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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a estudar se a abrangência da legitimidade de atuação atribuída 

pela Constituição Federal à Defensoria Pública pode ser entendida de forma a albergar a 

possibilidade de defesa judicial da moralidade administrativa. A relevância deste estudo se 

revela na repercussão social da discussão. É dizer, considerando a corrupção como um dos 

maiores entraves ao desenvolvimento social, então a eficiência no controle da moralidade 

administrativa está diretamente ligada à eficiência na própria redução da desigualdade 

social, que, por sua vez, é o fundamento maior da atuação da Defensoria Pública. Seria 

lícito, nesta perspectiva, impedir o ajuizamento de Ação de Improbidade pela Defensoria? 

Enfrenta-se o questionamento à luz da perspectiva de que a instituição tem a 

responsabilidade de defesa dos direitos individuais e transindividuais dos necessitados, 

entendidos estes como qualquer sujeito em situação de vulnerabilidade (a despeito de sua 

particular condição econômica). Entendeu-se por bem dividir o estudo em quatro partes, 

cada uma das quais correspondendo a um dos conceitos chaves delimitados pelo próprio 

título. Ou seja, primeiro se estuda a Defensoria Pública, logo após é feito um exame sobre 

o controle jurisdicional da Administração Pública; em terceiro lugar, é feita uma análise 

dos aspectos relevantes do conceito da moralidade administrativa, para, só então, em 

último lugar, adentrar especificamente a questão do problema efetivamente proposto. Nesta 

oportunidade, pretendeu-se enfrentar cada um dos argumentos costumeiramente levantados 

por aqueles que respondem negativamente à questão proposta. Considerados os 

pressupostos mencionados, concluiu-se pela legitimidade da Defensoria Pública para a 

tutela jurisdicional da moralidade administrativa. Destarte, caso seja constatado que a Ação 

de Improbidade é a melhor solução para o caso concreto, não existe razão jurídica que 

justifique a obstaculização desta via processual à Defensoria Pública. 

 

Palavras-chave: Defensoria Pública. Moralidade administrativa. Improbidade. 

Legitimidade. Controle da administração pública.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to examine whether the scope of action of legitimacy conferred by the 

Constitution to the Public Defense can be understood in order to accommodate the 

possibility of legal defense of administrative morality. The relevance of this study is 

revealed in the social repercussions of the discussion. That is, considering corruption as 

one of the greatest barriers to social development, then the efficient control of 

administrative morality is directly linked to efficiency in specific reduction of social 

inequality, which, in turn, is the largest foundation of the work of the Public Defense. 

Would it be reasonable, in this perspective, prevent the filing of Misconduct Action by the 

Public Defense? Such questioning is faced in the light of the view that the institution has 

the responsibility to defend both  and transindividual rights of the needy, which are 

understood as any subject in a vulnerable situation (despite their particular economic 

condition). It was understood to be appropriate to divide the study into four parts, each of 

which corresponding to one of the key concepts defined by their own title. That is, firstly 

the Public Defense is studied, afterwards an examination is made on the judicial control of 

the Public Administration; thirdly, an analysis  of the relevant aspects of the concept of 

administrative morality is made, only then, finally, specifically touch upon the issue of  the 

effectively proposed problem. This time, it was intended to address every argument 

customarily raised by those who respond negatively to the question posed. Considering the 

aforementioned assumptions, we concluded the legitimacy of the Public Defense for the 

judicial protection of administrative morality. Thus, should it be found that the misconduct 

of action is the best solution to the present case, there is no legal reason to justify hindering 

this procedural means to the Public Defense. 

 

Keywords: Public Defense. Administrative morality. Misconduct. Legitimacy. Public 

administration control. 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 9 

2 A DEFENSORIA PÚBLICA 12 

2.1 MODELOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 12 

2.1.1 Modelo Pro bono 13 

2.1.2 Modelo Judicare 14 

2.1.3 Modelo Salaried staff 15 

2.2 SISTEMA JURÍDICO-POSITIVO 17 

2.2.1 Histórico constitucional da assistência judiciária/jurídica no Brasil 17 

2.3 FUNÇÕES INSTITUCIONAIS TÍPICAS E ATÍPICAS 20 

2.4 A DEFENSORIA PÚBLICA NA TUTELA DOS DIREITOS 

TRANSINDIVIDUAIS 

24 

2.4.1 Da atuação da Defensoria Pública como instrumento de defesa dos 

grupos sociais vulneráveis 

25 

2.4.2 Honneth e a Defensoria Pública 27 

2.4.2.1 Honneth e o Direito como padrão de reconhecimento 27 

2.4.2.2 A Defensoria Pública como instituição articuladora do Direito como 

padrão do reconhecimento 

30 

3 TUTELA JURISDICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 33 

3.1 CONTROLE JURISDICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 33 

3.1.1 Terminologias 33 

3.1.2 Sistemas de Controle Jurisdicional 35 

3.1.2.1 Sistema Monista 35 

3.1.2.2 Sistema Dualista 37 

3.1.2.3 Sistemas Mistos 40 

3.1.2.4 O Sistema brasileiro de controle jurisdicional 40 

3.2 O CONTROLE JURISDICIONAL DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA 

41 

4 A MORALIDADE ADMINISTRATIVA 44 

4.1 MORALIDADE ADMINISTRATIVA ENQUANTO DIREITO 

TRANSINDIVIDUAL 

46 

4.2 MORALIDADE ADMINISTRATIVA E LEGALIDADE 49 

4.3 MORALIDADE SOCIAL E MORALIDADE ADMINISTRATIVA 51 

4.4 MORALIDADE ADMINISTRATIVA E PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

53 



4.5 A MORALIDADE ADMINISTRATIVA E O SEU PROCESSO 

CONTÍNUO DE DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

56 

5 DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A 

TUTELA JURISDICIONAL DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA  

61 

5.1 A TUTELA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA É 

ATRIBUIÇÃO NATURAL E EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO? 

62 

5.2 A DEFENSORIA PÚBLICA PODE PROPOR A AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA? 

71 

5.2.1 O precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grade do Sul 80 

5.3 A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA PROTEÇÃO DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA PREJUDICA A TUTELA DOS 

HIPOSSUFICIENTES? 

84 

6 CONCLUSÃO 92 

 REFERÊNCIAS 97 

 



1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho se propõe a estudar se a abrangência da legitimidade de atuação 

atribuída pela Constituição Federal à Defensoria Pública pode ser entendida de forma a 

albergar a possibilidade de defesa judicial da moralidade administrativa. 

A relevância deste estudo se revela na repercussão social da discussão. É dizer, 

considerando a corrupção como um dos maiores entraves ao desenvolvimento social, então 

a eficiência no controle da moralidade administrativa está diretamente ligada à eficiência 

na própria redução da desigualdade social que, por sua vez, é o fundamento maior da 

atuação da Defensoria Pública. 

Não há como vislumbrar um Estado eficiente na concretização dos direitos 

fundamentais se desvirtuado dos nortes delineados pelos parâmetros da moralidade 

administrativa. Assim, o problema proposto pode ganhar ainda mais peso quando se 

verifica que a proteção do direito dos necessitados, em determinado caso concreto, seria 

mais bem efetivada pela Defensoria, mediante a veiculação da pretensão por meio da Ação 

de Improbidade.  

Seria lícito, em casos deste jaez, impedir o ajuizamento de Ação de 

Improbidade pela Defensoria e, restringindo sua legitimidade de agir, forçá-la à inércia ou 

mesmo a um modo de atuação previamente tido como menos eficiente?  

A Defensoria Pública é a instituição estatal responsável pela defesa dos direitos 

dos necessitados, de maneira que a restrição à possibilidade de atuação da instituição é, em 

última análise, uma restrição à possibilidade de proteção dos vulneráveis. Desse modo, 

seria razoável restringir a atribuição da Defensoria Pública na defesa dos necessitados, 

impedindo a sua atuação justamente quando o direito a ser tutelado é o da moralidade 

administrativa? 

Para uma melhor investigação acerca da problemática atinente à “legitimidade 

da Defensoria Pública para a tutela jurisdicional da moralidade administrativa”, entendeu-

se por bem dividir o estudo em quatro partes, cada uma das quais correspondendo aos 

conceitos-chave delimitados pelo próprio título. Ou seja, primeiro se estuda a Defensoria 

Pública; logo após é feito um exame sobre o controle jurisdicional da Administração 

Pública; em terceiro lugar, é feita uma análise dos aspectos relevantes do conceito da 



moralidade administrativa, para só então, em último lugar, adentrar-se especificamente a 

questão do problema efetivamente proposto. 

Na primeira parte do trabalho, é feito um esforço para demonstrar o traçado 

constitucional da Defensoria Pública, o que se faz pela explicação do modelo de assistência 

jurídica adotado no Brasil e pelo histórico da assistência judiciária e jurídica nas 

constituições brasileiras.  

Este também é o momento do texto no qual se situa a Defensoria enquanto 

instituição responsável pela tutela dos direitos transindividuais e pela defesa dos grupos 

sociais vulneráveis, bem como se estabelece que a atuação da instituição não se limita à 

proteção do necessitado em sentido econômico, caracterizando-a, assim, como estrutura 

potencialmente articuladora do Direito como padrão do reconhecimento (conforme 

Honneth).  

A próxima parte do trabalho é dedicada ao estudo do controle jurisdicional da 

administração pública. Nesse tópico, opta-se por um esclarecimento acerca das 

terminologias, sistemas e nomenclaturas atinentes à teoria que envolve o controle da 

administração para, ato contínuo, fixar o que se entende por controle jurisdicional da 

moralidade administrativa. 

A terceira parte foi reservada para fixar os contornos do que se entende por 

moralidade administrativa para a finalidade deste texto. Visando a este objetivo, entendeu-

se por bem fixar a moralidade enquanto direito transindividual, estabelecer os traços 

distintivos dela em relação à legalidade, à moralidade social e à probidade administrativa, 

para, somente então, ilustrar como se desenvolve o processo contínuo de preenchimento 

valorativo que sua compreensão conceitual (conforme Karl Larenz). 

Por último, adentrou-se o problema efetivamente dito. Para enfrentar a questão 

proposta, entendeu-se que seria mais proveitoso adotar a tática de enfrentar, um a um, cada 

um dos argumentos costumeiramente levantados para responder negativamente à questão 

proposta.  

Dessa maneira, primeiramente foi enfrentada a questão afeta à suposta 

atribuição inata e exclusiva do Ministério Público para a tutela da moralidade 

administrativa. Logo após, enfrentou-se especificamente a questão atinente à possibilidade 



de propositura de Ação de Improbidade Administrativa pela Defensoria. Em terceiro e 

último lugar, confrontou-se a argumentação de que a “intromissão” da Defensoria na seara 

da moralidade administrativa de certa forma “roubaria tempo” da atuação da instituição na 

efetivação de sua finalidade precípua de garantir aos necessitados o acesso à justiça. 



6 CONCLUSÃO 

 

O modelo estrutural de assistência jurídica adotado no Brasil pela Constituição 

Federal de 1988 foi o salaried staff, sendo a Defensoria Pública a concretização dessa 

escolha. 

A opção pelo salaried staff model no Brasil, na medida em que cria uma 

categoria de servidores públicos especializados para atuar na defesa dos vulneráveis 

enquanto classe, de forma eficiente e planejada, transparece como uma escolha consciente 

pelo modelo mais adequado à realidade nacional. 

A escolha constitucional outorgou à Defensoria Pública não apenas a atribuição 

de defesa dos necessitados em uma acepção individual, mas a própria responsabilidade da 

tutela de seus direitos, inclusive quando transindividualmente considerados. 

E por “necessitado” não deve ser entendido apenas aquele necessitado no 

sentido econômico. Qualquer vulnerabilidade dá margem à atuação da instituição e a 

qualidade de um indivíduo enquanto pertencente a determinado grupo social vulnerável 

prescinde de seu enquadramento enquanto economicamente vulnerável. 

O questionamento acerca da legitimidade da Defensoria Pública para a tutela 

jurisdicional da moralidade administrativa deve ser encarado à luz da perspectiva de que a 

instituição tem a responsabilidade de defesa dos direitos individuais e transindividuais dos 

necessitados, entendidos estes como qualquer sujeito em situação de vulnerabilidade (a 

despeito de sua particular condição econômica). 

No ordenamento jurídico brasileiro, são diversos os instrumentos que podem 

ser utilizados para a finalidade de controle jurisdicional da moralidade administrativa. Em 

termos processuais, por exemplo, existem a Ação Civil Pública (que pode veicular 

demanda por Ato de Improbidade), a Ação Popular e o Mandado de Segurança (individual 

e coletivo). Em termos extraprocessuais, por sua vez, destacam-se, sobretudo, o direito de 

petição, o Termo de Ajustamento de Conduta e a Recomendação. Todas essas 

mencionadas ferramentas jurídicas estão disponíveis para a atuação da Defensoria Pública. 



Efetuar o controle jurisdicional da moralidade administrativa significa, assim, 

utilizar-se dos meios disponíveis para submeter a atividade dos agentes estatais aos 

parâmetros da moralidade administrativa, por meio da via judicial, para o fim de conformar 

aquela primeira aos ditames desta última.  

O preenchimento do que pode ser entendido como “parâmetros da moralidade 

administrativa”, por sua vez, depende, em certa medida, de uma pauta externa que 

compreende (embora não se limite) e se molda pelo entendimento do que vem a ser 

também a legalidade, a moralidade social e mesmo a probidade administrativa. Noutras 

palavras, a compreensão aprimorada do conceito de moralidade administrativa depende de 

alguma maneira do entendimento que se faz a respeito das respectivas aproximações e 

traços distintivos com os demais conceitos subjacentes. 

A aplicação concreta do conceito da moralidade administrativa, todavia, 

mesmo carecedora de preenchimento valorativo subjetivista, é fenômeno que precisa 

ultrapassar a questão da dificuldade conceitual, devendo encontrar solidez nos traços 

distintivos dos exemplos paradigmáticos estabelecidos em lei, aliados à constatação da 

reiteração de casos análogos. 

Em suma, a moralidade administrativa é um conceito a ser densificado nos 

casos concretos, sendo que sua delimitação conceitual é fluida e deve encontrar o 

significado tanto pela historicidade da compreensão da comunidade jurídica, como pelo 

processo de enriquecimento conceitual recíproco e cíclico da interpretação doutrinária e 

jurisprudencial.  

A problemática que envolve a legitimidade defensorial para a tutela da 

moralidade administrativa é uma questão que costuma envolver tanto o desconhecimento 

do real contorno constitucional dado à Defensoria Pública, como também uma ideia 

arraigada de uma suposta aptidão inata do Ministério Público para o exercício dessa 

função.  

A despeito do discurso majoritário que atribui ao Ministério Público a 

legitimidade quase exclusiva para esse controle, interessante a constatação de que não se 

trata de uma atribuição inerente do órgão ministerial. Tanto é assim que, durante a 



constituinte, diversas vezes se cogitou a criação de um aparato estatal especificamente 

destinado a tal intento, o que não se concretizou apenas por um eficiente lobby. 

Esta conjuntura é reveladora da circunstância de que a atribuição da 

responsabilidade pelo controle da administração pública ao parquet não foi consequência 

de reconhecimento de alguma suposta aptidão inata para o exercício dessa importante 

função.  

Neste contexto, sobressai a preocupação sobre a existência de uma 

incongruência em se atribuir ao mesmo órgão a responsabilidade de ser, 

concomitantemente, o braço repressor do Estado, na acusação criminal, e também o braço 

protetor daquele mesmo cidadão, contra os abusos estatais. A constante coincidência entre 

o cidadão necessitado da atuação do controle da administração pública com o acusado no 

processo penal é elemento decisivo que aponta para a incongruência dessa conjuntura. O 

que torna a Defensoria Pública diferente, neste contexto, é justamente a ausência dessa 

dicotomia na atuação da instituição. 

Para a proteção efetiva do cidadão é bem mais adequada a coexistência dessa 

atribuição ministerial com a atribuição de alguma instituição que tenha, em sua formação, 

o pressuposto da participação popular e de grupos sociais, a pauta da defesa de direitos 

individuais e o acesso aos desvalidos, funções que no Brasil estão bem mais representadas 

pela Defensoria Pública. 

De todo modo, essa constatação de que o parquet não é a instituição mais 

adequada para o controle da administração pública não representa, em nenhuma hipótese, 

qualquer defesa de diminuição de atribuições na atuação do órgão ministerial. Trata-se, 

muito mais, de uma conclusão que se aproxima da necessidade de uma pluralidade de 

legitimados do que alguma representação de uma pauta restritiva de legitimação. 

É salutar a consciência de que a garantia constitucional que possibilita o 

controle da moralidade na administração pública não tem como pauta primária a ideia da 

repressão estatal. Pelo contrário, o controle da moralidade na administração pública deve 

ser, antes de tudo, instrumento de efetivação dos direitos do cidadão. Nesse contexto, é 

preciso ter em mente que a Ação de Improbidade Administrativa, não obstante os seus 



possíveis efeitos punitivos, é uma garantia instrumental para a efetividade dos direitos 

fundamentais.  

É possível então que se identifique, com os elementos de um determinado caso 

concreto, que o instrumento da Ação de Improbidade é o meio jurídico mais eficaz de 

proteção daqueles indivíduos ou grupos vulneráveis. Constatada esta circunstância 

reveladora de que a ação de improbidade seria o melhor caminho, não existe motivo 

razoável que justifique a obstaculização dessa via processual à Defensoria. Não há motivo 

jurídico que justifique uma orientação de que a defesa do direito do hipossuficiente tenha 

de ser realizada por um meio processual previamente considerado como menos efetivo. 

E a ausência de expressa menção à Defensoria no rol de legitimados da lei de 

improbidade não pode constituir óbice a esta atuação por diversos motivos. Primeiro, 

porque a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de demandas coletivas, 

em sentido amplo, não depende de previsão em lei, uma vez que encontra fundamento 

expresso na própria Constituição Federal, que no caput do art. 134 lhe atribui o pode-dever 

de defender os direitos transindividuais dos necessitados e os direitos humanos. 

Segundo, porque a explicação para a ausência de expressa menção à 

Defensoria no rol de legitimados da lei de improbidade está muito mais próxima de uma 

questão temporal do que de uma suposta escolha deliberada. Isso porque a Defensoria 

Pública só passou a existir de direito no nosso ordenamento jurídico constitucional, a partir 

da Carta Magna de 1988, e em lei nacional somente a partir de 1994. Considerando que a 

lei de improbidade é de 1992, seria demasiadamente improvável que a legislação já 

consagrasse essa menção expressa ao órgão recém constituído. 

Terceiro, porque existe norma infraconstitucional expressa (e sem ressalvas) no 

sentido de que a Defensoria Pública pode ajuizar qualquer ação para a tutela de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos que tenham repercussão em interesses dos 

necessitados; sendo falsa, portanto, qualquer afirmação que aponte uma suposta omissão 

legislativa quanto à questão da legitimidade defensorial. 

Quarto porque a interpretação permeada que orienta o microssistema brasileiro 

de processo coletivo aponta para uma exegese no sentido de que, conquanto esparsas, a Lei 

de Improbidade e a Lei da Ação Civil Pública (diploma processual no qual existe expressa 



previsão da Defensoria como órgão legitimado) devem ser utilizadas e integradas entre si 

da melhor maneira possível para proporcionar uma efetiva tutela dos interesses coletivos. 

Também merece ser superado o argumento de que, diante da possibilidade de 

que aquela atuação jurídica beneficie um terceiro não-necessitado, a “intromissão” da 

Defensoria Pública na seara da probidade administrativa de certa forma “roubaria tempo” 

da atuação da instituição, na efetivação de sua finalidade precípua que é garantir aos 

necessitados o acesso à justiça.  

A Defensoria de fato deve pautar a sua atuação na defesa dos necessitados, mas 

impedir a atuação defensorial na defesa deste mesmo necessitado, pelo simples fato de que 

existe a possibilidade daquela atuação ricochetear na defesa de interesses de sujeitos não-

necessitados, não parece ser a hermenêutica que mais prestigia o interesse protetivo 

constitucional. 

Mesmo que haja a possibilidade de que a atuação da Defensoria, naquele caso 

concreto, venha a beneficiar pessoas não-pobres, isso não significa dizer que aquelas 

pessoas beneficiadas não fazem parte do grupo-alvo, haja vista a realidade de que a 

Defensoria Pública não atua somente na defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade 

econômica (sendo a defesa da moralidade administrativa uma nítida atuação em prol dos 

necessitados no sentido organizacional). 

Ademais, o fundamento maior da legitimidade da Defensoria na atuação na 

proteção à moralidade administrativa é justamente a otimização de eficiência dos recursos 

disponíveis, no sentido do potencial que a pluralidade de agentes legitimados para essa 

ação tem na melhoria das condições de vida dos necessitados.  

Dessa maneira, parece paradoxal garantir aos necessitados, no plano jurídico-

formal, uma instituição com o fim precípuo de protegê-los juridicamente, mas tentar alijá-

la do processo de controle jurisdicional dos atos que possuem um nítido potencial de 

agravar as desigualdades sociais.  

É dizer, dinheiro público desviado é dinheiro público não aplicado em políticas 

públicas de garantia dos direitos fundamentais básicos à saúde, à educação e à moradia. 

Desse modo, sendo a corrupção um dos maiores entraves ao desenvolvimento social, então 

a eficiência no controle da moralidade administrativa está diretamente ligada à eficiência 



na própria redução da desigualdade social, o que atinge diretamente a população carente e, 

portanto, legitima a atuação da Defensoria Pública. 
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