nada mais natural que se vincule a 

origem da boa-fé à origem da moralidade”. Ainda para o autor, é necesário se proceder 

à “distinção entre boa-fé objetiva e boa fé subjetiva. Aquela prescinde da verificação 

de eventual elemento psicológico do agente, ao passo que esta (“parte subjetiva 

do conteúdo da moralidade administrativa”) corresponde ao dever de probidade 

administrativa. “Da violação desse dever exsurge [...] o ato ilícito (não-penal) de 

improbidade administrativa”, conforme já foi visto. 

Sem embargo, não só a proteção da construção subjetiva atrelada ao dever de 

probidade abrange a moralidade elevada ao posto de norma constitucional. Conforme 

Giacomuzzi (2002, p. 235-242) “afigura possível o vínculo entre os conteúdos do 

princípio da moralidade do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e da cláusula geral 

(ou princípio) da boa-fé objetiva”.

Autonomizou, por conseguinte, o legislador brasileiro, o princípio da moralidade 

como vinculador de toda atividade administrativa. Segundo Meirelles (2008, p. 90), 

“a moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo 

ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput)”. 

 E no inciso LXXIII, do art. 5o:

 LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência;

Nessa perspectiva, acrescentou à ação popular a possibilidade de anulação de ato 

afrontatório à moralidade administrativa39 e, ainda, no art. 129, inciso III, acrescentou 

a ação civil pública.

39  Paulo Otero, Lições de Introdução ao Estudo do Direito, v. I, t. 1, Lisboa, 1988, p. 304. O autor aponta que a consagração 
constitucional do princípio da moralidade administrativa apela “para a relevância de uma dimensão moral como limite de actuação 
e padrão de conformidade dos órgãos e agentes da Administração Pública”. 
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Art. 129 São funções institucionais do Ministério Público: 

[...] 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos;

A ação popular, consoante precisamos anteriormente, está regulada pela lei n. 

4.717, de 29 de junho de 1965, sendo um importante instrumento jurídico posto à 

disposição do cidadão para invalidar atos ou contratos da Administração Pública, ou 

equiparados, eivados de ilegalidade ou lesivos ao patrimônio público. 

A Constituição de 1988 alargou sua abrangência, para incluir no seu âmbito a 

proteção à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural (art. 5o., LXXIII, anteriormente referido), o que na prática dos Tribunais já se 

observava, como vimos, posto que desde o seu nascedouro a ação popular se presta 

ao controle da moralidade dos atos da Administração Pública. Sendo verdade, nesse 

particular, que o interesse da coletividade encontra-se resguardado pela ação popular, 

em que o povo é o “titular do direito subjetivo ao governo honesto”40.

O controle da moralidade administrativa não se limita à ação popular, afinal, aliada 

a ela, existem a ação civil pública, o mandado de segurança coletivo e os demais 

mecanismos de controle que integram o chamado microssistema de tutela cidadã 

dos interesses difusos e da probidade da Administração Pública.

A ação civil pública, em particular regida pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, 

sobretudo, quando, manejada pelo Ministério Público para atacar atos de improbidade 

administrativa, assume papel de extrema relevância em tal microssistema, conforme 

dito anteriormente, porquanto procuram preservar ou restaurar a incolumidade do 

patrimônio público e os princípios da administração. 

Resta claro, por conseguinte, que não é apenas alegórica, ou meramente 

informativa, a constitucionalização do princípio da moralidade administrativa no 

sistema constitucional brasileiro, antes pelo contrário, é fruto do anseio popular, com 

vistas à necessidade de moralização da conduta do administrador público nacional, 

40  Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e “Habeas 
Data”, 17. ed., São Paulo, Malheiros, 1996, p. 87.
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propaladamente descompromissada com os fins e os interesses sociais que regem a 

gestão da coisa pública e a própria Administração Pública.

Subjacente à constitucionalização da moralidade administrativa no ordenamento 

brasileiro, único no mundo que alberga semelhante orientação, pelo menos dessa forma 

nomeada, existe uma longa e árdua batalha forjada no seio da comunidade no sentido 

de se verem expurgadas condutas públicas: ditadas pelo favoritismo político; levadas 

a cabo por interesses vingativos e de perseguição, no afã de satisfazer sentimentos 

egoístas; materializadas com o fito de engrandecimento, sem causa justificadora lícita, 

do patrimônio individual ou familiar, enfim, posturas que não guardam quaisquer 

obediências ou paralelismo com as orientações de cunho legal ou ético.

A corrupção e os desmandos no exercício da atividade administrativa têm atingido 

patamares insuportáveis na sociedade brasileira, problema sociojurídico de proporções 

tão alarmantes que é tido como uma verdadeira e prejudicial epidemia ou câncer 

social. O manejamento de instrumentos jurisdicionais apropriados, em sede de controle 

jurisdicional da moralidade administrativa, poderá colaborar, de forma decisiva, para 

que esse desolador semblante seja modificado.41

Outro problema preocupante e que escapa ao controle jurisdicional da moralidade 

administrativa, em decorrência da sua clandestinidade, diz respeito à “administração 

paralela”, ou seja, um sistema ou ordem jurídico-administrativa vigorante de forma 

simultânea ao sistema legal, porém sob vestes que o tornam invisível e subterrâneo. 

É nesse parassistema administrativo que se realizam as negociatas inescrupulosas 

e de vulto. Somente em situações pouco frequentes é que se consegue o seu 

“desmanche”, essa é a preocupação demonstrada por Gordillo, (1995) e que 

corresponde à realidade brasileira.

Nesse ponto, somos otimistas. Tal mudança vem ocorrendo também no 

mundo da prática, principalmente em razão das variadas e fecundas contribuições 

doutrinárias referentes ao tema da moralidade administrativa, que servem de suporte 

e fundamentação às decisões prolatadas por juízes, em ações geralmente ajuizadas 

por diligentes membros do Ministério Público. 

41 Nesse sentido: Carmem Lúcia Antunes Rocha, Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte, Del Rey, 1994.
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É precisamente acerca das principais contribuições doutrinárias brasileiras atinentes 

à moralidade administrativa de que trataremos em continuação ao nosso trabalho. 

Contudo, se nos afigura importante registrar, nessa fase do trabalho, o coroamento 

da ideia de Maurice Hauriou no ambiente jurídico-positivo brasileiro.

As principais construções doutrinárias e nosso 
posicionamento referente ao controle jurisdicional da 
moralidade administrativa no direito brasileiro, com 
destaque às correlações com a ideia francesa inicial 

Encontrar um denominador comum que aglutine de forma coerente as diversas 

orientações doutrinárias referentes à moralidade administrativa no Brasil, não é tarefa 

fácil. Em geral, as construções são efetuadas levando-se em conta a indicação de 

pautas éticas, bem como a conjugação de valores e princípios insertos no próprio 

ordenamento jurídico. Em face dessa diversidade, procuraremos efetuar um encontro 

entre as principais notas apresentadas pelos doutrinadores, sem que seja utilizado um 

paradigma unívoco. Matizações diversas também são detectadas nas elaborações que 

cuidam da extensão do controle jurisidicional da atividade pública em face do princípio 

da moralidade administrativa.

José Afonso da Silva (2008) acata sem restrições o conceito proposto por Maurice 

Hauriou, na medida em que percebe a moralidade administrativa como decorrência 

de normas insertas no ambiente da própria Administração.

De acordo com o entendimento ofertado pelo autor, considerando que a moralidade 

administrativa tem conteúdo jurídico baseado em regras e princípios da própria 

Administração, e que não se apresenta de modo puramente formal, não há que lhe 

emprestar caráter estritamente subjetivo, permitindo-se, assim, a sua sindicabilidade.

Silva (2002) ressalta a possibilidade de a lei ser cumprida moralmente ou 

imoralmente, como no caso em que sua execução dá-se visando a causar prejuízo ou 

favorecer outrem; o ato estará formalmente de acordo com os ditames legais, todavia 

materialmente comprometido com a moralidade administrativa.

Medauar (2008) também partilha da ideia em foco. Parte da análise de que 

uma decisão tomada pela Administração Pública, quando inserida num enfoque 

contextual, apresentar-se-á afrontatória à moralidade administrativa se destoar da 
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própria conjuntura institucional e “do conjunto de regras de conduta extraídas da 

disciplina geral norteadora da Administração”.42 

Apresenta-se partidária de um controle jurisdicional amplo do agir administrativo, 

que tem como suporte o fato de a Constituição Federal de 1988 haver priorizado, 

sobremaneira, os direitos e as garantias fundamentais em virtude da atuação da 

Administração, o que se depreende da considerável ampliação dos parâmetros à 

sindicabilidade da ação administrativa discricionária, com o advento de diversos 

princípios constitucionais como o da moralidade administrativa e o da eficiência.

Medauar, (2008, p. 395) mantém-se, em linha geral, no que se refere ao alcance do 

controle jurisdicional, nos limites propostos pelo controle da legalidade, muito embora 

reconheça que presentemente “a legalidade assenta em bases mais amplas”, mesmo 

ainda quando se reporta ao controle da moralidade administrativa, o que se dá nos 

seguintes termos: “E a ação popular pode ter com um dos seus fulcros a anulação 

de ato lesivo da moralidade administrativa, independentemente de considerações de 

estrita legalidade”. 

Seguindo as orientações do doutrinador francês em apreço, Meirelles (2002) remarca 

que o agente administrativo deve ponderar sua conduta, efetuando escolhas corretas, 

não apenas ditadas pela legalidade, mas também pela honestidade, oportunidade 

e justiça, uma vez que está adstrito à lei ética da própria instituição em virtude do 

princípio da moralidade administrativa.

Meirelles (2002, p. 92) insere a moralidade administrativa no campo da legalidade, 

muito embora compreenda por legalidade “não só a conformação do ato com a lei, 

como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo”. 

Para Meireles (2002, p. 715; 716), o controle judicial do atos administrativos do 

Executivo é unicamente de legalidade, pois segundo esse autor: “É um controle a 

posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do 

ato com a norma legal que o rege” (grifos nossos). 

42  Medauar (2008, p. 125), aponta a dificuldade de tradução verbal da moralidade administrativa, julgando ser pelo fato de que 
em duas palavras é impossível enquadrar uma vasta gama de “condutas e práticas desvirtuadoras das verdadeiras finalidades da 
Administração Pública”.
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Após fazer essa afirmação em sua obra, repetidamente, o autor abranda 

tal posicionamento na medida em que passa a sustentar que a competência do 

Judiciário para a revisão de atos administrativos refere-se ao controle da legalidade e 

da legitimidade dos mesmos. A legalidade, assevera, é a conformidade do ato com 

a norma que o rege, enquanto que a legitimidade exige da Administração no seu 

atuar a observância dos princípios do interesse público, da moralidade, da finalidade 

e da razoabilidade. De toda sorte, diz restar isento de apreciação judicial o mérito 

administrativo, ou seja, a conveniência, a oportunidade e a eficiência ou justiça do ato.

Sob uma ótica diferente, mas dentro das fronteiras propostas pelo ensinamento 

focado, Sylvia Zanella di Pietro (1991, p. 116) sustenta que a escolha do administrador 

público deve guiar-se tanto pelo direito quanto pela moral, de modo que seja garantido 

o “mínimo ético” da instituição.

Diz, ainda, Di Pietro (1991, p. 116) que a moral administrativa 

[...] corresponde àquele tipo de comportamento que os administrados esperam 

da Administração Pública para a consecução de fins de interesse coletivo, 

segundo uma comunidade de valores, expressos por meio de standards, 

modelos ou pautas de conduta.

Segundo essa autora, é fácil identificar pelo menos aquelas situações extremas em 

que, indubitavelmente, se pode afirmar que a conduta é moral ou imoral, segundo 

a ética da instituição.

Destaca que a atividade pública contrária à moralidade administrativa não é somente 

aquela em que se observa o desviamento da finalidade pública. Nesse passo, assevera 

que o conteúdo ou objeto do ato pode revelar, de forma mais objetiva, uma afronta à 

moralidade administrativa. Exemplifica sua construção com a hipótese de nomeação, 

por parte do Executivo, de membro do Ministério Público para o exercício de uma 

função em confiaça na Administração Pública, que diz ser incompatível com o mister 

do Parquet, representando, semelhante nomeação, uma afronta ao princípio da 

moralidade administrativa. Apresenta, ademais, como principais aspectos da moralidade 

administrativa a probidade, o decoro e a boa-fé (DI PIETRO, 2002). 

Quanto à extensão do controle judicial da atividade administrativa, sustenta a 

autora que o mérito da ação, ou seja, o aspecto político do ato administrativo deve 
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escapar ao esquadrinhamento contencioso, todavia adverte ser inaceitável a utilização 

do vocábulo mérito como escudo ao exercício do controle judicial nos casos em que 

se constata afrontamento à legalidade ou à moralidade administrativa.

Também quanto à vinculação do agente público a um mínimo ético, Carvalho Filho 

(2012, p. 21) estabelece que o administrador deve “não só averiguar os critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é 

honesto do que é desonesto”.

Para Carvalho Filho (2012, p. 22), não obstante o substrato do princípio da 

moralidade administrativa “seja diverso do da legalidade, o fato é que aquele está 

normalmente associado a este. Em algumas ocasiões, a imoralidade consistirá na 

ofensa direta à lei e aí violará, ipso facto, o princípio da legalidade”.

Já Diogo de Figueiredo Neto (1992, p. 8) propõe-se a precisar o significado do 

termo “disciplina interior” da administração, empregado por Maurice Hauriou por 

ocasião da conceituação acerca da moralidade administrativa, asseverando que 

[...] trata-se de um sistema de moral fechada, próprio da Administração Pública, 

que exige de seus agentes absoluta fidelidade à produção de resultados que 

sejam adequados à satisfação dos interesses públicos, assim por lei caracteri-

zados e a ela cometidos.

Desse modo, considerando, nesse sentido, que o resultado, na moral administrativa, 

está desvinculado da intenção de produzi-lo, de modo que a conduta do agente 

administrativo é primordial para a aferição da conformidade da prática administrativa 

com o interesse público.

Consoante se depreende dos posicionamentos anteriormente apresentados, 

encarar a moralidade administrativa como um “conjunto de regras de conduta tiradas 

da disciplina interior da administração”,43 como propôs Maurice Hauriou, é ideia 

largamente difundida na doutrina pátria, que acresce a tais “regras internas” valores 

éticos diversos.

 

43 Maurice Hauriou (1921, p. 424). Précis de Droit Administratif et de Droit Public. 
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Barbalho (1998) propõe reserva acerca da consideração referente à ausência, no 

conteúdo do princípio da moralidade administrativa, de pautas atinentes à moral 

comum. Entende que para uma perfeita aferição do comportamento administrativo 

destoante da moral, devem ser levados em conta componentes tirados da moral 

comum vigente, de modo que conceitua a moralidade administrativa como sendo “o 

conjunto de preceitos jurídicos com conteúdo ético conformadores da atuação dos 

agentes administrativos e o Estado como um todo na escolha entre o Bem e o Mal, 

no implemento da boa administração”.44

Destacando o referencial da boa administração como caracterizador da conduta 

moral administrativa, Delgado diz que “o princípio da moralidade administrativa prega 

um comportamento do administrador que demonstre haver assumido como móbil da 

sua ação a própria ideia do dever de exercer uma boa administração”.45 

Na mesma linha de pensamento, acrescenta Delgado (1992) que a atuação do 

administrador público está balizada pelo dever do exercício de boa administração, 

sendo que, numa situação de extensão do princípio da moralidade administrativa, o 

que se propõe é o dever de melhor administrar, ou seja, por ocasião de escolha entre 

quatro opções boas, deverá o agente público obrigatoriamente adotar a melhor, 

ultrapassando, por conseguinte, o conceito de bem administrar.46

A influência da doutrina italiana, no que se refere ao contributo à conceituação 

do princípio da moralidade administrativa, tem proporcionado uma relação estreita 

entre o dever de boa administração e a observância da moralidade administrativa no 

atuar do agente público.

 O princípio geral da boa fé tem aplicação no direito administrativo como categoria 

jurídica autônoma e constitui uma regra de conduta a que estão submetidas todas as 

pessoas e suas respectivas relações, traduzindo-se num limite ao exercício dos direitos, 

44  LEITE, Fábio Barbalho. O Controle da Constitucionalidade dos Atos Administrativos Normativos Perante o Princípio da Moralidade 
Administrativa”. In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, v. 25. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 248. 

45  José Augusto Delgado em “O Princípio da Moralidade Administrativa e a Constituição Federal de 1988”, publicado na Revista 
dos Tribunais, v. 680, ano 81, São Paulo, RT, 1992, p. 35. Esse autor entende que “o bem administrar se constitui numa atuação 
conjuntural que produza, eficazmente, condições para que o fim a que se destina o Estado seja atingido” ( 1992, p. 39).

46  Contrário a esse posicionamento, entendendo ser uma opinião extremada exigir a melhor administração, ver Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, “Moralidade Administrativa: do Conceito à Efetivação”, na Revista de Direito Administrativo, n. 190, Rio de Janeiro, 
Forense, 1992. 
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limite esse que “provém do que deve ser uma conduta normal, reta e honesta das 

pessoas com as que se estão relacionando”, assevera Pérez (1999, p. 31) e acrescenta 

que o critério da reciprocidade é a nota diferenciadora do princípio da boa fé. Aponta o 

autor que a presença dos valores de lealdade, honestidade e moralidade que a aplicação 

do princípio da boa fé revela é imprescindível nas relações entre Administração Pública 

e os administrados, tornando inválida toda atuação contrária à boa fé. 

Com base e remetendo expressamente às lições do doutrinador anteriormente 

citado, Celso Antônio Bandeira de Mello prega a subsunção da Administração aos 

cânones da lealdade e da boa fé, compreendidos no âmbito do princípio da moralidade 

administrativa, de modo que a Administração Pública 

[...] haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e 

lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de 

malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício 

de direitos por parte dos cidadãos.47, 48

De acordo com o autor, a extensão do controle judicial dos atos administrativos, 

ainda que discricionários, deve ser de tal sorte que seja apta a fulminar quaisquer 

comportamentos ilegítimos da Administração ou que ultrapassem as fronteiras 

da liberdade conferida em virtude da discricionariedade que lhe é assegurada. Na 

materialização do controle judicial, o exame dos motivos, seja no tocante à subsistência 

deles ou no que respeita à idoneidade que possuem para estabelecer a decisão efetuada 

pelo agente, bem como o escrutamento do móvel ou intenção da autoridade com 

vistas à aferição da sua pertinência com a finalidade da lei. Também a investigação 

no tocante à compatibilidade ou congruência entre os suportes materiais do ato e o 

seu objeto ou conteúdo. São tarefas que devem ser, encarecidamente, providenciadas 

(MELO, 2008, p. 961).

Importante ressaltar o posicionamento de Juarez Freitas (2009, p. 88), ao 

estabelecer que, segundo o princípio da moralidade, “estão vedadas condutas 

eticamente transgressoras do senso moral médio superior da sociedade, a ponto de 

47 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 25 ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 119.
48  Zancaner. Razoabilidade e Moralidade na Constituição de 1998, Revista Trimestral de Direito Público, n. 2, São Paulo, Malheiros, 

1992, p. 210. A autora encampa o mesmo entendimento. 
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não comportarem condescendência ou leniência”, motivo pelo qual se requer do 

agente público uma conduta condizente com a função administrativa. 

Lúcia Valle (2001), por sua vez, faz coincidir a moralidade administrativa 

com o plexo de regras de conduta da administração consistentes em standards 

comportamentais que a comunidade anseia ver materializadas. A razoabilidade e as 

orientações retiradas da própria constituição informam as regras a serem observadas 

no exercício da atividade administrativa.

A boa-fé, a lealdade e a honestidade são valores que compõem a moralidade 

administrativa, consoante prega Rocha (1994). Tais valores são prevalentes na ordem 

social e submetem o administrador público ao seus ditames.

Giacomuzzi (2002, p. 190) divide, em linhas gerais, a moralidade administrativa 

em duas facetas: 

a)  a primeira, inserta no art. 5o, inciso LXXIII, da Carta Magna, diz compreen-

der o instituto do desvio de poder, de modo que possibilita a aferição dos 

motivos e do objeto da decisão administrativa; aparece como uma sorte 

de legalidade interna ou substancial, nos moldes das alíneas “c”, “d” e 

“e”, do parágrafo único, do art. 2o, da LAP, integra, ademais, as noções de 

proporcionalidade e interesse público;

b)  a segunda, presente no art. 37 da Carta Política de 1988, comporta um 

princípio jurídico com duas vertentes, a de ordem objetiva, veiculadora 

da boa-fé49 objetiva, impondo à Administração deveres de lealdade e 

transparência e a observância das demais orientações advindas da ordem 

principiológica (os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da boa administração, do interesse 

público e da eficiência, dentre outros); e a de ordem subjetiva, que impõe 

um dever de honestidade e probidade ao administrador.50

49  Segundo Edilson Pereira Nobre Júnior, O princípio da Boa-Fé e sua Aplicação no Direito Administrativo Brasileiro. Porto 
Alegre, Sergio Fabris Editor, 2002, p. 170, a consagração do princípio da moralidade administrativa na Constituição Federal de 1988 
empresta certeza ao fato de que o desvio de poder malfere a boa-fé. 

50  José Guilherme Giacomuzzi, A Moralidade..., 2002, p. 200 e seg. Convém ressaltar, por oportuno, que o processo de densificação 
do conteúdo da moralidade administrativa providenciado pelo autor deu-se em face do manejamento de orientações tiradas do 
próprio ordenamento jurídico brasileiro, seja do art. 37 da Constituição Federal de 1988, seja do que dispõem as Leis n. 9.784, de 
29 de janeiro de 1999 (Lei de Processo Administrativo) e n. 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 
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É exatamente ao pensamento de Giacomuzzi que nos filiamos, sobretudo, por 

guardar sintonia à ideia primeira do doyen de Toulouse, consoante descortinamos, 

quando imaginou um sistema de controle e equilíbrio da Administração Pública diverso 

do da legalidade.

A moralidade administrativa é estruturada, à simetria do que idealizou Maurice 

Hauriou, de modo a exercer uma função dúplice no ordenamento jurídico. A primeira 

pretende informar a atuação de todo e qualquer agente público no cumprimento das 

suas funções, como uma ideia onipresente, traduzida em um princípio jurídico – art. 

37, caput, da Constituição Federal do Brasil. Já a segunda objetiva fornecer, de forma 

concreta, um elemento suporte à averiguação judicial do pronto obedecimento, por 

parte do agente público, das exigências advindas da moralidade administrativa – art. 

5o., inciso LXXIII, da Carta Magna de 1988. 

Ambas as orientações referentes à moralidade administrativa complementam-se 

e completam-se, como um verdadeiro sistema de controle e equilíbrio. 

Nesse sistema de controle da moralidade administrativa o papel do Juiz é de 

importância destacada. Sua atuação não visa a substituir a do administrador público, 

mas conformar a conduta desse nos limites exigidos pelo ordenamento jurídico. Para 

tal, deverá respeitar o merecimento da atuação administrativa (FAGUNDES, 1984), 

ou seja, os dados atinentes à conveniência e à oportunidade do agir Público, sem, 

no entanto, deixar escapar sem a devida averiguação, ante aos indícios e demais 

construções pobratórias, quaisquer condutas duvidosas ou afrontatórias ao que 

estabelece o ordenamento jurídico. Desta feita, estar-se-á garantindo e preservando 

os preceitos basilares do Estado Democrático e de Direito. 

Com efeito, entendemos que o mérito administrativo não deve ser encarado 

como uma zona isenta de quaisquer averiguações em face do controle judicial. O 

contexto ao qual o ato administrativo está inserido, bem como a aferição dos motivos 

subjacentes a ele poderão denunciar a imprescindibilidade de se esquadrinhar a conduta 

da Administração em sua inteireza. Sob a ótica ofertada pela Constituição atual, 

parece-nos impertinente em parte a seguinte afirmação da lavra de Seabra Fagundes 

(1946, p. 127), efetuada nos seguintes termos: 
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O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele em 

função das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o sentido 

como procedimento que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o 

ajusta aos interesses privados, que toda medida administrativa tem de levar em 

conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende os apectos, nem 

sempre de fácil percepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, 

razoabilidade, moralidade etc. de cada procedimento administrativo. 

A análise não apenas da existência, mas também da pertinência dos motivos 

ensejadores da ação administrativa deverá ser descortinada pelo Juiz, da mesma 

forma que deverá ser evidenciado por esse o acordo entre a finalidade prevista na 

lei ou inerente à atividade desenvolvida e à conduta perseguida concretamente pelo 

administrador, na busca da ação em sintonia com a moralidade administrativa e as 

regras da boa administração. 

Apreciadas as múltiplas posições doutrinárias acerca da moralidade administrativa, 

reputamos relevante destacar algumas decisões referentes ao seu controle.

Sobre o princípio da moralidade administrativa e sua presença no ordenamento 

jurídico, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se, afirmando:

Poder-se-á dizer que apenas agora a Constituição Federal consagrou a mo-

ralidade como princípio de administração pública (art. 37 da Constituição 

Federal). Isso não é verdade. Os princípios podem estar ou não explicitados em 

norma. Normalmente, sequer constam de texto regrado. Defluem no todo do 

ordenamento jurídico. Encontram-se ínsitos, implícitos no sistema, permeando 

as diversas normas constitucionais regedoras de determinada matéria. O só 

fato de um princípio não figurar no texto constitucional, não significa que 

nunca teve relevância de princípio. A circunstância de, no texto constitucional 

anterior, não figurar o princípio da moralidade administrativa não significa que 

o administrador poderia agir de forma imoral ou mesmo amoral. Como ensina 

Jesús González Pérez ‘el hecho de su consagración en una norma legal no 

supone que con anterioridad no existiera, ni que por tal consagración legislativa 

haya perdido tal carácter’ (El princípio de buena fe en el derecho administrativo. 

Madri, 1983. p. 15). Os princípios gerais de direito existem por força própria, 
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independentemente de figurarem em texto legislativo. E o fato de passarem a 

figurar em texto constitucional ou legal não lhes retira o caráter de princípio. 

O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar 

que possui tal qualidade. Como a mulher de César.51 

Por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal tem feito constar o princípio da 

moralidade administrativa como fundamento em situações em que, claramente, percebe-se 

afronta à legalidade, como no julgamento de recurso especial, em que vereadores fixaram 

os seus próprios rendimentos para vigerem na mesma legislatura, com burla ao disposto 

no art. 29, inciso V, da Constituição Federal brasileira, consoante se pode verificar nas 

decisões daquela Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça, a seguir indicadas.52

Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES: REMUNERAÇÃO: 

FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQUENTE. C.F., ART. 5º, LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔ-

NIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA: LESÃO.

I – A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada 

pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. C.F:, art. 29, 

V. Fixando os Vereadores a sua própria remuneração, vale dizer, fixando essa 

remuneração para viger na própria legislatura, praticam ato inconstitucional 

lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade 

administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F., art. 5o., LXXIII.

II – Ação popular julgada procedente.

III – R.E. não conhecido.53

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADVOGADO: EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INCOM-

PATIBILIDADE. C.F., art. 5o., XIII; art. 22, XVI; art. 37. Lei 4.215/63, artigos 83 

e 83. Lei 8.906/94, art. 28. 

51  STF – 2a. T. – Rextr, n. 160.381 – SP, Rel. Min. .Marco Aurélio, apud Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 6a. ed., São 
Paulo, Atlas, 1999, p. 294. 

52  Nesse sentido, as decisões seguintes: STF – T. Pleno RMS n. 2554/AM – DJ 01.11.86, Relator Min. Afrânio Costa, STJ – S1 MS n. 
5284/DF – DJ 13.10.98, Rel. Min. Garcia Vieria, STJ – S1 MS 5597/DF – DJ 01.06.98, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, STJ – T1 ROMS 
n. 6234/DF – DJ 06.04.98, Rel Min. José Delgado, em anexo.

53 STF – 2a. T. RE n. 206889 - DJ 13.06.97 – pp. 26718, Rel. Min. Carlos Velloso, em anexo II. 
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I – Bacharel em Direito que exerce o cargo de assessor de desembargador: 

incompatibilidade para o exercício da advocacia. Lei 4.2115, de 1963, artigos 

83 e 84. Lei 8.096/94, art. 28, IV. Inocorrência de ofensa ao art. 5o., XIII, que 

deve ser interpretado em consonância com o art. 22, XVI, da Constituição Fe-

deral, e com o princípio da moralidade administrativa imposto à Administração 

Pública (C.F., art. 37, caput).

II. – R.E. não conhecido.54

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEPOSTISMO 

CRUZADO. ORDEM DENEGADA. Reconhecida a competência do Tribunal 

de Contas da União para a verificação da legalidade do ato praticado pelo 

impetrante, nos termos dos artigos 71, VIII e IX da Constituição Federal. 

Procedimento instaurado no TCU a partir de encaminhamento de autos de 

procedimento administrativo concluído pelo Ministério Público Federal no 

Estado do Espírito Santo. No mérito, configurada a prática de nepotismo 

cruzado, tendo em vista que a assessora nomeada pelo impetrante para exercer 

cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, sediado 

em Vitória-ES, é nora do magistrado que nomeou a esposa do impetrante para 

cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sediado 

no Rio de Janeiro-RJ. A nomeação para o cargo de assessor do impetrante é 

ato formalmente lícito. Contudo, no momento em que é apurada a finalidade 

contrária ao interesse público, qual seja, uma troca de favores entre membros 

do Judiciário, o ato deve ser invalidado, por violação ao princípio da morali-

dade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade, por desvio de 

finalidade. Ordem denegada. Decisão unânime.55 

Outrossim, várias decisões apresentam os princípios informadores da Administração 

Pública, conjuntamente, como elemento de caracterização da nulidade do ato 

administrativo, bem como, associam o princípio da moralidade administrativa ao 

desvio de poder ou finalidade, sendo o que se depreende das decisões citadas.56

54 STF – 2a. T. RE n. 199088/CE - DJ 16.04.99 – pp. 024, Rel. Min. Carlos Velloso. 
55 STJ – MS 24020, Segunda Turma, DJe 13.06.2012, Relator Min. Joaquim Barbosa.
56 No mesmo sentido: STJ – T1 RESP. n. 21156/SP – DJ 10.10.94, pp. 27106, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.
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ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – MORALIDADE – EXAME PELO 

JUDICIÁRIO – ART. 37 DA CF – DESAPROPRIAÇÃO – ART. 20 DO DL 3.365/41.

1. É lícito ao Poder Judiciário examinar o ato administrativo, sob o aspecto da 

moralidade e do desvio de poder.

2. Com o princípio inscrito no art. 37, a constituição Federal cobra do admi-

nistrador, além de uma conduta legal, comportamento ético.

3. O art. 20 do DL n.º 3.365/41 permite que, em ação direta, o Poder Judiciário 

examine ‘qualquer questão’ relativa a desapropriação.57

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO – ESPÍRITO 

SANTO – EDITAIS NS. 001/97 E 009/97. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO APÓS A 

REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PROVA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO 

TRIBUNAL PLENO.

1.  A alteração do crédito de cálculo para apuração da média final, nas condi-

ções descritas, implica em afronta aos princípios da moralidade administra-

tiva e da impessoalidade, impondo correção via Mandado de Segurança.

2. Precedente da 5ª. Turma.

3. Recurso a que se dá provimento para conceder a segurança”.58

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO DA MAGISTRATU-

RA DO ESTADO DO CEARÁ. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. 

LIMITAÇÃO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO 

DA QUESTÃO NÃO VALORADA NO ESPELHO DE CORREÇÃO DA PROVA DE 

SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DA CONFIANÇA E DA MORALIDADE. INCLUSÃO DE NOVO ITEM NO ESPELHO 

DE CORREÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. 1. É cediço que o controle 

judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade 

com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena 

de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração 

57 STJ – RESP n. 21.923 - DJ 13.10.92, p. 17. 662., Rel. Min. Gomes de Barros, em anexo II
58 STJ – T5 ROMS n. 10980/ES – DJ 21.02.2000 – pp. 147, Rel. Min Edson Vidigal.
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Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 2. 

Desborda do juízo de oportunidade e conveniência do ato administrativo, 

exercido privativamente pelo administrador público; a fixação de critérios 

de correção de prova de concurso público que se mostrem desarrazoados e 

desproporcionais, o que permite ao Poder Judiciário realizar o controle do ato, 

para adequá-lo aos princípios que norteiam a atividade administrativa, previstos 

no art. 37 da Carta Constitucional. 3. Mostra-se desarrazoado e abusivo a 

Administração exigir do candidato, em prova de concurso público, a apreciação 

de determinado tema para, posteriormente, sequer levá-lo em consideração 

para a atribuição da nota no momento da correção da prova. Tal proceder 

inquina o ato administrativo de irregularidade, pois atenta contra a confiança 

do candidato na administração, atuando sobre as expectativas legítimas das 

partes e a boa-fé objetiva, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da 

moralidade administrativa. 4. Recurso ordinário provido.59

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. 

LICENCIAMENTO EX OFFICIO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA. 1. A discussão acerca da veracidade do fatos dirimidos no 

processo administrativo que culminou com o licenciamento do impetrante 

demanda dilação probatória, vedada nos estreitos limites do mandado de se-

gurança, cuja liquidez e certeza emanam diretamente da prova pré-constituída. 

2. Observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

na esfera administrativa, a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos 

administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e moralidade, sendo 

vedado o exame do âmbito do mérito administrativo. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento.60

Como visto, as decisões dos nossos Tribunais ainda não indicam um critério ou 

entendimento uniforme acerca da compreensão referente à moralidade administrativa, 

o que denota as variadas facetas que ele pode abarcar.

Uma dessas facetas, em especial, reside no julgado, de ampla divulgação nacional, 

proferido pelo STF simultaneamente à Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

59 STJ – RMS 27566/CE, Quinta Turma, DJe 22.02.2010, Relatora Min. Laurita Vaz.
60 STJ – AgRg no RMS 19372/PE, Sexta Turma, DJe 13.06.2012, Relator Min. Vasco Della Giustina.
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n. 29 e à Ação Direta de Insconstitucionalidade (ADI) n. 4.578, reunidas por conexão 

de objeto, qual seja a Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010, conhecida 

como a Lei da Ficha Limpa, cuja propositura inaugural se deu por inciativa popular.

Sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, houve reiteradas menções ao princípio da 

moralidade administrativa, bem como ao dever de probidade, para os quais os agentes 

políticos devem rumar. As novas hipóteses de inelegibilidade instituídas pela Lei da 

Ficha Limpa foram declaradas constitucionais, tornando-se instrumentos legítimos 

para o intuito de afastar da Administração os potenciais candidatos cuja história 

política pregressa restou maculada por condenações penais, administrativas, por ato 

de improbidade, em função de abuso do poder econômico ou político perante a Justiça 

Eleitoral, entre outras, tudo nos termos da Lei.

Feitas tais considerações, a respeito da declaração de constitucionalidade da Lei 

Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010, resta-nos transcrever a seguir a ementa 

do proeminente julgado.

AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE IN-

CONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR 

Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. 

INEXISTÊNCIA [...]. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: 

FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. [...]. 1. A elegibilidade é a adequação 

do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal complementar - do 

processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 

135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode ser capitulada na 

retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de incabível 

a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que 

opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito 

em oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação 

ao sistema normativo pretérito (expectativa de direito). 2. A razoabilidade da 

expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da 

exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, 

§ 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância 



MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO 

137

ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa 

de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do 

impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional. 

[...]. 5. O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido 

pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, 

porquanto se adequam à exigência constitucional da razoabilidade, revelando 

elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à 

moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou 

de poder político. 6. O princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei 

Complementar nº 135/10, na medida em que: (i) atende aos fins moralizadores 

a que se destina; (ii) estabelece requisitos qualificados de inelegibilidade e 

(iii) impõe sacrifício à liberdade individual de candidatar-se a cargo público 

eletivo que não supera os benefícios socialmente desejados em termos de 

moralidade e probidade para o exercício de referido munus publico. 7. O 

exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos eletivos), em um juízo 

de ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei Complementar 

nº 135/10, opõe-se à própria democracia, que pressupõe a fidelidade política 

da atuação dos representantes populares. 8. A Lei Complementar nº 135/10 

também não fere o núcleo essencial dos direitos políticos, na medida em que 

estabelece restrições temporárias aos direitos políticos passivos, sem prejuízo 

das situações políticas ativas. 9. O cognominado desacordo moral razoável 

impõe o prestígio da manifestação legítima do legislador democraticamente 

eleito acerca do conceito jurídico indeterminado de vida pregressa, cons-

tante do art. 14, § 9.º, da Constituição Federal. 10. O abuso de direito à 

renúncia é gerador de inelegibilidade dos detentores de mandato eletivo que 

renunciarem aos seus cargos, posto hipótese em perfeita compatibilidade 

com a repressão, constante do ordenamento jurídico brasileiro (v.g., o art. 

55, § 4º, da Constituição Federal e o art. 187 do Código Civil), ao exercício 

de direito em manifesta transposição dos limites da boa-fé. [...]. 13. Ação 

direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações 

declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos se julgam procedentes, 

mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade 

instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e 
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“q” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei 

Complementar nº 135/10, vencido o Relator em parte mínima, naquilo em 

que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração, do prazo 

de 8 (oito) anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do 

prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em 

julgado. 14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de 

2010 e anteriores, bem como para os mandatos em curso, à luz do disposto no 

art. 16 da Constituição. Precedente: RE 633.703, Rel. Min. GILMAR MENDES 

(repercussão geral).61

Após realizarmos o desvelamento da experiência brasileira no tocante à moralidade 

administrativa e seu controle, alçada como foi à condição de princípio constitucional, aguça-

nos a curiosidade de saber qual o tratamento que a ela foi dispensado, presentemente, 

em França, de modo que nos empenharemos em solucionar a seguinte questão: existe 

atualmente em França um controle jurisdicional da moralidade administrativa?

A resposta à indagação anterior exige uma incursão no ordenamento jurídico com 

o qual nos propusemos a trabalhar, qual seja, o francês, bem como nas construções 

doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes e demais elementos do direito que permitam 

desvelar o acatamento ou não da moralidade administrativa como forma de controle 

da atividade da Administração Pública ou de instituto jurídico que lhe guarde parecença 

ou similitude, o que será por nós providenciado, ainda que de forma breve e pontual. 

Procuraremos evidenciar os meandros atinentes à questão proposta, sobretudo, 

no que pode estar subjacente a ela, como, por exemplo, qual o entendimento vigente 

acerca da moralidade administrativa e se ele guarda parentesco com aquele estruturado 

nas proposições de Maurice Hauriou e Welter. Características que de acordo com o 

asseverado em linhas passadas são o norte e vetor do nosso estudo. 

Retomaremos, inicialmente, algumas considerações sobre a moralidade 

administrativa, efetuadas no bojo do direito francês em linhas primeiras deste trabalho, 

para depois investigarmos acerca do controle jurisdicional da moralidade administrativa 

dos atos da Administração Pública em França, nos dias atuais.

61 STF – ADC 29, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2012, Relator Min. Luiz Fux.
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O controle da moralidade administrativa e o 
direito francês moderno

Tivemos oportunidade de visitar, em sede de ordenamento jurídico francês e 

controle da moralidade administrativa, as principais construções que de alguma 

forma prestigiaram a síntese do doyen de Toulouse, bem como aquelas que não 

concederam qualquer importância no que se refere ao controle jurisdicional da atividade 

da Administração Pública. 

A análise das aludidas abordagens deu-se a partir da eclosão da ideia de Maurice 

Hauriou e dos acréscimos propostos por Welter, até meados do século passado, 

período mais ou menos coincidente com as primeiras referências acerca da moralidade 

administrativa no ordenamento jurídico brasileiro.

Constatamos então uma gama de nuançadas construções surgidas a reboque da 

síntese pretendida por Maurice Hauriou e alargada por Welter entre a moralidade 

administrativa e o recurso por excesso de poder, na sua abertura do desvio de poder, 

seja tratando a moralidade administrativa como consequência do controle jurisdicional 

da legalidade das decisões administrativas, seja encarando-a como componente de 

um suposto controle hierárquico exercido pelo Conselho de Estado francês, a ser 

materializado sob a forma jurisdicional, dentre outras. 

Observamos, ademais, uma acentuada resistência por parte da doutrina dominante, 

que rechaçou, com maior ou menor intensidade, a possibilidade de a moralidade 

administrativa vir a compor qualquer sorte de controle da atividade pública por meio 

da atuação do contencioso administrativo de anulação.

Afigurou-se, como tivemos a oportunidade de registrar por ocasião da divulgação 

das elaborações da época referentes ao tema, um cenário pouco propício em França 

ao desenvolvimento da síntese proposta por Maurice Hauriou. A tarefa presente, 

como bem estabelece o questionamento, cinge-se em revelar se podemos reputar 

como efetiva a existência de um controle jurisdicional da moralidade da ação da 

Administração Pública em França.

Uma apreciação inicial faz-se necessária, pois com ela poderemos desde já encetar 

uma pequena limitação ao vasto universo que a indagação feita comporta. 
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O controle hierárquico da Administração na 
forma jurisdicional e a moralidade administrativa – 
abortamento da construção de Lacharrière

A proposição capitaneada por Lacharrière parece-nos que deve ser definitivamente 

abandonada. A insustentabilidade da construção que prevê um controle hierárquico 

da moralidade administrativa travestido em moldes jurisdicionais e a ser materializado 

pela atuação do Conselho de Estado, que surge desempenhando um papel de superior 

hierárquico da Administração, patenteia-se em algumas breves constatações: 

a)  o processo evolutivo do recurso por excesso de poder, que na sua origem 

jurisprudencial esteve marcado por influências que lhe assinaram uma feição 

de recurso administrativo hierárquico, deu-se, como vimos anteriormente, 

por meio de uma lenta e gradual sucessão de acontecimentos deflagra-

dos pela Alta Corte Administrativista francesa, que culminaram por lhe 

emprestar efetiva natureza jurídica de recurso jurisdicional pertencente 

ao contencioso objetivo, sendo descabido asseverar que tal instrumento 

integra a seara da atuação hierárquica da Administração;62

b)  mais descabido ainda é o fato de se querer tomar o Conselho de Estado, 

órgão jurisdicional da alta cúpula da Justiça Administrativa francesa, como 

superior hierárquico da Administração Pública, negando todo o longo 

processo de divisão e separação das competências dos poderes constituídos;

c)  por fim, em aceitando como verdadeira a construção ora guerreada, instalar-

se-ia uma situação de insuportabilidade administrativa, em decorrência da 

inobservância de limites no controle a ser materializado nessa seara, o que 

representaria um entrometimento perturbador à boa marcha da atividade ad-

ministrativa e uma afronta ao princípio da legalidade da decisão administrativa. 

Como visto, não há motivos para continuar insistindo na pertinência das ideias 

desenvolvidas por Lacharrière, ao contrário, sobram argumentos que as sacrificam 

terminantemente.63 

62 Cfr. Droit Administratif Général, 15. ed., t. I, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 539. 
63  Diversos doutrinadores brasileiros insistem em apontar desavisadamente Lacharrière como sendo um discípulo de Maurice Hauriou, 

efetuando citações esparsas e descontextualizadas, na sua maioria pescadas do artigo de autoria do português José Brandão, por 
todos: Hely Lopes Meirelles.



MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO 

141

Em contrapartida, é necessário anotar que o controle hierárquico da atividade 

pública em descompasso com as suas regras internas, que animam e informam a função 

administrativa, sinalizando-a no sentido da otimização da sua ação – a moralidade 

administrativa –, é salutar e deve ser fomentado quando posto em prática por Órgãos 

ou por meio de mecanismos caros à própria Administração. 

Alargamento da extensão do controle jurisdicional 
– Incrementação dos casos de abertura do recurso 
por excesso de poder e a moralidade administrativa

Impende registrarmos que a política jurisprudencial do Conselho de Estado tem 

se dado no sentido do alargamento do raio de incidência do recurso por excesso de 

poder, munindo o administrado de um instrumento cada vez mais eficaz no relativo 

ao controle jurisdicional da atividade da Administração Pública.64 

Semelhante extensão tem albergado o controle da moralidade dos atos da 

Administração Pública?

Para uma pronta solução ao questionamento, necessitamos retomar a classificação 

dos casos de abertura ou vícios atacados pelo recurso em comento, todavia sob outra 

perspectiva e com os acréscimos resultantes do seu processo evolutivo. De qualquer 

modo, convém adiantarmos que, formalmente, o controle da atividade administrativa, 

exercido pelo recurso por excesso de poder, continua sendo encarado pela maioria 

da doutrina gaulesa, bem como pelo Conselho de Estado daquele país, como sendo 

de legalidade. 

Porém, em face do mencionado alargamento da extensão do controle facultado ao 

juiz, entendemos que a moralidade administrativa, consoante inicialmente pensada por 

Maurice Hauriou e desenvolvida por Welter, vem sendo protegida em razão do manejamento 

do recurso por excesso de poder e das novas técnicas de controle da ação administrativa.

É justamente a partir da concepção encampada pelo doyen de Toulouse, acerca da 

moralidade administrativa: conjunto de regras tiradas do interior da própria Administração, 

que vinculam e informam a função pública no sentido da boa administração e do 

comprometimento com a boa-fé,65 que procuraremos identificar situações em que a 

64 Yves Gaudemet, André de Laubadère e Jean-Claude Venezia, Droit Administratif..., 1999, p. 538 e 574.
65 Précis..., 1933, p. 442 e seg., bem como Précis..., 1911, p. 450 e seg e Précis Élémentaire..., 1925, p. 197.
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moralidade administrativa está ou poderá vir a ser jurisdicionalmente protegida e, em 

consequência, expurgados os comportamentos a ela afrontatórios.

Os casos de abertura ou vícios da atividade administrativa, sindicados 

contenciosamente por meio do recurso por excesso de poder vêm sofrendo consideráveis 

modificações no que diz respeito à sua classificação originária, que se pautava 

essencialmente na evolução histórica desse instrumento de origem jurisprudencial.

A tradicional classificação das modalidades de ilegalidades ou irregularidades 

tocantes ao ato administrativo que podem originar a sua anulação, por nós 

anteriormente visitada, pode ser atualmente organizada em dois grupos: o do controle 

da legalidade externa e o do controle da legalidade interna.66

No controle da legalidade externa estão incluídos os vícios de incompetência e 

os atinentes à forma e às irregularidades do procedimento, que em face da estreita 

ligação com a legalidade e em decorrência da objetividade com que eles aparecem, 

escapam, a priori, da temática da moralidade administrativa. 

Já no controle da legalidade interna, estão agrupados os vícios ou irregularidades 

do ato administrativo decorrentes do desvio de poder e da violação da lei, sendo que 

esse último engloba as novas formas e técnicas de controle da atividade pública,67 

mormente, no que se refere aos motivos da decisão administrativa. Essas aberturas e 

as particularidades que lhes foram jurisprudencialmente aportadas fornecer-nos-ão 

substrato para detectar a sindicabilidade da conduta da Administração em desacordo 

com a moralidade administrativa.

É verdade, como em linhas passadas revelamos, que Maurice Hauriou previu a síntese 

da moralidade administrativa com o recurso por excesso de poder, prioritariamente por 

66  “Essai de Preséntation Nouvelle des Ouvertures du Recours pour Excès de Pouvoir en 1950”, EDCE, 1951, p. 77 e seg. Semelhante 
divisão, aceita e adotada pela quase totalidade da doutrina especializada (por todos: . Droit Administratif,..., 2000, p. 578) 
e recepcionada pela jurisprudência, permite o equacionamento de algumas questões de monta, como a definição da ordem de 
apreciação das ilegalidades – em primeiro os vícios ou ilegalidades externas, bem como a estruturação do prazo remanescente 
para o enfrentamento das ilegalidades internas. e . Droit Administratif. 12. ed. v. I, Paris, PUF, 1992, p. 301 e seg. inspirados 
na classificação em foco, empresta-lhe outra nomenclatura, qual seja: controle dos elementos formais do ato: incompetência e 
vício de forma, e controle dos elementos materiais: do ponto de vista objetivo: a violação da lei e do ponto de vista subjetivo: o 
desvio de poder. Também tomando em consideração os elementos do ato administrativo, Droit Administratif..., 1999, p. 574 
dividem, “du point du vue rationnel”, os casos de abertura da seguinte forma: a) incompetência - ilegalidade relativa ao autor 
do ato; b) vício de forma – ilegalidade concernente às formas e procedimentos; c) desvio de poder – ilegalidade referente ao fim 
perseguido; d) ilegalidade relativa ao objeto do ato e e) ilegalidades tocantes aos motivos do ato. Contrários à modificação em 
relação à classificação tradicional, . Droit Administratif..., 2000, p. 243, sustentam que semelhantes mudanças não acrescentam 
substanciais novidades, preferindo a mantença da disposição original, sobretudo pela influência marcante em relação aos demais 
ordenamentos jurídicos europeus continentais.

67  Nesse particular, seguimos de perto a orientação fornecida por Jean Rivero e Jean Waline, Droit Administratif..., 2000 e René 
Chapus, Droit Administratif Général, 14. ed., Paris, Montchrestien, 2000.
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meio da abertura do desvio de poder, sem que encerrasse a possibilidade de aquela 

vir a ser sindicada por intermédio de outro vício atrelado ao mencionado recurso,68 

visando a garantir, dessa forma, o equilíbrio da Instituição Administrativa. 

É certo, em adição e na mesma esteira, que (Welter 1929), aproveitando o aceno 

dado pelo mestre de Toulouse, pretendeu alargar o campo de controle da moralidade 

administrativa ao exame dos motivos do ato administrativo, sendo exatamente nessa 

seara e em outras técnicas jurisprudênciais de controle da atividade administrativa 

desenvolvidas pelo Conselho de Estado, além da do desvio de poder, que apreciaremos 

situações onde constatamos a sindicabilidade da moralidade da Administração Pública.

A moralidade administrativa e o desvio de poder

Esta – a moralidade administrativa e o desvio de poder – era a fórmula inicial ou 

síntese proposta por Maurice Hauriou que objetivava o equilíbrio institucional por meio 

de caminhos outros que não fossem o do controle da legalidade estrita. 

Por meio do desvio de poder são averiguadas as efetivas intenções da autoridade 

administrativa que detinha a competência para a prática do ato sindicado, ou seja, se os 

fins perseguidos no seu agir estão conforme e respeitam a finalidade em relação à qual a 

ação ou decisão lhe foi legalmente conferida ou autorizada, ou se são correspondentes 

à função por ela exercida.

A incoerência dos fins da ação administrativa é o elemento visado pela abertura 

do desvio de poder, sendo tal elemento de cunho subjetivo e presente nas intenções 

do agente público, portanto integrante da construção psicológica por ele efetuada 

em virtude da prática do ato administrativo,69 defluindo-se daí, prioritariamente, o 

comportamento afrontatório à moralidade administrativa.

Entretanto, algumas considerações merecem ser efetuadas, haja vista que não 

vislumbramos em todos os casos tocados pelo desvio de poder como tendo sido 

realizado um efetivo e exclusivo controle de moralidade administrativa. 

68  , em comentários ao arrêt C.E., 4 de abril de 1914, Gomel In S. 1917, III, p. 25, em André Hauriou 2000.
69  A expressiva maioria da doutrina administrativista francesa caracteriza o desvio de poder pela conduta viciada da Administração 

Pública em relação ao fim dos seus atos, tomado como elemento subjetivo e constante das intenções do agente, por todos: Droit 
Administratif..., 1999, p. 579 a 585, , Droit Administratif..., 2000, p. 247 a 249 e , Droit Administratif Général, 14. ed., 
Paris, Montchrestien, 2000, p. 1026 a 1032. 
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Com o fito de esclarecer a assertiva anterior, efetuaremos o agrupamento dos 

casos de desvio de poder em três modalidades distintas:70 

a) em face da perseguição pelo autor de um fim estranho ao interesse geral; 

b)  em razão do cumprimento de um fim de interesse geral, mas desviado do 

previsto na lei ou atrelado à função administrativa; e, por último, 

c) o desvio de procedimento.

O fim alheio ao interesse geral e o desvio de poder – ápice da 

conduta afrontatória à moralidade administrativa

Os atos da Administração Pública devem imperativamente ser e estar conforme 

o fim de interesse geral, condição imperativa da qual não detêm autorização para 

afastar-se, sob pena de serem banidos do mundo jurídico. Contudo, podem estar 

adstritos ao cumprimento de fins particulares, sem que com isso venham a representar 

afronta à orientação primeira, que é a do interesse geral.

A regra anterior, de conduta obrigatória para toda autoridade pública,71 representa 

uma preciosa garantia ao cidadão, posto traduzir a certeza de que o exercício da 

atividade administrativa será efetuado tomando em consideração e tendo como fim 

o interesse da coletividade. Entretanto essa regra não é obedecida em sua inteireza, 

sendo frequentemente desrespeitada na realidade prática diária.

Os exemplos referentes aos atos em que os fins são estranhos ao interesse geral, 

que deveria ser perseguido pela autoridade administrativa, pululam, como aqueles 

animados por interesses privados e egoísticos; os que têm por objetivo a vingança e a 

perseguição; os que visam a eliminar adversários políticos e favorecer correligionários 

ou simplesmente beneficiar um terceiro amigo ou familiar, sendo o que se apura de 

alguns julgados efetuados pelo Conselho de Estado francês.

70  Essa é a tradicional divisão efetuada pela doutrina, por todos: Droit Administratif..., 1999, p. 580 a 582 e Contentieux 
Admnistratif, v. VI, Paris, Institute d’Études Politiques de Paris,1976-1981, 2018 a 2029. 

71 Droit Administratif..., 1999, p. 581.
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C.E., 14 de dezembro de 1932, Haircourt – em face da realização de uma festa 

em hotel que mantinha relação com a comuna, o maire negou autorização 

para organização de um baile público formulado por um estabelecimento 

hoteleiro vizinho àquele, visando exclusivamente suprimir a concorrência.72

C.E., 02 de fevereiro de 1938, Rulhe – mediante decisão da Comissão De-

partamental foi determinada a abertura e reconhecimento de um ‘caminho 

privado’ como sendo um ‘caminho rural’, sem que fosse observado qualquer 

benefício aos habitantes da comuna, representando, em contrapartida, uma 

maior facilidade de acesso a duas casas pertencentes a proprietários membros 

do Conselho Municipal.73

C.E., 14 de dezembro de 1939, Bouglione – o maire não concede autorização 

para que um circo se estabeleça na comuna, movido por um fim particular 

de proteção e defesa em relação aos artistas que ali já realizavam suas repre-

sentações.74

C.E., 15 de março de 1946, dame veuve Bonjour – a autorização referente à 

abertura de um comércio é efetuada por um prefeito unicamente visando ao 

favorecimento do requerente.75

C.E., 29 de março de 1957, Sté des Autocars Orlandi – decisão do maire 

interditando a parada de determinados ônibus em um cruzamento específico 

com o fito de beneficiar uma empresa específica que efetuava o serviço 

naquela área e não tinha seus carros proibidos de circular.76

C.E., 06 de janeiro de 1967, Ministre de l’Interieur c/ Boucher – objetivando 

impedir que uma pessoa estranha à região adquirisse uma determinada 

propriedade, é providenciada, com tal finalidade, a declaração de utilidade 

pública da mesma.77

72 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2018, S. p. 1073. 
73 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2019, S. p. 127.
74 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2018, S. p. 549.
75 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2018, S. p. 82.
76 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2019, S. p. 229.
77 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2019, S. p. 685.
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C.E., 20 de abril de 1971, Zimmermann – o maire estabelece os horários de 

funcionamento da mairie tencionando incompatibilizar os horários de um 

determinado secretário, em virtude do exercício por parte deste das suas 

funções de instituteur.78

C.E., 18 e novembro de 1998, Ville de Nice – medida estabelecendo a criação 

de empregos para possibilitar o incremento à carreira e a concessão de 

vantagens a certas pessoas.79 

Tais exemplos representam a expressão maior da desobediência à moralidade 

administrativa, que não se confunde necessariamente, como pontuado por Maurice 

Hauriou e Welter, com a afronta à moral comum, mas identifica-se em tudo com o 

distanciamento das máximas da boa administração e da conduta pautada pela boa fé, 

bem como com as regras internas que informam a função administrativa e emprestam 

equilíbrio à Instituição.

Nos casos anteriores, verificamos sem maior esforço que o comportamento desviado 

do administrador público, no que se refere ao fim de interesse público que deveria ter 

sido incessantemente buscado, restou caracterizado, comprometendo a coerência e 

o equilíbrio necessários à vida da Instituição Administrativa, haja vista ter atropelado 

aquilo que foi batizado por Maurice Hauriou de moralidade administrativa.

O agir da autoridade pública pautou-se pela obediência aos requisitos exigidos 

pela lei à perfeição dos seus atos, mas fraquejou no que diz respeito a um componente 

interno da sua conduta: o fim, que visava, em todos os casos apresentados, a um objetivo 

em descompasso com o fim de interesse público, configurando, em consequência, 

ultraje à moralidade administrativa, conforme Vedel e Devolvé (1992), os quais falam 

em unidade psicológica entre aos fins e os motivos do ato admnistrativo.

Insistirmos nesse ponto representa um exercício de grande valia, pois nele 

deparamo-nos com questão delicada e que permeia toda a compreensão da 

moralidade administrativa enquanto elemento autônomo de controle e equilíbrio 

da atuação pública. 

78 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2021, S. p. 226.
79 Droit Administratif..., 1999, p. 1027-1028.
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Com efeito, a moralidade administrativa não se confunde com a legalidade, 

ela é mais ampla e abrangente, permitindo que em suas malhas fiquem retidos 

comportamentos que disfarçados e travestidos de legalidade escondem sórdidas 

manobras que maculam a atividade pública e comprometem a saúde da relação 

entre o Estado e o cidadão, de acordo com Vedel e Devolvé (1991).

Situações existem em que o controle de mera legalidade da forma como está 

estruturado presentemente no sistema jurídico francês, ainda que seja emprestada a 

essa um sentido e alcance alargados, mostra-se insuficiente para abarcar e atingir a 

amplidão dos vícios referentes à conduta da Administração,80 o que é compensado 

pela utilização da ideia de controle da moralidade, coerência ou racionalidade da 

atividade pública, que vem sendo materializado através do manejamento do recurso 

por excesso de poder e por novas técnicas de controle, como veremos em seguida. 

Isso significa dizer que por meio de propostas e nomenclaturas diversas, a síntese do 

doyen de Toulouse vem sendo posta em prática e dessa forma viabilizado o pretendido 

equilíbrio institucional por intermédio de fatores outros que não são os ditados pelos 

advindos da legalidade. 

Convém repisar, ademais, que a autonomia do esquadrinhamento da atuação da 

Administração Pública em concordância com os preceitos da moralidade administrativa 

não implica no olvidamento ou na diminuição da função exercida pelo controle da 

legalidade, antes pelo contrário. Ambos os controles completam-se e, em geral, é 

difícil precisar a linha divisória existente entre eles. 

Dessarte, constatamos que a configuração da ofensa à moralidade administrativa 

não se observa integralmente efetuada e com a mesma intensidade e clareza em todos 

os casos de desvio de poder, sendo o que podemos observar em situações pertinentes 

às demais modalidade desse vício. 

80 Em sentido assemelhado: Bonnard 1923.
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O cumprimento de um fim de interesse geral desviado do 

previsto na lei ou informado pela função administrativa e 

o desvio de procedimento e a moralidade administrativa

Nas duas outras modalidades de desvio de poder acima apontadas entendemos, 

em descompasso com o que pretendiam Hauriou e Welter, que prioritariamente 

está configurado um atropelo à legalidade, revelando ser tênue a linha divisória 

entre o que pertence aos limites do controle dessa e o que fica a cargo do da 

moralidade administrativa.

É pacífico que o exercício da atividade pública num fim de interesse geral, mas 

objetivando escopo outro que o fim previsto em lei ou atrelado à função correspondente, 

constitui um desvio de poder,81 contudo, não nos parece tranquilo afirmar que 

semelhante desvio de poder possa ter sido ditado por um comportamento desbordante 

dos preceitos da moralidade administrativa, haja vista que, primeiramente, ele não 

passaria pelo crivo da legalidade.

É o caso, por exemplo, da utilização por um ministro dos seus poderes de tutela, 

visando a constranger uma fundação a efetuar a revogação do administrador que 

havia sido delegado para ocupar o posto de presidente (C.E., 10 de março de 1948, 

Maison de la Chiemie et Gerard)82, ou ainda, na hipótese do exercício dos poderes de 

polícia não com a finalidade da manutenção da ordem pública, mas objetivando auferir 

rendimentos para a comuna, como observado na determinação do maire exigindo o 

vigiamento dos banhistas de uma determinada praia para que trocassem de vestimenta 

somente nas cabinas geridas pela comuna (C.E., 04 de julho de 1924, Beaugé).83

Nas duas situações, a perseguição de um interesse geral foi observada, muito 

embora não tenham sido seguidos os fins precisos que a lei e a função exigiam à 

prática dos atos respectivos, o que levou à caracterização do vício do desvio de 

poder, mediante clara afronta ao que a lei assinara, tanto que tais casos restariam 

satisfatoriamente enquadrados nas aberturas referentes à violação à lei e à 

incompetência, não cabendo falar, de forma apropriada e cristalina, em afronta 

aos preceitos da moralidade administrativa.

81 Por todos, Jean Rivero e Jean Waline, Droit Administratif..., 2000, p. 248.
82 Contentieux ..., 1976-1981, p. 2027, S. p. 123.
83 , Droit Administratif..., 2000, p. 248, S. p. 641.
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Situação análoga observamos nos casos de détournement de procédure, igualmente 

considerados variação do desvio de poder, em que a Administração Pública, fazendo 

uso de um procedimento legal, objetiva determinado fim que deveria haver sido, a 

rigor e de acordo com a lei pertinente, alcançado por procedimento outro geralmente 

mais exigente e capaz de fornecer maior segurança. Configurado está, dessa forma, 

o emprego desviado de um procedimento administrativo do seu fim específico, o que 

leva ao viciamento do ato por desvio de poder e a uma severa desobediência ao que 

a lei prevê, ou ainda uma afronta à regra de competência.84 

Ademais da clássica decisão, anteriormente apresentada, na qual o Conselho 

de Estado anula a utilização do procedimento de alinhamento de vias públicas, 

manejado desviadamente em lugar do de desapropriação, mais complexo e oneoroso 

à Administração Pública,85 outro caso poderá confirmar que efetivamente o desvio 

de procedimento não caracteriza, necessariamente, um tratamento desleal com 

os preceitos da moralidade administrativa, mas representa, imperativamente, um 

desrespeito à previsão inserta na lei. A exemplo de quando o maire faz uso de seus 

poderes de polícia com o fito de evacuar um imóvel ameaçado de ruir e ocupado 

por uma associação, o que na realidade deveria ter sido providenciado mediante a 

utilização de medidas de polícia administrativa geral referentes à tranquilidade pública.

Para a caracterização de uma postura decisória contrária à moralidade administrativa 

seria necessária a conjugação de um elemento subjetivo, capaz de indicar as verdadeiras 

e secretas intenções do administrador público, com a perseguição de um fim distanciado 

ou estranho ao interesse da coletividade. Dessarte, comportando-se a autoridade 

administrativa como se estivesse na seara da sua individualidade e gerindo o seu próprio 

patrimônio, o que leva à desconsideração das regras e diretrizes internas e caras à 

Administração, bem como ao descomprometimento com a boa fé e os preceitos da 

boa administração – a moralidade administrativa.

A técnica do controle do desvio de poder submete a Administração, na maioria dos 

casos, a um critério de razoabilidade no exercício da sua atividade discricionária que 

se opõe a uma hipotética atuação arbitrária, entronando um controle de moralidade 

84  “La Notion de Détournement de Procédure”, in Recueil d’Études en Hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975. p. 
324 e seg. Nesse artigo as variadas relações acerca do détournemet de procédure e os vícios sindicados pelo recurso por excesso 
de poder são evidenciados pelo autor.

85  C.E., 14 de fevereiro de 1902, Lalaque, In S. 1903, III, p. 97 – org. e class. Notes..., t. II, 2000, p. 337 e Cfr. Le Contrôle..., 1929, 
p. 182-183.
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administrativa com base nas diretrizes e nos preceitos internos à própria Administração 

e vinculados à sua função.86

De qualquer sorte, detém a abertura do desvio de poder um caráter manifestamente 

moralizador dos atos da Administração Pública,87 sendo a principal via de controle 

da conduta desviada das orientações fornecidas pelas diretrizes da moralidade 

administrativa, dos preceitos da boa administração e das posturas marcadas pela boa fé.

Parecem estar com a razão Vedel e Devolvé (1992, p. 343), quando afirmam que 

[...] sob a cobertura do ‘espírito’ da lei, ou sob a cobertura dos princípios 

gerais do direito, o juiz administrativo integra as diretrizes de moralidade à 

legalidade. Do ponto de vista do direito feito, o desvio de poder é apenas uma 

variedade de ilegalidade; do ponto de vista do direito que se faz, o desvio de 

poder incorpora à legalidade certos princípios de moralidade aos quais o juiz 

estima o respeito necessário.

O pretendido declínio do desvio de poder  

e a moralidade administrativa

Restou evidente, de tudo o que foi afirmado acerca do desvio de poder, que, para 

a constatação e caracterização de uma conduta marcada pelo afastamento do fim de 

interesse geral ou específico que redunde em afronta à moralidade administrativa, é 

exigido por parte do juiz um exercício apurado de avaliação das intenções e penetração 

no campo da subjetividade do administrador público, sendo necessário um refinamento 

no que se refere à questão da prova de tais atos.

Essa dificuldade parece ser um dos principais óbices ao desenvolvimento e 

crescimento da abertura do desvio de poder, que, como veremos, vem sendo 

paulatinamente suplantado com o surgimento de novas técnicas de controle da 

atividade discricionária administrativa. 

Antes de penetrarmos nessa seara, efetuaremos algumas divagações na 

problemática atinente à síntese entre o desvio de poder e a moralidade administrativa, 

presentemente em França.

86 “Le Prétendu Déclin du Détournement de Pouvoir”, in Études Offertes à Jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 247.
87 e Contentieux..., 1999, p. 683.
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A afirmação de que o vício caracterizado pelo desvio de poder está em franco 

declínio é constantemente observada na doutrina francesa, sendo sustentado, inclusive, 

o seu caráter subsidiário e residual no controle da atividade pública,88 mormente, como 

vimos, em razão da dificuldade no tocante à prova do ato inquinado por tal vício,89 

que é caracterizado pela necessidade de investigação das construções e elaborações 

psicológicas do autor. 

Outro ponto de difícil precisão e basilar na caracterização do desvio de poder 

diz respeito à determinação do fim (ou fins) visado pela norma autorizadora do ato 

quando essa não o explicita, incumbência que deverá ficar a cargo do juiz no momento 

de confrontação com os fins elaborados pelo administrador, que também devem ser 

precisados, no afã de ser efetuado o controle da moralidade da sua conduta.90

Todavia faz-se necessário investigar se, em decorrência do alegado declínio, a 

atividade administrativa, outrora sindicada por meio da abertura do desvio de poder, 

encontra-se atualmente liberta de quaisquer controles. Em outros termos: estariam 

os comportamentos atentatórios à moralidade administrativa imunes à sindicância 

judicial em face das dificuldades de sua materialização por meio do desvio de poder?

Com efeito, a resposta a tal questionamento é não. O que tem ocorrido é 

uma migração dos casos anteriormente tocados pelo desvio de poder para outras 

modalidades e novas técnicas de controle da atividade discricionária administrativa, 

em que a atuação jurisdicional é feita de maneira mais objetiva, como nos casos de 

violação à lei e de pesquisa dos motivos do ato administrativo.91

A moralidade administrativa e as novas técnicas de 
controle da atividade administrativa

É estreita a relação entre os fins e os motivos do ato administrativo, sendo os 

primeiros de cunho subjetivo e, conseguintemente, presentes nas intenções da 

autoridade responsável pelo ato, enquanto que os segundos verificam-se nos fatos 

88  Neste sentido, por todos: , Droit Administratif..., 2000, p. 249 e e . Droit Administratif..., 1992, p. 342. Defendendo orientação 
oposta: “Fonctions Manifestes et Latentes du Détournement de Pouvoir”, in R.D.P., Paris, 1997, p. 1237 “Le Prétendu Déclin du 
Détournement de Pouvoir”, in Études Offertes à Jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 245 a 248.

89  “La Preuve dans le Détournement de Pouvoir”, in R.D.P., Paris, 1959. p. 57. O autor destaca o importante papel do juiz nesse 
desiderato, asseverando que a prova do desvio de poder deve resultar dos próprios termos da decisão atacada, das peças do 
“dossier”, como também de um “faisceau de présomptions”.

90 Droit Administratif …, 2000, p. 1030.
91 e . Droit Administratfi..., 1992, p. 333.
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subjacentes à decisão, bem como por meio da sua apropriada qualificação, que 

comporta uma avaliação de feição maiormente objetiva.92 Essa íntima relação entre 

os fins e o motivo do ato administrativo pode ser demonstrada por intermédio da 

seguinte construção exemplificativa.

Certo servidor público recebe uma sanção disciplinar não merecida, levada a 

cabo em face da animosidade pessoal e perseguição empreendida por parte do seu 

superior hierárquico.93 Semelhante irregularidade, claramente afrontatória à moralidade 

administrativa, pode ser traduzida mediante a utilização de duas linguagens, a saber:

a)  A primeira, de cunho subjetivo, identificaria a conduta como sendo desviada 

do seu fim, haja vista que o objetivado na ação não era o interesse do 

serviço, mas outro inspirado em interesse privado sórdido e inferior, exigindo 

uma detida atuação do juiz no exercício de precisão das intenções do agen-

te, com as dificuldades advindas da produção da prova de tais intenções.

b)  A segunda, por sua vez, emprestaria ao caso uma feição objetiva e sus-

tentaria que o motivo da decisão é inexistente e, portanto, manque de 

base légale.

É justamente por meio da análise dos motivos do ato administrativo e da valoração 

e qualificação acertada desses que podemos presentemente detectar a conduta da 

Administração não sintonizada com a moralidade administrativa. 

A atuação jurisdicional por parte do Conselho de Estado tem privilegiado o controle 

objetivo da ação administrativa, enquadrando-a preferencialmente na abertura referente 

à violação à lei, o que permite, em grande parte dos casos, substituir o delicado controle 

das intenções do agente pelo da existência dos fatos e da sua certeira qualificação, 

de modo a que se possa também filtrar qualquer comportamento afrontatório à 

moralidade administrativa, sedimentando o alargamento da síntese do doyen de 

Toulouse, proposto por Welter (1929) 

A utilidade do desvio de poder em face das considerações anteriormente 

expendidas não resta diminuída, uma vez que situações existem onde somente 

por meio deste vício é que a ação da Administração Pública desviada do seu 

92 Por todos: Droit Administratif..., 1999, p. 584 e Cours de Droit Administratif. 7 ed. Paris, Montchrestien, 2000, p. 690.
93 Seguimos de perto a elaboração feita por e . Droit Administratif..., 1992, p. 332.
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fim e contrária à moralidade administrativa pode ser anulada, sendo o que 

se depreende da decisão do Conselho de Estado que invalidou uma decisão 

de criação de um cargo com o fim de permitir o equacionamento da situação 

funcional de um protegido da autoridade responsável pelo ato rechaçado.94 

No caso anterior, o agente era competente para a prática do ato, e do ponto de 

vista formal, a decisão apresentava-se irreparável, tendo sido tomada, ademais, em 

face do exercício do poder discricionário, até que da própria decisão e de uma gama 

de indícios e presunções verificou-se que o fim perseguido na ação não estava em 

sintonia com o interesse geral, ofendendo a moralidade administrativa.

Por meio da investigação dos motivos de fato e de direito da ação administrativa, 

bem como da qualificação e valoração desses, o Conselho de Estado francês introduziu 

algumas técnicas, já sedimentadas, que se incorporaram à abertura do recurso por 

excesso de poder da violação à lei, oportunizando, dessa forma, um maior alcance 

por parte do juiz no controle da atividade discricionária da Administração, de modo 

a possibilitar uma maior fiscalização da conduta administrativa em descompasso com 

a moralidade administrativa.

Na modalidade do erro de direito (motifs de droit) a Alta Corte Administrativa 

francesa sanciona com a nulidade o ato administrativo fundado em uma norma 

falsamente interpretada (la mauvaise interprétation des régles de droit) ou quando a 

lei apontada como justificativa à ação não apresenta relação lógica com ela ou inexiste 

no mundo jurídico (défaut de base légale), de acordo com Chapus, (2000, p. 1017). 

A exemplo, podemos citar a decisão C.E., 07 de julho de 1976, Ep. Arnaud, em que 

o maire, apoiando-se em um plano de urbanismo da comuna que ainda não havia 

entrado em vigor, negou uma permissão de construção, conforme Chapus (2000, p. 

1018, S. 1069).

Destacamos o fato de que, em virtude da conduta sindicada na decisão anterior, a 

desobediência aos preceitos da moralidade administrativa poderia estar perfeitamente 

configurada se fosse constatado que a ação do maire objetivava, em se conjugando as 

suas elaborações subjetivas e a conduta materializada, um fim estranho ao interesse 

coletivo e voltado ao proveito próprio ou à satisfação e ao prejuízo de terceiro. 

94 C.E., 05 de março de 1954, demoiselle Soulier, S. p. 139, citado por Georges Vedel e Pierre Devolvé, 1992, p. 333-334.
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Porém, em razão da uma maior objetividade fornecida ao juiz pelo controle do 

erro de direito em relação ao do desvio de poder, o apelo a esse último caso de 

abertura e a invocação dos preceitos referentes à moralidade administrativa ficam 

comprometidos, tendo em vista aquele haver cumprido com sucesso o desiderato de 

controle da atividade pública. Prevalecem, assim, a operatividade prática e objetividade 

da modalidade de controle relacionada com os motivos do ato. Entretanto, ainda que 

de forma indireta, o controle da moralidade dos atos da Administração é exercido. 

Na do erro de fato e na qualificação jurídica ou valoração desse (motifs de fait), 

situação assemelhada à anterior é detectada, ou seja, em geral o controle da moralidade 

administrativa é exercido de maneira indireta, quiçá até mais frequentemente, posto 

que o juiz avalia não apenas o fato subjacente à decisão, mas também se semelhante 

fato é de natureza tal a justificar juridicamente a decisão sindicada.95 

É importante frisar que a análise dos motivos da decisão administrativa não 

implica, necessariamente, uma invasão ao campo da oportunidade da Administração. 

A apreciação dos fatos e da sua exatidão e qualificação ou valoração jurídica é efetuada 

quando a revelação da causa do ato administrativo se faz necessária, em consonância 

com Chapus (2000). 

Hipóteses existem em que num primeiro momento a Administração, fazendo uso da 

oportunidade concedida pelo exercício do poder discricionário que detém, encontra-se 

totalmente livre para escolher a mais adequada dentre dez sanções previstas em lei 

para o agente faltoso. 

Num segundo momento, o anterior componente de oportunidade passa a ser 

de legalidade e de moralidade, pois as ponderações efetuadas nos casos passados 

referentes às sanções aplicadas e a aferição da gravidade da falta apurada funcionam 

como modelos ou diretrizes que informam e balizam o comportamento do poder 

público. Uma conduta que atropele tais ponderações firmadas na práxis ficará retida 

no controle da moralidade administrativa e, como prefere o Conselho de Estado, no 

da legalidade vista de forma ampla.96 

95  Droit Administratif..., 1999, p. 588. A decisão C.E., 04 de abril de 1914, Gomel, é o exemplo clássico da modalidade em apreço, 
na qual o Conselho de Estado teve de enfrentar a questão referente à definição de “perspectiva monumental” para que fosse 
possibilitada uma construção na place Beauvau.

96  2000, p. 1035. O autor assevera que através da progressão do controle ocorre uma transmudação do enfoque deste, sendo falso 
falar em controle da oportunidade da decisão.
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Por último, carece-nos visitar as recentes técnicas reveladas pela atuação 

jurisprudencial do Conselho de Estado, com vista a suprirem as insuficiências advindas 

do controle dos motivos da ação administrativa discricionária: le controle du bilan 

coût-avantages e l’erreur manifeste d’appréciation, e suas prováveis ligações com o 

controle da moralidade administrativa.

Por intermédio da técnica do balanço entre os custos e benefícios, o Conselho 

de Estado introduziu uma sorte de controle da proporcionalidade97 da decisão 

administrativa, tendo sido a partir do arrêt C.E., 28 de maio de 1971, Ville Nouvelle-Est 

que tal instrumento passou a fazer parte das modalidades de controle jurisdicional da 

atividade discricionária da Administração Pública. 

Na mencionada decisão, a Alta Corte Administrativa francesa deparou-se com a 

necessidade de aferição da procedência de recurso por excesso de poder interposto 

por uma associação contra uma declaração de utilidade pública referente a uma 

operação que visava à construção de um complexo universitário a oeste de Lile para 

o albergamento de 35.000 (trinta e cinco mil) estudantes, que seria agregado a uma 

vila nova já existente e com cerca de 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes, segundo 

Morand-Deviller (2000, p. 268),

Considerando que uma operação só pode ser legalmente declarada de 

utilidade pública se a ofensa à propriedade privada, o custo financeiro e 

eventualmente os inconvenientes de ordem social que ela comporta não são 

excessivos em relação ao interesse que ela apresenta. 

O Conselho de Estado tomou como positivo o balanço e as ponderações acerca 

da proporcionalidade da decisão, entendendo que as vantagens, a racionalidade e a 

utilidade incontestável do ato superam os inconvenientes advindos das medidas que 

deverão ser providenciadas e dos valores a serem expendidos.

Observado um exíguo lapso temporal em relação à decisão anterior, O Conselho de 

Estado efetuou novo balanço entre os custo e os benefícios da atividade administrativa. 

Ocorreu no arrêt C.E., 20 de julho de 1971, Ville de Sochaux a propósito de um projeto 

de construção de estradas que beneficiaria sobremaneira e preferentemente as Usinas 

97  “De la Proportionnalité”, in L’Actualité Juridique, Droit Administratif, octobre, Paris, 1978, p. 478, no seu denso trabalho, 
efetua uma correspondência entre a proporcionalidade e a moralidade, sustentando ser noções indissociáveis, de modo que uma 
ação não proporcional é geralmente imoral.
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Peugeot, tendo sido reconhecido que apesar do destacado interesse de ordem privada 

presente na questão, a medida possuía uma grande utilidade pública, representada 

no desenvolvimento econômico que a região em questão alcançaria.98

Na mesma linha de controle da proporcionalidade e coerência da atividade pública 

está o limite facultado pelo erro manifesto de apreciação, no qual uma decisão 

manifestamente desarrazoada e desproporcional, tomada em face de um erro grosseiro 

e flagrante em relação à apreciação dos motivos ensejadores do ato, é sancionada 

com a nulidade deste.99 O juiz desce até a realidade fática e empreende a investigação 

da pertinência do ato, controlando o que é excessivo, desmedido e que desponta, 

consoante Hummel (1983), como desarrazoado, exigindo uma adequação entre os 

meios empregados pela Administração e o fim por ela visado,100 como nos casos de 

aplicação de uma sanção funcional, em que mensura a correspondência entre essa 

e a falta cometida pelo agente,101 ou em relação à definição da criação e escolha de 

um local para instalação de uma central nuclear.102 

As decisões anteriores demonstram que a moralidade da Administração encontra-se 

protegida em face do manejamento de ambas as técnicas. Por meio delas, são excluídas 

as decisões arbitrárias, desarrazoadas, despropositadas e mal planejadas, obrigando 

a coletividade a diligenciar no sentido de serem efetuados projetos consistentes e 

fundados em justificativas plausíveis e viáveis, compromissados com o bom desempenho 

operacional e com as máximas da boa administração, sendo precisamente esses os 

conteúdos visados no controle da moralidade administrativa, consoante pensado por 

Maurice Hauriou. 

Arremedando construção de autoria de Braibant, é forçoso afirmar que juiz 

administrativo francês tem, em suma, aplicado o controle da moralidade administrativa 

sem saber, ou mais exatamente, sem o dizer,103 sendo que para tal faz uso de 

98  Georges Dupuis; Marie-José Guédon; Patrice Chrétien, Droit Administratif,..., 2000, p. 584 e Jacqueline Morand-Deviller, Cours de 
Droit …,2000, p. 269.

99  La Théorie de la Moralité Administrative et la Jurisprudence du Conseil d’Etat en Matière d’Erreur Manifeste 
d’Appréciation. Tese, Bibliothèque de Droit & Sciences Économiques – Cujas, Paris, 1983, p. 8.

100  “Le Principe de Proportionnalité”, in Mélanges Offerts à Marcel Waline, t. II, Paris, L.G.D.J, 1974, p. 298. O autor faz uma 
aproximação entre o controle da proporcionalidade e a regra de moral administrativa e afirma que semelhante controle vem sendo 
exercido em França de forma disfarçada. 

101 C.E., 09 de junho de 1978, Lebon, S. 245, com as lúcidas considerações feitas por La Théorie de la Moralité..., 1983, p. 15.
102 C.E., 28 de fevereiro de 1975, Herr, S. 162.
103  “Le Principe de Proportionnalité”, in Mélanges Offerts à Marcel Waline, t. II, Paris, L.G.D.J, 1974, p. 299, a construção 

parodiada refere-se no corpo do texto ao princípio da proporcionalidade. 
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mecanismos e técnicas variados, abusando saudavelmente da criatividade pretoriana 

e prestigiando a original construção do mestre da Escola de Toulouse. 

É verdade que o controle da forma como é exercido em face da utilização das 

técnicas recém apreciadas acarreta, em maior ou menor grau, uma apreciação da 

oportunidade da decisão administrativa, mas sem que ela reste comprometida na 

sua essência,104 conforme podemos observar em Morand-Deviller (2000), exercício 

que deve ser posto em prática pelo juiz como forma de preservar a espontaneidade 

necessária à atuação discricionária da Administração, tudo exercitando o bom senso, 

“cette prosaïque vertu, sans prétention, sans héroïsme”.105 

O problema advindo do controle da atividade administrativa não se cinge, 

atualmente, apenas em saber se a medida tomada é legal, mas se ela é necessária e 

proporcional à situação de fato, ou seja, se é conforme a moralidade administrativa 

e se pode ser considerada visando a uma “bonne administration”.

104  Jacky Hummel La Théorie de la Moralité ..., 1983, p. 63 parte do pressuposto de que se a oportunidade é compreendida como 
o melhor uso da liberdade de ação deixada pela lei à Administração, deflui-se que em controlando o erro manifesto de apreciação, 
o juiz administrativo penetra no terreno da oportunidade. Esta questão é enfrentada por Jeanne Lemasurier, “Vers un Nouveau 
Principe Général du Droit? Le Principe ‘Bilan-Coût-Avantages’”, in Mélanges Offerts a Marcel Waline, t. II, Paris, L.G.D.J, 1974, 
p. 561, onde confronta o juiz administrativo e o juiz administrador.

105 “Morale et Administration: Du Bon Sens”, in La Revue Administrative, janvier/février, Paris, 1974, p. 324.
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Conclusão

À guisa de conclusão, podemos destacar, de forma sucinta, as seguintes 

considerações que reputamos de interesse.

1.  A teoria da instituição proposta por Maurice Hauriou visa a explicar o 

processo de construção ideal do Estado enquanto tradução perfeita do seu 

institucionalismo, tendo como base uma ideia de cunho transcendental.

2.  O processo de construção institucional do Estado é permeado por crenças 

constitucionais orientadas por dados ideais de moralidade e de justiça. Surge 

daí a identificação do primeiro papel da moralidade na teoria de Maurice 

Hauriou, qual seja, o de substrato fundante à ideia desencadeadora do 

processo de institucionalização do Estado. 

3.  O fenômeno institucional, como observamos, ocorre também em sede 

de Administração Pública, e nesse particular Maurice Hauriou prevê a 

moralidade administrativa desempenhando dupla função: a primeira 

como base ou sustentáculo à própria Instituição Administração Pública, 

funcionando como componente edificante da obra institucional, haja vista 

fornecer as diretrizes à sua viabilização; e a segunda como componente 

limitador da atividade administrativa, integrante de um sistema de equilíbrio 

ou contrapeso institucional, sendo que ambas as funções se interpenetram 

e se complementam.

4.  É na superlegalidade constitucional, de acordo com a arquitetura 

constitucional proposta por Maurice Hauriou que encontramos o endereço 

e morada da ideia de moralidade administrativa, o que faz ressaltar uma 

parecença com a categoria jurídica referente aos princípios constitucionais 

presentes nos ordenamentos jurídicos de hoje, como o brasileiro e o francês.

5.  No arcabouço da moralidade administrativa, nos termos inicialmente 

propostos por Maurice Hauriou, podemos identificar não apenas o conjunto 

de orientações e diretrizes vigentes no âmago da própria Instituição 
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Administrativa, como também os preceitos atinentes à diligência ou presteza 

em relação à boa administração e à boa-fé, em tudo se tomando como 

vetor o contido na ideia fundamental instituidora – o interesse público e o 

bem do serviço.

6.  Em sede de moralidade administrativa chez Hauriou não são precisados os 

conteúdos das orientações ou diretrizes que a compõem, nem muito menos 

os parâmetros necessários à aferição de uma boa administração, posto que 

ela é concebida como um conceito onipresente a toda obra institucional, 

apresentando-se de forma manifesta e patente ao administrador público, 

somente verificável no caso concreto.

7.  Consoante observamos, a segunda das funções atribuídas à moralidade 

administrativa por Maurice Hauriou visava ao equilíbrio e à limitação da 

Instituição Administrativa, sendo que a forma da sua viabilização dar-se-ia, 

como pretendido pelo doyen de Toulouse, por intermédio da síntese entre 

a moralidade administrativa e o recurso por excesso de poder, por meio 

da abertura do desvio de poder, Institutos Jurídicos objetos de construção 

jurisprudencial do Conselho de Estado Francês. 

8.  O controle da moralidade administrativa pelo recurso por excesso de poder, 

por meio da abertura do desvio de poder, exige a penetração nos móveis 

da ação administrativa com vistas a que se averigue se o fim ou os motivos 

em que o ato se funda estão em conformidade com as diretrizes que 

informam a Instituição Administrativa e de acordo com as máximas da boa 

administração e da boa fé, correspondendo aos motivos determinantes da 

decisão administrativa.

9.  Esse controle viabilizado por Maurice Hauriou era distinto e mais abrangente 

que o facultado pelo da legalidade, e tampouco se baseava no que o espírito 

da lei quisesse almejar, porém buscava deixar ileso o campo da oportunidade 

da decisão conferida à Administração por intermédio do poder discricionário.
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10.  Ainda que o Conselho de Estado francês não tenha prestigiado até a 

presente data a síntese na tradução terminológica pretendida pelo doyen 

de Toulouse, qual seja, o controle jurisdicional da moralidade administrativa 

através do recurso de anulação por desvio de poder como limite e equilíbrio 

à Instituição Administrativa, entendemos que o teor das decisões daquela 

Corte denuncia o acatamento de grande parte da ideia proposta por 

Maurice Hauriou.

11.  Destacando a regra da especialidade das funções e identificando a 

moralidade administrativa com elementos administrativos internos 

deduzidos da natureza funcional dos direitos administrativos e do espírito, 

não da lei, mas da instituição propriamente considerada, que exigem do 

agente público no seu desiderato funcional a observância dos princípios 

da boa administração, Welter encampa a defesa do controle autônomo da 

moralidade administrativa, propondo uma análise detida e objetiva dos fins 

determinantes e sua pertinência em relação à moralidade administrativa 

e às regras da boa administração por meio da averiguação das condições 

e circunstâncias constantes da base do ato ou da decisão sindicada, ou 

ainda, por meio da análise dos motivos imediatos subjacentes à função, 

abandonando a pesquisa da vontade psicológica ou interior do agente 

advogada por Maurice Hauriou. 

12.    Ademais da autonomização e objetivação proposta por Welter à ideia de 

Maurice Hauriou, pretendia aquele o alargamento do controle jurisdicional 

da moralidade administrativa ao erro de fato e ao desvio de procedimento, 

o que, embora não tenha sido novamente abraçado pelo Conselho de 

Estado, serviu como base doutrinária e combustível à discussão.

13.    A ideia inicial referente à moralidade administrativa teve outras 

conotações nos primórdios da sua elaboração, como a proposta por 

Alibert, que enxergava o controle da moralidade administrativa como uma 

consequência do controle da legalidade facultado pelo recurso de anulação 

por desvio de poder, em face de uma sorte de abuso de incompetência, 
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ou ainda, a defendida por Appleton, que acreditava que por intermédio 

do controle da violação do espírito da lei, por meio da correção do fim 

da atividade administrativa pelo desvio de poder, alcançar-se-ia o respeito 

à moralidade administrativa. Em ambas as orientações, o controle da 

moralidade administrativa aparece secundariamente, como um apêndice 

ou consequência do da legalidade.

14.   Já para Lacharrièrre o controle da moralidade administrativa seria exercido 

em virtude da atuação hierárquica efetuada pelo Conselho de Estado 

sob vestes jurisdicionais, como um verdadeiro superior hierárquico, o 

que não acreditamos merecer acolhida em razão da impossibilidade de 

se tomar o Órgão Jurisidicional da Alta cúpula da Justiça Administrativa 

francesa como superior hierárquico, bem como pela ilimitabilidade da 

extensão do controle e intrometimento na atuação administrativa que 

tal previsão ocasionaria.

15.   Nos idos primeiros da construção pertinente à moralidade administrativa em 

França, muitas vozes fizeram eco contrariamente ao seu desenvolvimento, 

sobremaneira, as que rechaçaram a possibilidade da atuação jurisdicional 

com vistas ao controlamento da moralidade administrativa, por entenderem 

que apenas a legalidade poderia ser aferida em face do controle jurisdicional 

dos atos da Administração Pública.

16.   Modernamente, podemos asseverar que em França o controle da 

moralidade administrativa vem sendo efetuado mediante a conjugação 

de duas situações: em razão da incrementação dos casos de abertura do 

recurso por excesso de poder e em virtude do surgimento de novas técnicas 

de controle da atividade administrativa, fazendo valer as proposições do 

doyen de Toulouse.

17.   Referentemente ao desvio de poder, acreditamos que a moralidade 

administrativa encontra-se devidamente aquartelada nos casos em que o 

controle jurisdicional recai sobre a atividade administrativa divorciada do 

fim de interesse geral, comprovando-se, dessa feita, o distanciamento da 
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Instituição Administrativa das máximas da boa administração e da conduta 

pautada pela boa fé, bem como das regras internas que informam a função 

administrativa e emprestam equilíbrio à Instituição.

18.   Nos casos em que a Administração persegue um fim de interesse geral 

desviado do previsto na lei ou informado pela função administrativa e 

nos de desvio de procedimento, entendemos que prioritariamente resta 

configurado o controle da legalidade do agir administrativo, em decorrência 

da falta de um elemento subjetivo que caracterize o afrontamento à 

moralidade administrativa.

19.   No que respeita ao alargamento do raio de incidência do recurso por 

excesso de poder efetuado pela atuação do Conselho de Estado, é na 

análise dos motivos de fato e de direito do ato administrativo e na valoração 

e qualificação acertada desses que se detecta a conduta da Administração 

não sintonizada com a moralidade administrativa, preservando-se, via de 

regra, o campo da oportunidade da decisão administrativa.

20.   É também por meio do controle da proporcionalidade da ação pública 

que a moralidade administrativa é sindicada, principalmente quando se 

estabelece a avaliação acerca das vantagens dela advindas, da racionalidade 

e da utilidade em detrimento aos inconvenientes causados, sendo o que 

se viabiliza em face da técnica do balanço entre os custos e benefícios.

21.   Outra técnica que permite o controle da moralidade administrativa 

da conduta do Poder Público em França é a do erro manifesto de 

apreciação, haja vista que uma decisão manifestamente desarrazoada e 

desproporcional, tomada em decorrência de um erro grosseiro e flagrante 

em relação à apreciação dos motivos ensejadores do ato é tida como nula 

e, conseguintemente, afrontatória à moralidade administrativa.
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22.   Ambas as técnicas garantem a moralidade da Administração no seu 

agir, posto que visam a expurgar e excluir do comércio jurídico decisões 

arbitrárias, desarrazoadas, despropositadas e mal planejadas, exigindo 

do Poder Público posturas diligentes e compromissadas com o bom 

desempenho operacional e com as máximas da boa administração, sendo 

precisamente esses os conteúdos visados no controle da moralidade 

administrativa conforme pensado por Maurice Hauriou 

23.   É fato, entretanto, que o juiz administrativo francês vem, nos moldes 

apresentados, aplicando e materializando o controle da moralidade 

administrativa por meio de mecanismos e técnicas variados, fazendo 

uso da criatividade pretoriana e prestigiando a original construção do 

doyen de Toulouse, muito embora se reserve em utilizar as terminações 

por ele eleitas. 

24.   No Brasil, contrariamente ao observado no direito Francês, a moralidade 

administrativa, na exata tradução terminológica proposta por Maurice 

Hauriou, foi inicialmente prevista numa disposição legal que exigia sua 

observância em toda atividade pública, muito embora não autorizasse o 

Judiciário a, com base nela, sindicar a conduta administrativa. 

25.   Porém, já no começo do século XX, entendemos que no Brasil a proteção 

da moralidade administrativa, conforme foi pensada por Maurice Hauriou, 

já era efetuada por intermédio da lei que instituiu o mandado de segurança, 

haja vista que esse viabilizava, desde estão, a sujeição da conduta pública a 

princípios morais informadores de diretrizes gerais distintas da norma legal, 

sobretudo por meio do rechaçamento do abuso de poder.

26.   Da mesma forma, acreditamos que desde o nascedouro da ação popular, 

o controle da moralidade administrativa vem se efetivando, ainda que não 

fosse utilizado o nomem juris proposto por Maurice Hauriou.



MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO 

165

27.   No campo doutrinário, duas importantes e decisivas contribuições ao 

equacionamento e instituição do controle jurisdicional autônomo da 

moralidade administrativa no ordenamento jurídico brasileiro foram 

realizadas por Antônio José Brandão e Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, 

na medida em que apresentaram bases teóricas destacadas à discussão.

28.   Nesse passo, a Constituição da República brasileira de 1988 positivou a 

moralidade administrativa, elencando-a como princípio a ser observado 

pela Administração Pública direta e indireta, dos Poderes da União, dos 

Estados, do distrito Federal e dos Municípios, no caput do art. 37, e ainda 

acrescentou à ação popular, por meio do disposto no inciso LXXII, do art. 5º, 

a possibilidade de anulação de ato afrontatório à moralidade administrativa.

29.   Essa opção político-legislativa deu-se em face do anseio da sociedade 

brasileira no sentido de um maior controle da Administração Pública, em 

decorrência dos desmandos perpetrados na gerência da coisa pública, 

o que traduziu fielmente o pensamento de Maurice Hauriou, quando 

vislumbrou a construção, por meio da moralidade administrativa, de um 

elemento de equilíbrio e contrapeso à Instituição Administrativa.

30.   Diversas construções doutrinárias buscam elucidar e, ao mesmo tempo, 

densificar a moralidade administrativa no ambiente jurídico-positivo 

brasileiro, sobretudo, as vetoradas por pautas éticas, além daquelas 

elaboradas levando-se em conta a conjugação de valores e princípios 

insertos no próprio ordenamento jurídico, sendo outra preocupação 

marcante na doutrina a definição da extensão do controle jurisdicional 

efetuado com base na moralidade administrativa.

31.   Acreditamos, seguindo orientação trilhada por Guilherme Giacomuzzi, que 

a moralidade administrativa deve ser encarada sob duas facetas distintas: 
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a prevista no art. 37 da Carta Política de 1988, comporta um princípio 

jurídico com duas vertentes: a de ordem objetiva, veiculadora da boa fé 

objetiva, impondo à Administração deveres de lealdade e transparência e 

a observância das demais orientações advindas da ordem principiológica 

(os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, 

da proporcionalidade, da boa administração, do interesse público e da 

eficiência, dentre outros); e a de ordem subjetiva, que impõe um dever de 

honestidade e probidade ao administrador. 

32.   A outra vertente da moralidade administrativa no ordenamento jurídico 

brasileiro é a inserta no art. 5º, inciso LXXIII, da Carta Magna, que 

compreende o instituto do desvio de poder e possibilita a aferição dos 

motivos e do objeto da decisão administrativa, aparecendo como uma 

espécie de legalidade interna ou substancial, nos moldes das alíneas “c”, 

“d” e “e”, do parágrafo único, do art. 2o., da LAP, integrando, ademais, 

as noções de proporcionalidade e de interesse público.

33.   Esta compreensão acerca da moralidade administrativa, consoante 

dispõe sistema jurídico brasileiro, traduz com fidelidade o pensamento 

de Maurice Hauriou, uma vez que exerce dúplice função, quais sejam: a 

primeira pretende informar a atuação de todo e qualquer agente público 

no cumprimento das suas funções como uma ideia onipresente, traduzida 

em um princípio jurídico – art. 37, caput, da Constituição Federal do Brasil; 

já a segunda objetiva fornecer, de forma concreta, um elemento suporte à 

averiguação judicial do pronto obedecimento, por parte do agente público, 

das exigências advindas da moralidade administrativa – art. 5o, inciso LXXIII, 

da Carta Magna de 1988.

34.   Ambas as orientações referentes à moralidade administrativa completam-se, 

complementam-se, como um verdadeiro sistema de controle e equilíbrio, à 

exata simetria do idealizado por Maurice Hauriou. 
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35.   Impende ressaltar, no que pertine ao controle da moralidade administrativa, 

o papel destacado do Juiz, que na sua atuação não pretende se fazer 

substituir ao administrador, porém de conformar a conduta desse nos 

limites exigidos pelo ordenamento jurídico.

36.   A extensão e o alcance do controle jurisdicional com base na moralidade 

administrativa deve respeitar o merecimento da atuação administrativa, ou 

seja, os dados atinentes à conveniência e à oportunidade do agir público, 

sem, no entanto, deixar escapar sem a devida averiguação, ante aos 

indícios e demais construções probatórias, quaisquer condutas duvidosas 

ou afrontatórias ao que estabelece o ordenamento jurídico.

37.   Dessarte, a análise não apenas da existência, como também da pertinência 

dos motivos ensejadores da ação administrativa deverá ser descortinada 

pelo Juiz, da mesma forma que deverá ser evidenciado por esse o acordo 

entre a finalidade prevista na lei ou inerente à função ou atividade 

desenvolvida e à conduta perseguida concretamente pelo administrador, 

na busca da ação em sintonia com a moralidade administrativa e as regras 

da boa administração.

38.   Entretanto, constatamos que os Tribunais brasileiros não assentaram, 

ainda, critério(s) ou elemento(s) uniforme(s) caracterizador(es) referente(es) 

à moralidade administrativa, o que demonstra as mais variadas facetas 

que ela pode abarcar; esperamos, ademais, que a exemplo do que 

vem ocorrendo na França, seja implementado proximamente no Brasil 

um verdadeiro controle jurisdicional visando à aferição dos custos em 

relação aos benefícios advindos da atuação administrativa, assim como 

um efetivo controle baseado na razoabilidade, na proporcionalidade e na 

racionalidade, facetas, como vimos, da moralidade administrativa. 

39.   Por fim, pudemos observar que o manejamento de instrumentos jurídicos 

como a ação popular, a ação civil pública ou o mandado de segurança, 

principalmente em razão da atuação do Ministério Público, no que se 

refere ao controle da moralidade da Administração Pública, tem fornecido 
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elementos para que possa ser repensado o princípio da legitimação da 

Administração, permitindo aquilatar de forma verdadeira a passagem de 

uma legitimidade extrínseca ou formal, baseada na correspondência do ato 

administrativo com as prescrições legais, para uma legitimidade intrínseca 

ou material, fundada na conformidade do ato às finalidade inerentes à 

Instituição Administrativa.106 É seguindo uma legitimidade comandada pelo 

discurso da qualidade, rigor, pertinência, coerência, eficácia e eficiência dos 

seus atos que a Administração deve se orientar, o que em grande medida 

tem sido facultado em virtude da materialização da ideia de Maurice 

Hauriou, tanto no Brasil, quanto na França. 

106  Nesse sentido: La Theorie de la Moralité Administrative et la Jurisprudence du Conseil d’Etat en Matiere d’Erreur 
Manifeste d’Appreciation. Tese, Biblioteque de Droit & Sciences Économiques – Cujas, Paris, 1983, p. 9.
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