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ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

INSTITUIÇÕES TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE GOIÁS – SINTEF-GO 

PARECER 001/2016 

INTERESSADOS: SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIÁS - IFG 

ASSUNTO: RECOMENDAÇÃO N. 81 DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM 

GOIÁS – MPF/GO  

EMENTA: ATOS POLÍTICOS. IMPROBIDADE. 

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.  MORALIDADE.   

01. DO RELATÓRIO 

Trata-se de consulta formulada pela diretoria executiva do SINTEF-GO em relação à 

Recomendação expedida, no último dia 04 do corrente mês, pelo Ministério Público Federal 

em Goiás – MPF/GO  a 39 órgãos e autarquias federais em Goiás para que não realizem, 

utilizem, nem permitam, em suas dependências físicas, qualquer ato de natureza político-

partidária, favorável ou contrário ao processo de impeachment da Presidente da República, ou, 

ainda, o uso de seus bens móveis, materiais ou imateriais, inclusive sites oficiais, bem como o 

custeio ou patrocínio de pessoa física ou jurídica ou agrupamentos em atos relativos a essa 

temática. 

O MPF/GO alega que as práticas descritas acima são caracterizadas como atos de imoralidade 

administrativa.  

02. ANÁLISE JURÍDICA 

Preliminarmente, importante ressaltar que não existe nenhuma lei específica que discipline o 

controle da atuação administrativa. A matéria tem origem na Constituição Federal da República 

e é regulamentada por diversas leis infraconstitucionais que visam a garantir que o Estado não 

atuará livremente, diante do ordenamento jurídico posto, ele irá se submeter ao direito que ele 

mesmo instituiu. 

A sujeição da atividade administrativa do Poder Público ao amplo controle advém da formação 

do Estado Democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio 
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Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei. Nesse sentido, somente a lei 

deve pautar a atividade do ente estatal, atividade cujo fim imediato deve sempre ser a satisfação 

das necessidades públicas. 

Importante ressaltar que a noção de República, res publica no latim, transmite a ideia de que o 

titular do patrimônio público é o povo e não a Administração Pública, sendo a entidade pública 

submissa ao princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o agente estatal não 

pode deixar de atuar, quando as necessidades da coletividade assim exigirem. Nas palavras de 

Fernanda Marinela1, “em nome da supremacia do interesse público, o Administrador pode 

muito, pode quase tudo, mas não pode abrir mão do interesse público”. 

Na atual conjuntura em que o Brasil se encontra, é de supremo interesse da coletividade, que 

os seus cidadãos despertem o senso crítico e analítico, em especial nas instituições acadêmicas, 

onde os sujeitos que ali convivem se encontram em formação política e não só possuem o 

direito, mas também o dever de participar e influenciar nas tomadas de decisões do cenário 

político. 

Uma vez que o Estado atua enquanto gestor de coisa alheia, sem dela poder dispor, deve pautar 

sua conduta pela transparência, a fim de que o efetivo titular do interesse público possa analisar 

se o exercício das atividades estatais supre as necessidades da coletividade. 

Sendo assim, a tônica do Direito Administrativo Moderno é a atuação direcionada para a 

satisfação das necessidades coletivas executadas mediante controle do cidadão e da própria 

Administração Pública. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério 

Público devem se restringir aos atos administrativos ilegais e arbitrários que ameacem o 

patrimônio e social, meio ambiente e interesses difusos e coletivos, e não se utilizarem da 

prerrogativa do poder de controle para cercear manifestações ideológicas em um Estado 

Democrático de Direito.  

Manifestações de cunho político e cultura não ameaçam a coletividade e devem ser 

incentivadas e não reprimidas. Ademais, o prédio da autarquia referida é um bem público. De 

acordo com a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho2 “bens públicos como todos aqueles 

                                                           
1 MARINELA, Fernanda – Direito Administrativo. Niterói: Impetus Editora, 6ªed. 2012  
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 25ª, 2012. 
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que, de qualquer natureza e a qualquer título, pertençam às pessoas jurídicas de direito 

público, sejam elas federativas, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

sejam da Administração descentralizada, como as autarquias, nestas incluindo-se as 

fundações de direito público e as associações públicas”. 

Os bens públicos que compõe a estrutura do IFG são bens de uso especial, ou seja, são bens 

utilizados para a prestação de um serviço público com finalidade pública. Não se pode admitir 

que se considere atos de educação cívica, como os que se relacionam ao momento político 

vivenciado no país, como desvio de finalidade, quando a finalidade é educar, instruir, e 

questionar a coletividade enquanto peça primordial do Estado Democrático de Direito.   

No que tange a improbidade administrativa tem-se que a mesma tem base na Constituição 

Federal. O artigo 37, §4º da Carta Magna estipula que: “os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível.” 

Atualmente, o teor referente à improbidade administrativa praticadas pelos agentes públicos se 

encontra positivada na Lei 8.429/92. De acordo com a doutrina de Matheus Carvalho3, “essa 

lei tem sua estrutura composta por cinco pontos principais: o sujeito passivo, o sujeito ativo, 

a tipologia da improbidade, as sanções e o procedimento”. 

A lei traz em seu artigo primeiro quem são os sujeitos passivos: “a administração direta, 

indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade 

para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por 

cento do patrimônio ou da receita anual” e quem são os sujeitos ativos: “qualquer agente 

público, servidor ou não” 

Na Recomendação N. 81 do MPF/GO, o artigo 10, inciso II e artigo 11, inciso I, ambos da Lei 

de Improbidade Administrativa e citados na referida recomendação, assim dispõem: 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, para 

que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas 

                                                           
3 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 2ªed. 2015 
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ou valores integrantes que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 

das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:  II - 

permitir ou concorrer do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie”; 

“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 - praticar 

ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência”; 

Importante transcrever o primeiro item que elenca as recomendações dos ilustres representantes 

do MPF/GO: “8.1 – não realize nem permita, em suas dependências físicas, nenhum ato de 

natureza político-partidária, tendo por objeto o processo de impeachment da Presidente da 

República, seja favorável ou contrariamente”  

Fica claro que a intenção primeira não é a de zelar pela probidade administrativa já que o item 

transcrito ipsis litteris não cita sob nenhum aspecto quem não deve realizar os atos políticos ou 

quem o gestor deve impedir e da mesma forma não se fala em utilização dos recursos públicos. 

É um item bastante amplo que causou perplexidade em alunos, funcionários, servidores e toda 

sociedade acadêmica e afim. 

 Ao divulgar e se fazer cumprir tal recomendação perante toda a sociedade, composta em sua 

maioria por pessoas leigas juridicamente, o MPF/GO interfere na liberdade de expressão do 

cidadão, visto que o IFG não é composto apenas de agentes administrativos, e mesmo estes 

agentes, caso queiram se expressar sem se utilizar dos recursos materiais do Instituto estão 

sendo arbitrariamente coagidos à não fazê-lo.  

03. CONCLUSÃO 

De acordo com a Constituição Federal de 1.988 e Lei 8429/92 este parecer concorda que todas 

às ações ou omissões que geram enriquecimento ilícito, em detrimento da função pública; ações 

ou omissões dolosas ou culposas que causem danos ao erário; e ações ou omissões que atentam 

contra os princípios da administração pública devem, não apenas no atual momento do país, 

mas sempre devem ser apuradas e punidas em conformidade com o ordenamento jurídico. 
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O princípio da moralidade exige a honestidade, lealdade, boa-fé de conduta no exercício da 

função administrativa, ou seja, a atuação não corrupta dos gestores públicos, ao tratar com o 

patrimônio de titularidade do Estado. 

A doutrina pátria costuma designar esta obrigatoriedade de atuação conforme padrões éticos 

de conduta como “Moralidade Jurídica”. Depreende-se que a moralidade no trato com a coisa 

pública que assegura uma boa administração não se confunde com a “Moralidade Social”.  

Conforme o doutrinador Matheus Carvalho4 a “Moralidade Social” procura fazer uma 

distinção entre o bem e o mal, o correto e o errado no senso comum da sociedade, já a 

“moralidade jurídica” está ligada sempre ao conceito de bom administrador, de atuação que 

vise alcançar o bem-estar de toda a coletividade e dos cidadãos ao qual se dirige.” 

Sob qualquer aspecto, no caso em questão, a autonomia dos agentes estatais, bem como toda a 

sociedade acadêmica, entre eles os discentes, e a liberdade de expressão em sua inteireza e 

plenitude é que devem ser as protagonistas do processo de legitimação da democracia. 

Os atos políticos de qualquer natureza, praticados no âmbito dos órgãos federais sediados em 

Goiás, desde que praticados sem o auxílio financeiro público da autarquia é um ato lícito, de 

natureza civilista e democrática.    

 

É o parecer. S.m.j. 

 

Goiânia, 13 de abril de 2.016 

 

 

Amanda Serradourada Rodrigues Dias 

Advogada – OAB-GO 38.847 

 

                                                           
4 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 2ªed. 2015 


