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RESUMO 

O estudo tem como objetivo avaliar a prática do ato de improbidade administrativa na 

elaboração e realização de políticas públicas por desrespeito aos princípios constitucionais 

que orientam a Administração Pública, nos moldes do artigo 11 da lei nº 8.429/1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa). Aponta-se como problema a conduta do administrador público 

no processo de desinstitucionalização dentro do movimento de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, ao sustentar que a não realização das políticas públicas ofende a dignidade da pessoa 

do paciente, usuário do serviço de saúde, e representa desrespeito aos princípios 

constitucionais da Administração, principalmente à eficiência e à moralidade. Como 

consequência haverá a aplicação das sanções de perda da função pública e suspensão dos 

direitos políticos conforme previsão legal de modo que cabe ao magistrado, com base na 

ponderação, levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no 

caso concreto.  

 

Palavras-chave: improbidade administrativa; princípios; políticas públicas; 

desinstitucionalização; dignidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to evaluate the practice of administrative improbity in the 

elaboration and implementation of public policies due to the disregard of constitutional 

principles that guide the public administration, according to article 11 of Law 8.429/92 

(Administrative Improbity Law). It is pointed out as a problem the conduct of the public 

administrator in the process of deinstitutionalization within the Psychiatric Reform movement 

in Brazil, stating that the failure to carry out public policies offends the dignity of the patient, 

a user of the health service, and represents a disrespect to the constitutional principles of 

Administration, especially efficiency and morality. Therefore, sanctions for the loss of the 

civil service and suspension of political rights will be applied according to legal provisions, so 

that it is for the magistrate, based on the weighting, to take into account the principles of 

reasonableness and proportionality in this case.  

 

Keywords: administrative improbity; principles; public policy; deinstitutionalization; dignity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO          11 

 

CAPÍTULO I - DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PACIENTE E REFORMA 

PSIQUIÁTRICA 

 

1.1 Direitos Fundamentais         13 

1.2 A dignidade enquanto axioma do ordenamento      15 

1.3 A autonomia enquanto direito fundamental      18 

1.4 Autonomia e capacidade         19 

1.5 Panorama histórico         21 

1.6 Lei da Reforma Psiquiátrica        24 

1.6.1 A reforma da Reforma         26 

 

CAPÍTULO II – POLÍTICAS PÚBLICAS E DEVERES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1 Princípios orientadores da Administração Pública     30 

2.1.1 Dos princípios expressos        31 

2.1.2 Dos princípios reconhecidos        35 

2.2 Políticas Públicas na Administração       37 

2.3 Controle das Políticas Públicas e o papel do Ministério Público   39 

2.4 Implementação das políticas essenciais à autonomia do usuário   42 

 

CAPÍTULO III - DESINSTITUCIONALIZAÇÃO NA REFORMA 

PSIQUIÁTRICA E IMPROBIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO 

 

3.1 Desinstitucionalização         46 

3.2 Improbidade Administrativa        48 

3.2.1 Atos que importam enriquecimento ilícito      50 

3.2.2 Atos que causam prejuízo ao erário       51 

3.2.3 Atos que atentam contra os princípios da Administração Pública   52 

3.3 Conduta ímproba e (des)institucionalização      54 

3.3.1 Do dever de acessibilidade        55 

3.3.2 Omissão do poder público e ofensa à dignidade     56 

3.3.3 Prova do elemento subjetivo        59 

3.4 Procedimento judicial e aplicação das sanções: a perda de função pelo agente  

público por ato de improbidade        63 

 

CONCLUSÃO          68 

 

REFERÊNCIAS          71 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, o mundo concentra seus olhares nos administradores 

públicos. Com grande influência sobre os cidadãos, a Administração Pública toma decisões 

capazes de afetar diretamente a vida das pessoas objeto de suas políticas. Após o advento da 

Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é reconhecida como o centro do 

ordenamento e impõe ações e abstenções ao Estado, ao redirecionar todas as normas 

infraconstitucionais para a concretização dos Direitos Fundamentais. Nesse contexto, a 

legalidade passa a corresponder à compatibilidade dos atos oriundos da Administração 

Pública com a Carta Magna e nasce uma nova relação entre Estado e cidadão, baseada na 

centralidade do indivíduo e no exercício pleno de direitos. 

Diante dessa realidade, os princípios da Administração Pública, em especial os da 

boa administração, da eficiência e da moralidade, ganham destaque, pois no plano das 

políticas públicas, estas estão ligadas ao resguardo dos direitos sociais e políticos e demandam 

do Estado a efetivação de direitos, em especial, do direito à saúde. Os chefes de governo são 

os responsáveis pela tomada de decisões derivada da função política que exercem dentro do 

Estado Democrático de Direito e devem respeitar certos limites legalmente previstos.  

Dentro desta temática, o presente trabalho aborda a principal estratégia da 

Reforma Psiquiátrica oficializado pela Lei 10.216/2001, o processo de desinstitucionalização, 

uma nova política de cuidado com o indivíduo através da implantação e reestruturação de 

serviços especializados e imprescindíveis ao resgate da dignidade do paciente psiquiátrico, o 

qual, historicamente vem sendo submetido a práticas desumanas e degradantes. Busca-se 

compreender as deficiências do Poder encarregado de produzir serviços públicos de 

qualidade. Essa análise deve, necessariamente, passar pela postura adotada pelos 

administradores públicos.  

No âmbito da discussão e efetivação das políticas públicas de saúde mental, 

propõe-se a eliminação dos riscos causados à vida de inúmeros cidadãos em razão da má 

qualidade dos serviços prestados. Isso se dá através do controle da Administração Pública 

pelo Poder Judiciário na medida em que o agente público que elege as políticas públicas com 

desobediência à lei, ou quando deixa de observá-las, omite-se diante dos anseios da 

coletividade e quebra o dever de probidade administrativa, destacando-se, no plano 

normativo, o mecanismo de controle da gestão pública estabelecido pela Lei nº 8.429/1992. 

Trata-se de um novo conceito de improbidade baseado na hermenêutica jurídica. Um conceito 
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mais justo e igualitário que não se apega ao puro rigorismo da lei e evidencia a relação direta 

entre a conduta do administrador e a concretização de direitos fundamentais.  

No ano em que a Lei nº 8.429/92 completa seus 25 anos de vigência, um quarto de 

século, e coincide com o estado de ebulição política-jurídica desencadeado por recentes 

acontecimentos, estabeleceu-se, como espaço delimitado para o estudo, na realidade 

brasileira, a administração pública municipal. Para isso, busca-se uma percepção 

contemporânea do tema improbidade, no âmbito do qual serão abordados os princípios 

constitucionais administrativos, a lei de improbidade administrativa, a jurisprudência sobre o 

tema, além das demais normas que cercam o objeto do presente estudo.  

Composto por três capítulos, o trabalho divide-se em: a relação íntima entre os 

direitos fundamentais e a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais, por meio 

de uma breve abordagem histórica do processo de reforma psiquiátrica, necessária à 

compreensão da política pública de atendimento psiquiátrico vigente no país (Capítulo I); os 

deveres concernentes à Administração Pública no que tange à implementação das políticas 

públicas previstas em portarias e na Lei nº 10.216/01 (Capítulo II); e, por fim, a análise dos 

atos de improbidade administrativa, em especial, dos atos que atentam contra os princípios da 

Administração Pública, dada a omissão reiterada do administrador público, ensejando a 

aplicação das sanções previstas em lei (Capítulo III).  

É nesse contexto que, com escopo na tutela de direitos fundamentais e na 

dignidade da pessoa, as páginas que se seguem pretendem expor a possibilidade de aplicação 

das sanções previstas na Lei de Improbidade, tais como a perda da função pública e a 

suspensão de direitos políticos, ao administrador público que impõe óbice à liberdade dos 

administrados ao deixar de atender às necessidades vitais destes e afronta os princípios da 

administração pública, escusando-se do dever inerente ao cargo que lhe foi concedido em um 

Estado Democrático de Direito, tudo isso nos termos do artigo 11, caput. 
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CAPÍTULO I – DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PACIENTE E REFORMA 

PSIQUIÁTRICA 

 

1.1 Direitos Fundamentais 

 

O Estado Democrático de Direito afirma os direitos fundamentais como núcleo 

essencial da proteção dos direitos e garantias e reflete a percepção de que os valores mais 

preciosos da existência do homem necessitam estar contidos em um local apropriado e imune 

aos momentos adversos enfrentados pela sociedade que porventura representem ameaças aos 

cidadãos
1
.  

Concebe-se a Constituição como o documento jurídico adequado para realizar a 

positivação dessas intenções. Os direitos exercem papel estratégico para conferir 

sistematização da carta, servindo de parâmetro para as demais regras contidas no 

ordenamento, minimizando conflitos e ocupando o mais alto grau na escala normativa com os 

mais supremos valores humanos a fim de construir uma sociedade justa e igualitária. 

Ferrajoli
2
 sustenta que os direitos fundamentais positivados em uma Constituição são 

considerados todos os direitos subjetivos compreendidos de forma universal a todos os seres 

humanos.  

O principal marco na concretização dos Direitos Fundamentais foi a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos
3
, aprovada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, formada 

por um conjunto de trinta artigos e considerada universal porque se dirige a toda a 

humanidade, devendo ser respeitada e aplicada por todos os países e por todas as pessoas, em 

benefício de todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Tal importância não só é 

representada pela imprescritibilidade, irrenunciabilidade, universalidade, independência e a 

_____________ 
1 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. 
2 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: La ley del más débil. 2. ed. Traducción de Perfecto Andrés Ibañez 

e Andrea Greppi. Madri: Editorial, 2001. p. 42-43. O autor constrói quatro teses em relação aos Direitos 
Fundamentais. A primeira, diferenciando direitos fundamentais e direitos patrimoniais. Os primeiros vinculados 

a todos ou a uma classe de sujeitos, sem exclusão dos demais, enquanto os direitos patrimoniais, capazes de 

excluir os demais que não sejam titulares. A segunda é a de que o respeito e implementação dos Direitos 

Fundamentais representam interesses e expectativas de todos, isto é, formam parâmetro da igualdade jurídica, 

capaz de justificar a aferição da democracia material, um conjunto de garantias asseguradas pelo Estado 

Democrático de Direito. A terceira tese é a pretensão supranacional de grande parte dos Direitos Fundamentais, 

dado que com as declarações internacionais uma ordem externa impõe limites externos aos poderes públicos. Por 

fim, a quarta e última tese se relaciona com direitos e garantias relacionados. 
3 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

9-10. 
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aplicabilidade imediata, não condicionada e não restringida por leis regulamentadoras, mas 

também pelo reconhecimento de que o indivíduo primeiro tem direitos e depois deveres frente 

ao Estado, e este deve melhor objetivar a proteção aos indivíduos.  

Nessa escala, Noberto Bobbio demonstra referida ideia ao traçar a inversão da 

ideia tradicional da relação Estado e indivíduo e que “[...] a afirmação dos direitos do homem 

deriva de uma radical inversão de perspectiva, característica da formação do Estado moderno, 

na representação da relação política”. Ou seja, na relação do Estado com o cidadão esta é 

encarada cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais como súditos, e 

não do ponto de vista dos direitos do soberano
4
. 

Contribui para a extrema relevância dada a esses direitos, principalmente no que 

se refere à proporção que são capazes de tomar, as inúmeras terminologias que, em síntese, 

buscam atribuir-lhes supremacia. Fala-se em Direitos do Homem, Direitos Naturais, Direitos 

Individuais, Liberdades Públicas, Direitos Subjetivos Públicos, Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais. José Afonso da Silva utiliza a expressão “direitos fundamentais do homem” 

como a mais adequada eis que remete a concepção do mundo e a ideologia jurídica de cada 

ordenamento
5
. 

De fato, se nos atentarmos para as peculiaridades e o sentido de cada palavra, 

será cada uma delas orientada a um propósito conforme a sua semântica. Assim, os direitos 

individuais estão limitados às liberdades e aos direitos civis, os direitos humanos tratam de 

certa consciência ética universal, e por isso estão acima do ordenamento jurídico de cada 

Estado, e os direitos fundamentais resumiriam a concepção do mundo, isto é, a ideologia de 

um ordenamento jurídico
6
.  

Ocorre que, essa variedade busca ser apenas didática, pois trata dos mesmos 

direitos colocados como objetos de proteção no pós-guerra e vistos sob esferas distintas, quais 

sejam: interpessoal, nacional e internacional. A eventual violação ou concretização desses 

direitos tomaria uma proporção espacial gigantesca uma vez que seu cumprimento ou ofensa 

na esfera pessoal, de certo modo, representa agressão a uma ideologia concebida também na 

_____________ 
4 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, Rio de Janeiro: Campos, 1992, p. 4. 
5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 179- 

180. 
6 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 29. 
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esfera nacional e internacional
7
. No entanto, esse reflexo no espaço nem sempre produzirá os 

mesmos efeitos dada a índole evolutiva dos direitos fundamentais
8
, modificados em 

conformidade com o tempo e que os insere nas denominadas gerações
9
 compreendidas diante 

de reivindicações concretas do ser humano em face às situações de injustiça e agressões a 

bens fundamentais. 

 

1.2 A Dignidade enquanto axioma do ordenamento 

 

A Constituição abriga o compromisso de conferir unidade de sentido e de valores 

para a prática dos direitos fundamentais. Nesse plano ético sua grandiosidade é destacada ao 

conceber a dignidade da pessoa como o filtro de todo um sistema
10

, isto é, o princípio matriz 

em que a pessoa é fundamento e fim da sociedade e do Estado. O reconhecimento e a 

proteção por parte da ordem jurídica torna-a legítima a ponto de se afirmar que uma 

Constituição que não reconhece e garante a dignidade da pessoa não é uma Constituição.  

É no tocante aos direitos fundamentais que se insere a dignidade da pessoa, 

atributo essencial do ser humano que condiz com a própria ratio iuris e independe de sexo, 

cor, religião e situação econômica. Na linguagem filosófica, sabe-se que é atribuída a primeira 

enunciação do princípio da dignidade humana a Immanuel Kant como “[...] algo que está 

acima de todo o preço, pois quando uma coisa tem um preço pode-se pôr em vez dela 

qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e 

portanto não permite equivalência, então ela tem dignidade”
11

. 

No pensamento kantiano, a dignidade é um valor espiritual e moral, inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autonomia do indivíduo. Para o filósofo, a 

dignidade é uma qualidade inerente a todos os seres humanos, enquanto entes morais, e 

_____________ 
7 Depois da 2ª Guerra Mundial, propaga-se a ideia de dignidade para o mundo e houve a inclusão de direitos 

fundamentais em diferentes documentos internacionais como a Carta da ONU (1945), a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem (1948) e inúmeros outros tratados e pactos internacionais. 
8 Nesse sentido, José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional positivo, cit., p. 166. 
9 Segundo Francisco Gilney Bezerra de Carvalho Ferreira, as gerações (ou dimensões) dos Direitos 

Fundamentais foram criadas em 1979 pelo polonês Karel Vasak e difundida pelo italiano Norberto Bobbio. No 

Brasil, Paulo Bonavides deu publicidade a esta publicação. A teoria das gerações dos direitos está associada ao 

surgimento e evolução dos Direitos Fundamentais, os quais foram surgindo gradativamente, a partir de fatos 

históricos relacionados à evolução da teoria constitucional (as dimensões dos direitos estão diretamente 

associadas às fases do constitucionalismo). Só que uma geração não substitui a geração anterior. O fato de terem 

surgido direitos de segunda geração não significa que a primeira geração acabou. E assim sucessivamente. 
10 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, O Princípio da dignidade da pessoa humana e a Constituição de 1988.  

In: Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – (Neo)Constitucionalismo: ontem, os códigos, hoje as 

Constituições. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2004, p.92. 
11 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 77. 
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apenas a estes, por ser totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática. 

À medida que exercem de forma autônoma a sua razão prática, os seres humanos constroem 

distintas personalidades, cada uma absolutamente individual e insubstituível.  

Assim, o constituinte de 1988 toma a pessoa humana como valor supremo do 

ordenamento jurídico em seu art. 3°
12

. Fundamento para todos os direitos e garantias 

fundamentais, a dignidade humana é uma categoria jurídica de difícil conceituação tendo em 

vista seu alto grau de abstração. Destaca-se o conceito dado por, Ingo Wolfgang Sarlet: “[...] 

Entende-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade [...]”, o que implica em um complexo de direitos e deveres fundamentais capazes 

de assegurar a pessoa contra qualquer ato desumano, garantindo-lhe as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos
13

.  

Infere-se que a noção de dignidade está voltada para a proteção e 

desenvolvimento das pessoas. Por tal razão, que o princípio tem função instrumental e 

hermenêutica, pois serve de parâmetro para aplicação, interpretação e integração do 

ordenamento. Admite-se, então, que o princípio é capaz de se vincular com o restante das 

normas de tal forma que a noção de dignidade pode estar mais evidenciada de acordo com o 

direito que estamos lidando, isto é, é tamanha a vinculação que a ofensa de determinado 

direito corresponde de imediato à ofensa à dignidade.  

Considerando que os direitos fundamentais, consagrados pelos Estados e pela 

comunidade internacional são inerentes à pessoa, negar-lhes é também negar a própria 

dignidade. No entanto, a necessidade de se produzir um conceito universal de dignidade deve 

levar em conta seu conceito aberto e em constante transformação capaz de lidar com o 

contexto histórico, religioso e político. Nesse sentido, destaca o autor Luís Roberto Barroso a 

necessidade de a dignidade ser delineada de forma a conferir-lhe unidade sob o risco de se 

transformar em um produto manipulável eis que ela se caracteriza pela sua plasticidade e 

_____________ 
12 Artigo 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos Fundamentais. 2. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
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universalidade sendo invocada em inúmeros cenários.
14

 Percebe-se que dentro dessa 

concepção de unidade, a dignidade da pessoa é colocada como a máxima do ordenamento e 

permite a todos os cidadãos cobrar do Estado a realização de ações que assegurem o efetivo 

cumprimento de seus direitos fundamentais. 

O autor adota a teoria de que a dignidade da pessoa humana estaria compreendida 

em três conteúdos
15

, quais sejam: o valor intrínseco da pessoa humana, o seu valor social e a 

autonomia. Nota-se que esta divisão que não implica necessariamente em incompatibilidade 

entre seus componentes, mas almeja alcançar uma compreensão abrangente e operacional do 

conceito no ordenamento jurídico.  

Desse modo, o princípio axioma do ordenamento jurídico encontra seu 

fundamento no segundo elemento, a autonomia
16

. Neste estudo, a autonomia ocupa posição 

estratégica quando se fala do tratamento fornecido ao usuário do serviço de saúde visto que a 

assistência a estes pacientes está pautada na implementação de ações terapêuticas e de 

reabilitação, direcionadas à ideia de promoção à saúde e qualidade de vida, com o objetivo de 

incentivar e ampliar a independência dos sujeitos na gestão da vida e no resgate da cidadania.  

 

 

 

 

_____________ 
14 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 

Mimeografado, dezembro de 2010, p. 19. Defende o autor que a dignidade humana se tornou uma categoria 

jurídica, necessitando, portanto, dotá-la de conteúdos mínimos, que deem unidade e objetividade à sua 

interpretação e aplicação sob o risco de se transformar em uma embalagem para qualquer produto sujeito a 

manipulações diversas.  
15  O autor afirma que o primeiro é o seu valor intrínseco, elemento ontológico porque compreendido como 

comum e inerente aos seres humanos. Do valor intrínseco da pessoa humana decorre o entendimento do homem 

como fim em si mesmo (Kant) e não como um meio para a realização de metas. Ainda, desse elemento extrai-se 

a ideia de que é o Estado que existe para o indivíduo, e não o contrário. Na esfera jurídica, assinala o autor que 
tal conteúdo estabelece que inviolabilidade da dignidade está na origem dos direitos fundamentais como o direito 

à vida, o direito à igualdade, o direito à integridade física, o direito à integridade moral ou psíquica. O segundo 

conteúdo/elemento é a autonomia entendida como o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de 

desenvolver livremente sua personalidade. O terceiro abriga o seu elemento social, o indivíduo em relação ao 

grupo, seu valor comunitário destinado a promover a proteção do próprio indivíduo contra atos autorreferentes, 

de direitos de terceiros e de valores sociais, inclusive a solidariedade. (A Dignidade da Pessoa Humana no 

Direito Constitucional Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. 

Versão provisória para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010, p. 20 – 33).  
16

 As principais dificuldades dos pacientes estão relacionadas com a perda da autonomia para a vida cotidiana, a 
ausência de rede social de apoio, alta dependência de outras pessoas, sobrecarga familiar, dificuldades laborais, 

problemas relacionados com estigma e dependência econômica.  A implementação desses serviços traça uma 

trajetória preparando o paciente para ir avançando em sua autonomia e independência até lograr sua inserção 

comunitária. 
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1.3 A autonomia enquanto direito fundamental  

 

Grandes filósofos como John Locke, Immanuel Kant e Stuart Mill destacam a 

importância da liberdade para a vida política e o crescimento pessoal. Desse ideal surgiu o 

princípio da autonomia, baseado no respeito às pessoas que parte da liberdade que exige que 

aceitemos que elas se autogovernem e sejam autônomas nas suas escolhas e nos seus atos. 

Kant coloca a autonomia como fundamento da dignidade da pessoa humana ao dizer que “[...] 

os seres racionais chamam-se pessoas porque a sua natureza os diferencia como fins em si 

mesmos, isto é, como algo que não pode ser usado somente como meio, e, portanto, limita 

nesse sentido todo capricho e é objeto de respeito”. 

Se o Estado de Direito e a democracia dizem respeito à compreensão da liberdade, 

este valor visto sob a dimensão que se relaciona ao status das pessoas,
17

 deve ser avaliado sob 

a perspectiva da liberdade-autonomia. No Estado Democrático de Direito, o direito à 

autonomia deve oferecer ao indivíduo o reconhecimento do domínio sobre a sua própria vida, 

permitindo-o buscar o seu ideal de viver bem e de ter uma vida boa
18

. Dessa ideia, preserva-se 

o respeito à intimidade de modo a limitar a intromissão dos outros indivíduos no mundo da 

pessoa que esteja ou não sob cuidados, preservando sua própria saúde e seu poder de escolha 

devendo suas decisões e vontades serem levadas em consideração como expressão, de fato, 

dos direitos fundamentais do cidadão contra os poderes do Estado.  

Percebe-se que a dignidade é totalmente inseparável da autonomia
19

 para o 

exercício da razão prática, e é por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de 

dignidade. Para Kant, todos os seres humanos gozam dessa autonomia uma vez que a 

condição de ser humano é suporte necessário e sustentáculo da dignidade, ou seja, o que faz 

do homem um fim em si mesmo. Diante disso, em uma análise mais concreta, há que se 

considerar a variação da noção de cada indivíduo para uma vida digna suscetível às mudanças 

de acordo com suas necessidades e desejos. Na situação do usuário de qualquer serviço de 

saúde, as máximas de liberdade e autonomia fazem com que a pessoa possa e deva questionar 

métodos e motivos dos tratamentos aos quais é submetida, além de poder optar pela forma 

como acontecerá seu atendimento.  

_____________ 
17 PECES-BARBA, Gregório. Los valores superiores. Madrid: Tecnos, 1984, p. 135-138. O autor ao dizer que 

igualdade e liberdade não se compreendem separadas, sustenta que a liberdade tem duas grandes dimensões: 

organizativa e outra que se relaciona ao status das pessoas na organização social. 
18 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 81. 
19 KANT, Immanuel Kant, Fundamentação da metafísica dos costumes, 2004, p. 79. 
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É verdade que a autonomia encontrará seus limites. A circunstância em que se 

encontra o indivíduo, por exemplo, em caso de ameaça ou coação, deve ser avaliada de modo 

a verificar se a sua vontade está impregnada de vício. A pessoa que procura o serviço de 

saúde o faz desejando que seu elemento de vontade, elemento este subjetivo, seja o núcleo 

sob o qual gira em torno todo o seu tratamento. Estamos falando da autonomia pessoal que, 

sem dúvidas, para sua efetivação, depende de elementos externos e alheios à vontade do 

indivíduo. Nesse contexto, diversas situações podem impedir o indivíduo inserido na 

sociedade de exercer sua autonomia em plenitude. Nasce o conflito quando o Poder Público 

deixa de promover ações capazes de assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais de 

modo a não infringi-los.  

Destarte, quando se trata da violação à autonomia pessoal, essa pode não ser 

percebida aos olhos da sociedade e do Poder Público uma vez que estamos lidando com a 

esfera subjetiva do indivíduo, seus desejos mais íntimos que nem sempre são compreendidos 

pelas pessoas que o cercam. De outro lado, há que se considerar que é gritante, não passa 

despercebida e exige uma resposta imediata do Poder Público, a violação à autonomia física 

do paciente inserido em um contexto onde não se aplicam da melhor forma os recursos 

destinados à saúde por parte do administrador, omitindo-se este diante da ausência da 

estrutura necessária e essencial à recuperação de indivíduos inaptos a exercerem de forma 

plena a sua capacidade. Como consequência, e será melhor explicado oportunamente, há a 

submissão desses indivíduos a situações degradantes diretamente violadoras do princípio 

matriz da Carta Magna, filtro do ordenamento jurídico e alicerce do Estado Democrático de 

Direito, que é a dignidade da pessoa humana.  

 

1.4 Autonomia e capacidade 

 

A autonomia encontra-se entrelaçada com a capacidade jurídica. Por força dos 

valores e princípios constitucionais, a ideia de autonomia sofre profundas transformações, 

especialmente para a tomada de decisões relacionadas à vida civil. A própria ascensão do 

princípio da dignidade da pessoa exige que o regime das incapacidades disciplinado pelo 

Código Civil seja sempre revisto de modo que a imposição por parte do Estado, de limites ao 

exercício dos atos civis, não represente a supressão da liberdade do indivíduo e violação aos 

direitos existenciais.  
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A tutela das pessoas com deficiência, por exemplo, exige a observância da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
20

 e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova Iorque, e incorporado ao ordenamento brasileiro por meio do Decreto n. 

6.949, de 25 de agosto de 2009, que impõe que se conquiste e conserve “o máximo de 

autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e 

participação em todos os aspectos da vida” (art. 26.1). À luz da própria principiologia 

encartada na referida Convenção, impõe-se que se promova a autonomia das pessoas 

legalmente incapazes em razão de deficiência que tenha reduzido o seu discernimento, 

sobretudo no que concerne aos seus direitos fundamentais. 

Nesse aspecto, a Lei nº 13.146/2015 representa uma mudança de paradigmas ao 

regulamentar os princípios e direitos trazidos pela Convenção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e que vale enquanto norma constitucional, por força do Decreto nº 6.949/2009, ao 

reafirmar que não se pode mais usar o modelo médico para definir a deficiência e sim o 

modelo psicossocial. Consequentemente, tal previsão exige uma percepção sobre a pessoa 

além das características que tornam sua vida dificultosa.  

Na medida em que se trata de um problema estrutural, é responsabilidade do 

Estado e de toda a sociedade eliminar os obstáculos existentes para que pessoas com 

limitações funcionais participem ativamente da vida em sociedade. Fica claro que a intenção 

da lei é viabilizar uma prestação de serviços diferenciada e especializada, incumbindo à 

pessoa do agente público possibilitar todo o tipo de soluções para eliminar as barreiras que 

tornam esses indivíduos inaptos. Agindo de forma contrária, haverá privação de uma vida 

social, familiar e comunitária plena tolhendo toda possibilidade de evolução e de constituição 

de vínculos, que certamente auxiliariam o indivíduo por toda a vida. 

Logo, considerando que ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 

com deficiência o pleno exercício de seus direitos, inclusive o direito ao trabalho, e de outros 

que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico, compete à Administração Pública criar novos padrões de consumo e produção e 

contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva, razão pela qual, detém a 

capacidade e o dever de potencializar, estimular e multiplicar a utilização de recursos e 

_____________ 
20 Nos termos do Art. 1º da referida Convenção: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas”. 



21 

 

tecnologias assistivas com vistas à garantia plena da acessibilidade e a inclusão das pessoas 

com deficiência física ou mental, respeitando suas trajetórias na luta por direitos.  

 

1.5 Panorama histórico 

 

A Reforma Psiquiátrica é concebida como um modelo assistencial em saúde 

mental capaz de construir um novo estatuto social para o inapto, o de cidadão como todos os 

outros. Não se trata de eliminar todo e qualquer tipo de tratamento clínico da doença mental, 

mas de eliminar a prática do internamento como forma de exclusão social dos indivíduos 

portadores de transtornos mentais. A abordagem histórica compreende a necessidade de 

ressaltar pontos relevantes do processo de reforma brasileiro, considerando-os como agentes 

que culminaram na alteração da política pública de atendimento psiquiátrico no país.   

Historicamente, o tratamento do doente mental ao longo dos tempos foi sinal de 

exclusão e reclusão. A sociedade sempre teve dificuldade em lidar com as diferenças. Na 

psiquiatria, o tratamento da loucura, por vezes, foi baseado na intolerância frente aos 

comportamentos dos doentes mentais, tendo no cárcere dos indivíduos uma opção para 

afugentar o diferente e “proteger a sociedade”. De acordo com Michel Foucault
21

, o conceito 

de loucura começou a se estruturar a partir do momento em que se criou a distância entre a 

razão e a não razão. A ação da psiquiatria era moral e social, voltada para a normatização do 

louco, que era concebido como capaz de se recuperar, iniciando o processo da medicalização. 

Ocorre que, sua cura ocorria a partir de uma liberdade controlada e baseada no isolamento. 

Com o nascimento da psiquiatria, a loucura ganha status de doença com uma proposta 

terapêutica de isolamento para o tratamento dos acometidos pela insanidade. O manicômio se 

torna o local privilegiado de tratar, medicar e curar a doença.  

Nos países ocidentais, por muitos anos, prevaleceu o manicômio como a base do 

tratamento psiquiátrico. A internação por tempo indeterminado em manicômios
22

 era oriunda 

dos ideais da Revolução Francesa, pois oferecia às pessoas sem condições civis um espaço no 

qual não seriam excluídas por não seguir a forma normativa de pensamento, exercendo sua 

liberdade. Ocorre que o modelo manicomial mostrou-se ineficiente e cruel.  As críticas a esse 

modelo se intensificavam e conduziam à necessidade de um movimento que visasse à 

_____________ 
21 FOUCAULT, Michel. História da loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva. 2008.  
22 SARACENO, B. Libertando identidades: da reabilitação psicossocial à cidadania possível. Rio de Janeiro: 

Te Corá/Instituto Franco Basaglia, 2001. 
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humanização do atendimento e buscasse defender os direitos civis e humanos das pessoas 

com transtornos psiquiátricos
23

. 

No Brasil, como no restante do mundo, houve relatos de abusos contra os 

pacientes psiquiátricos internados, de condições precárias de trabalho nos manicômios, de 

ineficácia do tratamento, de elevado custo e da privatização da assistência psiquiátrica
24

. 

Embora intensamente influenciado pela psiquiatria democrática italiana, o processo de 

reforma no Brasil apresenta um caminho peculiar.  

A regulamentação das práticas psiquiátricas se deu em 1941, quando da criação 

do Serviço Nacional de Doenças Mentais, que visava a higiene mental. No regime militar, em 

1964, assim que os militares assumiram o controle político do país, o governo brasileiro 

celebrou um convênio com hospitais psiquiátricos privados, o Plano de Pronta Ação, 

repassando a esses hospitais recursos públicos destinados ao tratamento psiquiátrico no país. 

Esse acordo teve como consequência o repasse de mais de 90% das verbas destinadas à saúde 

mental brasileira para o setor privado
25

. 

Cumpre destacar aqui que, internacionalmente, iniciava-se na Itália, em meados 

da década de 1960, o movimento de luta antimanicomial liderado pelo psiquiatra Franco 

Basaglia, que visava à humanização do tratamento psiquiátrico, bem como de suas condições 

de funcionamento (profissional, sanitária, dentre outros). 

Quando o Brasil começou a apresentar os primeiros sinais de redemocratização, 

enfrentava-se grande crise. As denúncias de maus-tratos aos pacientes institucionalizados 

somaram-se aos movimentos dos trabalhadores de saúde, tais como o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental, iniciado em 1978. Esse movimento denunciou as precárias 

condições de trabalho dos profissionais de saúde mental, ampliando a luta pela adoção do 

modelo de atendimento psiquiátrico comunitário no Brasil
26

. A necessidade de cortar despesas 

_____________ 
23 GONÇALVES, S.; FAGUNDES, P.; LOVISI, G.; LIMA, L. B. Avaliação das limitações no comportamento 

social em pacientes psiquiátricos de longa permanência. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 

105-113, 2001. 
24 COGA, S.; VIZZOTTO, M. Saúde Mental em Saúde Pública: um percurso histórico, conceitual e as 

contribuições da psicologia nesse contexto. Psicólogo InFormação, São Paulo, n. 6/7, 2003. 
25 WAIDMAN, M. A. P. O trabalho de cuidados às famílias de portadores de transtornos mentais no paradigma 

da desinstitucionalização. 2004. 277 p. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, Santa Catarina, 2004. 
26 DELGADO, P. et al. 2007. Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil - Conferência Regional 

de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. In: MELLO, M.; MELLO, A.; KOHN, 

R. Epidemiologia de Saúde Mental no Brasil. Porto Alegre, Artmed. p. 39- 83. 
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fez com que os altos custos com pagamento dos manicômios particulares contribuíssem para 

motivar a reforma psiquiátrica brasileira
27

. 

Enquanto isso, no âmbito internacional, em 1973, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) credenciava o serviço psiquiátrico desenvolvido por Basaglia intitulado de 

“Psiquiatria Democrática” como referência para reformulação de assistência em saúde mental. 

O Brasil se inspirou nesse modelo e nos anos 80, o governo federal lançou uma proposta para 

a saúde mental que continha pontos importantes defendidos pelo movimento de reforma 

psiquiátrica. Propunha a substituição do modelo hospitalar por uma atenção mais abrangente, 

incluindo prevenção, promoção, recuperação e ressocialização das pessoas com transtornos 

psiquiátricos. Incluía diferentes formas de acompanhamento, descentralização dos serviços, 

tratamento extra-hospitalar e limitação do período de internação
28

.  

Em 1986, já em regime democrático, realizou-se a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, o qual ofereceu novas propostas para a assistência psiquiátrica brasileira. O 

atendimento psiquiátrico passaria a ser multiprofissional e realizado em postos de saúde, 

ambulatórios especializados e em serviços criados especialmente para esse atendimento, os 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. A partir daí, iniciou-se um processo de substituição 

do modelo hospitalocêntrico pelo modelo comunitário.  

Somente em 1989 deu entrada no Congresso Nacional o projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado
29

, propondo a extinção dos manicômios e a oficialização da 

assistência psiquiátrica comunitária no Brasil ao mesmo tempo em que paralelamente, 

implantavam-se os serviços substitutivos de atendimento psiquiátrico, visando atender as 

pessoas com transtornos psiquiátricos sem recorrer à internação e estabelecendo a desativação 

de leitos psiquiátricos
30

.  

_____________ 
27 ANDREOLI, S. B.; ALMEIDA-FILHO, N.; MARTIN, D.; MATEUS, M. D.; MARI, J. J. É a reforma 

psiquiátrica uma estratégia para reduzir o orçamento da saúde mental? O caso do Brasil. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 43-46, 2007. 
28 MARIZ, P. J. C. Diretrizes para a área de Saúde Mental. Saúde no Brasil, Brasília, v. 1, n. 3, p.174-175, 

1983. 
29 DELGADO, Paulo. O Espírito da Lei nº 10. 216/01. Revista Jurídica Consulex, ano XIV, n. 320, p. 24-25, 15 

mai. 2010. “[...] A sociedade cria e recria normas para definir o que rejeita e consagra. Faz-se progressista na 

área da saúde por atitudes, mais do que por atos. Assim, inscrever o doente mental na história da saúde pública, 

aumentando sua aceitação social, diminuindo o estigma da periculosidade e incapacidade civil absoluta, 

contribui para elevar o padrão de civilidade da vida quotidiana. A doença mental não é contagiosa, dispensa 

isolamento. Não pode ser compreendida orgânica apaziguada só pela quimioterapia e os remédios. Claro, é o 

avanço da medicina e da farmacologia que permite a reinserção social, convivência, restituindo o indivíduo, sua 

alma e desejos, ao mundo dos vivos. A medicina não deve ser carceral para ampliar a solidão moral do paciente 

como se sua doença criasse para ele um mundo de não direito.” 
30 DELGADO et al., 2007. 
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A demora na tramitação do projeto de lei fez com que o Ministério da Saúde 

editasse portarias a fim de proporcionar o tratamento diferenciado e adequado para os 

pacientes institucionalizados. Nesse contexto, em 2000, através da portaria 106/2000, foram 

criadas as residências terapêuticas, outro importante serviço substitutivo aliado ao CAPS, para 

abrigar pacientes psiquiátricos desospitalizados que por qualquer razão não pudessem voltar 

para suas famílias. Na tentativa de construir um modelo comunitário, percorreu-se um longo 

caminho. Ocorre que, ainda que o modelo manicomial tenha se mostrado evidentemente 

desumano, nos dias atuais se percebe a tentativa por parte de alguns administradores de 

resgatarem esse ideal segregatório deixando de implantar os serviços essenciais que atendam 

à demanda na esfera municipal. 

Durante a tramitação do referido projeto de lei, já era possível perceber, ao longo 

do território nacional, a aprovação de leis baseadas nas propostas do projeto do deputado 

Paulo Delgado. No estado do Ceará, por exemplo, foi aprovada a Lei nº 12.151/93 que 

dispunha sobre a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outros 

recursos assistenciais. A Lei nº 975/95, do Distrito Federal, fixava as diretrizes para a atenção 

à saúde mental. No Espírito Santo, a Lei nº 5.267 de 07/08/92 tratava dos direitos 

fundamentais das pessoas consideradas doentes mentais. Em Minas Gerais, a Lei nº 11.802/95 

dispôs sobre a promoção de saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental. 

O Paraná, por sua vez, aprovava a Lei nº 11.189/95 tratando das condições para internações 

em hospitais psiquiátricos e estabelecimentos similares de cuidados de transtornos mentais.  

Logo, a efetiva implantação da reforma psiquiátrica, compreendida como um 

complexo de atividades que não só pretende criar uma rede de serviços especializados e 

englobar as medidas emanadas do Estado, como, também, aumentar a atuação dos 

profissionais de saúde, sempre se deu de forma lenta e gradativa, estruturando-se por meio das 

lutas de determinadas classes e sofrendo reflexos do contexto político vigente até que, 

posteriormente, viesse a ocorrer a oficialização do atendimento psiquiátrico no Brasil.  

 

1.6 Lei da Reforma Psiquiátrica 

 

A Lei 10.216/2001 trouxe a responsabilidade de oficializar, em âmbito nacional, a 

moderna política de saúde mental concebida no mundo, e consistente em concretizar e 

fomentar métodos humanísticos compatíveis com a ideia de atenção psiquiátrica comunitária 

e participativa, a fim de manter o usuário ativo na sociedade.  
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Nesse contexto, era preciso que o Brasil internalizasse a onda reformadora de 

forma oficial. Tal alteração de paradigma foi percebida e adotada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), na Declaração de Caracas, firmada pelo Brasil, na Conferência Regional de 

Caracas para Reestruturação da Atenção Psiquiátrica nas Américas, em 1990. A Declaração 

dos Direitos da Pessoa Mentalmente Retardada, aprovada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, de 20 de dezembro de 1971, já dispunha, em seu Enunciado 

4, que “Se for possível, a pessoa mentalmente retardada deve residir com sua família, ou em 

lugar que substitua o próprio lar, e participar de diversas formas da vida comunitária. O lar em 

que viva deve receber assistência. No caso de que seja necessário interná-la em 

estabelecimento especializado, este deve oferecer-lhe condições tão próximas quanto possível 

de uma vida normal. 

Desse modo, a lei vem com o grande propósito de cuidar de verdadeira alteração 

de paradigma na saúde mental a superar o modelo terapêutico de hospital psiquiátrico em prol 

de um modelo alternativo, fundamentado nas comunidades e em suas redes sociais. Composta 

de treze artigos, a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, tem dois grandes eixos que 

constituem as bases progressistas do processo da “reforma psiquiátrica”, quais sejam: o 

primeiro, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e 

o segundo, que versa sobre o redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental.  

O artigo segundo
31

 é o cerne do primeiro eixo e elenca os direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental, ressaltando direitos como ter acesso ao melhor tratamento do 

sistema de saúde, de acordo com suas necessidades; ser tratada com humanidade e respeito e 

no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, para alcançar sua recuperação pela inclusão na 

família, no trabalho e na comunidade; ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração; ter garantia de sigilo nas informações prestadas; ter direito à presença médica, em 

_____________ 

31  Art. 2o da Lei 10.216/01: “Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste 

artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor 

tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e 

no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; IV - ter garantia de 

sigilo nas informações prestadas; V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI - ter livre acesso aos meios de comunicação 

disponíveis; VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; VIII - 
ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, 

em serviços comunitários de saúde mental.” 

 



26 

 

qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização sem sua 

concordância; ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número 

de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; ser tratada em ambiente 

terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; e, por fim, ser tratada, preferencialmente, 

em serviços comunitários de saúde mental. 

Referido artigo pode ser perfeitamente considerado o espírito da lei, uma vez que 

se preocupa em reestruturar os serviços de saúde implementando novas e modernas terapias, 

promovendo a desospitalização, a reabilitação pisicossocial e viabilizando a estratégia que 

denominamos desinstitucionalização. Por isso é acima de tudo, um processo ético-estético, de 

reconhecimento de novas situações que produzem novos sujeitos, novos sujeitos de direitos e 

novos direitos para os sujeitos
32

. 

No entanto, no âmbito deste estudo, a desinstitucionalização corresponde mais do 

que um mero conceito que veio tratar da defesa de formas diferenciadas e ampliadas para 

acolher, cuidar e tratar o usuário em sua existência concreta de vida. Aqui, a implementação 

dessa estratégia consiste no próprio crescimento da pessoa protagonista da reforma. Não se 

trata de diferenciar o paciente, usuário ou cliente, mas de implementar de forma efetiva a 

política pública propulsora de autonomia e, consequentemente, definidora da dignidade da 

pessoa humana. 

 Paralelamente, o segundo eixo da lei trata especificamente da execução, por parte 

do Poder Público, desse modelo assistencial e será tratado quando da análise da importância 

da implementação das políticas públicas previstas na lei a viabilizarem a estratégia de 

desinstitucionalização. Antes disso, é de suma importância analisar os reflexos que a 

mobilização da Reforma Psiquiátrica, que já perdura há décadas, vem sofrendo após o 

advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da 

Pessoa com Deficiência.  

 

1.6.1 A Reforma da Reforma 

 

Atualmente, percebe-se que o legislador civil, atendendo à Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e sob influência da Convenção Internacional sobre os 

_____________ 
32 AMARANTE, Paulo. Reforma psiquiátrica e Epistemologia. Cad. Brasileiros de Saúde Mental, Vol.1, nº1, 

Edição especial anais do I Congresso Brasileiro de Saúde Mental “Perspectivas em Saúde Mental: Diversidade e 

aproximações”. Florianópolis: Abrasme: jan-abril, 2009 (CD-ROM). 
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Direitos das Pessoas com Deficiência, precisa revestir-se de maior sensibilidade no tratamento 

normativo dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental, para não cometer excessos 

que possam resultar em restrições, inclusive, inconstitucionais.  

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência especifica que as 

pessoas deficientes possuem capacidade legal para a prática dos atos da vida civil, e 

exatamente por isso, devem ter a sua condição de atuação civil igualada em relação aos 

demais indivíduos. Visando a concretização plena dessa capacidade legal, a ONU almeja que 

os mecanismos de proteção criados pelos estados signatários funcionem como auxiliares e não 

substitutivos da vontade da pessoa deficiente.  

Para atingir o escopo de garantir a inclusão da pessoa com deficiência, a 

Convenção propõe, essencialmente, aos estados signatários, a minimização dos obstáculos 

sociais e institucionais, ressaltando que vários desses obstáculos são fruto de um ordenamento 

jurídico falho. Contextualizando para a realidade brasileira, a teoria da incapacidade que era 

vigente, representava um empecilho legal para a inclusão participativa da pessoa deficiente, 

razão pela qual o Brasil se tornou signatário da convenção e, a partir disso, promoveu 

mudanças legislativas e institucionais visando concretizar a essência extraída do espírito da 

Convenção editada pela Organização das Nações Unidas. 

Nesse sentido, visando garantir efetividade aos direitos das pessoas com 

deficiência, no dia 07 de julho de 2015, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 

13.146/15 que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência)”, baseando-se na Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e em seu Protocolo Facultativo – Decreto nº 6.949/09 – conforme 

dispõe o parágrafo único de seu art. 1º. 

Referida lei, em seu art. 2º
33

, tratou a pessoa portadora de deficiência nos mesmos 

moldes da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
34

 

inserindo novo conceito, em consideração à dificuldade de inserção social da pessoa, 

superando a tendência exclusivamente médica. Desse modo, qualquer impedimento físico, 

_____________ 
33 Art. 2o da Lei 13.146/2015: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”  
34 O Art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas conceitua: “As pessoas com deficiência 

são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade”. 
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mental, intelectual ou sensorial passou a ser considerada característica inerente à diversidade 

humana
35

. 

Modificando a normatização da incapacidade civil prevista no Código Civil de 

2002, o Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhece que a pessoa portadora de transtorno 

mental, assim como todas as pessoas com deficiência, possui a capacidade de exercer com 

autonomia seus direitos e suas obrigações. Deste modo, o transtorno mental não torna o 

indivíduo, automaticamente, incapaz para o exercício dos atos da vida civil, propondo, assim, 

um novo modelo de tomada de decisão que tem por objetivo “[...] permitir que as pessoas 

tenham informação em formato adequado às suas necessidades, proporcionando-lhes escolhas 

reais e, portanto, constituindo a base para uma decisão digna
36

”. 

Fica claro que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, ao 

provocar grande modificação quanto à incapacidade civil por transtorno mental, exerce 

influência direta do tratamento reservado à pessoa portadora de transtorno mental na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A nova tendência 

consagrada faz repensar as limitações civis à autonomia das pessoas portadoras de deficiência 

– incluídas aquelas portadoras de transtornos mentais – resulta de influência da luta 

antimanicomial refletida na Lei nº 10.216/01, com novo enfoque ao modelo assistencial e à 

promoção da saúde mental que, para que seja concretizada, dependerá da atuação da 

Administração Pública.  

O grande objetivo consiste em abandonar por completo o modelo asilar – 

considerado invasivo e opressor, fundado sobre a discriminação e a segregação de pessoas 

retiradas de seus campos de convivência, privadas de liberdade e tolhidas no exercício de sua 

singularidade e cidadania – para substituí-lo por um conjunto de serviços abertos e 

comunitários que devem garantir à pessoa com transtorno mental o cuidado necessário para 

viver com segurança em liberdade, no convívio familiar e social tanto quanto possível, 

observadas suas peculiaridades e seu direito fundamental à autonomia. Agindo de forma 

contrária, haverá ofensa ao direito de uma vida digna com privação de uma vida social, 

_____________ 
35 MAIA, Maurício. Novo conceito de pessoa com deficiência e proibição do retrocesso. In: Revista da AGU, 

v.12, n. 37, p.289-306, jul./set., 2013. Nas palavras do autor: “[...] a deficiência é provocada pela interação dos 

impedimentos com barreiras sociais, ou seja, com os diversos fatores culturais, econômicos, tecnológicos, 

arquitetônicos, dentre outros, de forma a gerar uma impossibilidade de plena e efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade [...]” Superar a deficiência não é tão-somente cuidar dos impedimentos, mas possibilitar e 

criar mecanismos que eliminem as barreiras existentes no ambiente. 
36 SCHULZE, Marianne. Tomada de Decisões: somente para quem está no poder? In: Revista Deficiência 

Intelectual, n. 8, jan./jun., p.7, 2015. 
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familiar e comunitária plena, de modo a tolher toda possibilidade de evolução e de 

constituição de vínculos que certamente auxiliariam o indivíduo por toda a vida. 

Diante desse novo panorama normativo, na prática, essas modificações serão 

cobradas do Poder Executivo, que na figura do administrador público, será o responsável pela 

reformulação de políticas públicas de saúde mental previstas na Lei da Reforma Psiquiátrica 

(Lei nº 10.216/01) em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/2015). Na medida em que se trata de um problema estrutural, é responsabilidade do 

Estado e de toda a sociedade eliminar os obstáculos existentes para que pessoas com 

limitações funcionais participem ativamente da vida em sociedade. Fica claro que a intenção 

da lei é viabilizar uma prestação de serviços diferenciada e especializada, incumbindo à 

pessoa do agente público possibilitar todo o tipo de soluções para eliminar as barreiras que 

tornam esses indivíduos inaptos.  
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CAPÍTULO II – POLÍTICAS PÚBLICAS E DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

2.1 Princípios orientadores da Administração Pública  

 

O constitucionalismo contemporâneo convive com anseios de uma sociedade 

complexa marcada pela sua profusão de riscos. Este cenário aponta para o aperfeiçoamento 

institucional da Administração Pública
37

, contemplando a aplicabilidade de normas 

específicas que orientam sua atividade.  

José Afonso da Silva ensina que as normas jurídicas protegem situações 

subjetivas, vinculando pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de 

realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de outrem
38

. A norma jurídica é 

identificada como o gênero do qual defluem as espécies: regra e princípio
39

. Costuma-se 

compreender as regras como disposições que disciplinam situação jurídica determinada, para 

exigir, proibir ou facultar uma conduta em termos definidos
40

. Já os princípios jurídicos 

irradiam o sistema das normas e representam proposições primárias do direito que estão 

vinculados aos valores fundamentais da sociedade. Concebido o princípio como norma, torna-

se cogente que o administrador público a ele renda obediência.  

Na lição de Humberto Ávila, os princípios “[...] são normas imediatamente 

finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de 

parcialidade [...]”, dessa forma, sua aplicação demanda uma análise da correlação entre estado 

_____________ 

37 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 79. O 

sentido objetivo grafado com iniciais minúsculas consiste na própria atividade administrativa exercida pelo 

Estado por seus órgãos e agente, caracterizando a função administrativa. Adota-se neste estudo a expressão 
grafada com iniciais maiúsculas que, no sentido subjetivo, significa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas 

jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. 
38 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 37. ed. São Paulo: Malheiros. Editores, 

2014, p.93. 
39 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 39. O autor 

afirma que as regras são aplicáveis ao modo all-or-nothing, sendo que se a hipótese de incidência de uma regra é 

preenchida, ou ela é a regra válida e a consequência normativa deve ser aceita, ou ela não é considerada válida.  

Os princípios, ao contrário, não determinam absolutamente a decisão, mas somente contém fundamentos que 

devem ser conjugados com outros fundamentos provenientes de outros princípios.  
40 FREIRE, Ricardo Maurício. Direito, Justiça e Princípios Constitucionais. Salvador: Edições Podivm, 2008, p. 

73. 
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de coisas a ser promovido e os efeitos oriundos da conduta havida como necessária à sua 

promoção
41

. 

A aplicação dos princípios jurídicos inspira todo o modo de agir da Administração 

Pública, tendo elevada importância enquanto responsável pela efetivação dos direitos 

fundamentais que visam assegurar, em primeiro lugar, a liberdade-autonomia dos 

administrados. Outras obrigações são impostas na medida em que transformações ocorrem na 

sociedade e em decorrência do aumento do nível de exigência dos cidadãos em relação à 

prestação dos serviços públicos
42

. 

Em relação a tais princípios, não há unanimidade na doutrina, não sendo  objetivo 

deste estudo o esgotamento dessa discussão. O enfoque é demonstrar a necessidade de uma 

administração eficiente em seu sentido amplo, seja pelos princípios que se encontram 

positivados no ordenamento, seja por aqueles decorrentes da interpretação constitucional e 

infraconstitucional.  

É sob esse olhar que a exposição dos princípios e deveres concernentes à 

administração pública será dividida em princípios expressos e reconhecidos. A compreensão 

integrada desses princípios é capaz de melhor favorecer a real intenção do texto constitucional 

em viabilizar a concretização dos direitos fundamentais. Em verdade há um verdadeiro 

sistema de “vasos-comunicantes” e apesar da existência autônoma de cada um deles, concebe-

se um pensar unitário nas mais diversas perspectivas e possibilidades. É como se a 

compreensão interligada fizesse com que a observância ou inobservância a um desses 

postulados consequentemente refletisse, ainda que minimamente, nos demais, determinando a 

atuação do Poder Público perante seus administrados. 

 

2.1.1 Dos princípios expressos 

 

Em razão da expressa menção Constitucional, a caput do art. 37 expõe as 

diretrizes fundamentais da Administração Pública compreendida como “[...] todo o 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas”
43

. Com o advento do Estado liberal de Direito, a legalidade tornou-se 

_____________ 
41 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed., revista 

e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 85.  
42

 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 2007. p. 157. 
43 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 65. 
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postulado fundamental do Direito Público, vinculando o agir estatal à legislação emanada do 

poder competente, segundo as prescrições formais, de modo que a Administração Pública 

permanece em grau inferior adstrita à legislação, não podendo desvincular a sua atuação para 

além dos domínios da lei ou, eventualmente, contrária as suas prescrições, ignorando a 

deliberação promovida no âmbito infraconstitucional. 

Há uma vinculação direta e imediata da atividade administrativa à Constituição, 

independente da conformação legislativa, sem que resulte na exclusão como parâmetro de 

validade da atividade administrativa a regulamentação dada pelo legislador ordinário através 

da lei ou das demais espécies normativas adequadas. Significa dizer que as leis e o exercício 

da discricionariedade administrativa devem ser executados em conformidade com os preceitos 

constitucionais consagradores de direitos fundamentais
44

. 

A primazia do princípio da legalidade pressupõe ainda a adesão à segurança 

jurídica vinculada aos valores de liberdade, justiça e da igualdade, vedando-se, em 

consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados 

alguns para favorecimento dos outros. Como a lei em si mesma deve respeitar a isonomia, a 

função administrativa nela baseada também deverá fazê-lo, respeitando critérios de 

impessoalidade
45

 nas relações com os administrados. 

O tratamento será dado nos moldes da legislação de forma impessoal, respeitando 

a neutralidade. A impessoalidade também está intimamente ligada à figura do administrador 

público. Dessa forma, a finalidade pública deve nortear os atos administrativos, o gestor não 

poderá atuar de modo a se beneficiar e prejudicar outros, nada justificando a autopromoção 

em obras públicas, inaugurações, entre outros fins eleitoreiros. Cumpre esclarecer que a 

impessoalidade abrange a imparcialidade porque ambas se referem à mesma ideia de dever de 

_____________ 
44 Canotilho ensina que decorre do dever da Administração não apenas executar a lei em razão do Princípio da 

Legalidade da Separação e Independência dos Poderes, mas ao Princípio da Constitucionalidade como guardiã 

dos direitos fundamentais em face de leis que claramente a violam. A inexistência de um preceito expresso de 

rejeição da lei inconstitucional pela Administração Pública, não impede a obrigatoriedade de observar 

preventivamente as leis cuja inconstitucionalidade é evidente ou altamente provável, em razão da prevalência do 

princípio da vinculatividade imediata das normas garantidoras dos direitos, liberdades e garantias em relação ao 
princípio da legalidade. (Direito Constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 584-585).  
45 Neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro menciona que a Administração não pode atuar com vistas a 

prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear 

o seu comportamento. Aplicação desse princípio encontra-se, por exemplo, no artigo 100 da Constituição, 

referente aos precatórios judiciais; o dispositivo proíbe a designação de pessoas ou de casos nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. (Direito administrativo, 27. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 68).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1073659/artigo-100-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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atuação e tomada de decisões desinteressadas, isentas e objetivamente orientadas. A conduta 

imparcial é também impessoal
46

. Contudo, a impessoalidade não se esgota na imparcialidade, 

situação que lhe dá a condição de gênero em relação à espécie.  

Nesse contexto, o impessoal envolve a escolha do meio mais adequado à 

realização do fim proposto, em conformidade com o ordenamento jurídico, para que algo não 

pertença a uma pessoa em especial e não dispense os preceitos éticos na sua conduta, isto é, 

sob os ditames da moralidade. Bobbio sustenta a conexão entre política e moral, afirmando 

que a conduta dos homens públicos é orientada por “[...] regras de prudências, entendidas 

como aquelas das quais não deriva um dever incondicional que prescinda de qualquer 

consideração da situação e do fim”, mas um dever a ser observado tão somente quando 

ocorrer a condição aventada, ou em busca de um fim determinado
47

. 

Na concepção de Wallace Paiva Martins Júnior, o princípio da moralidade 

constitui verdadeiro superprincípio informador dos demais (ou um princípio dos princípios). 

Para o autor, a moralidade administrativa tem relevo singular e é o mais importante dos 

princípios, porque é pressuposto informativo dos demais eis que constitui precedente lógico 

de toda a conduta administrativa, vinculada ou discricionária. Para o autor: [...] o Estado 

define o desempenho da função administrativa segundo uma ordem ética acordada com os 

valores sociais prevalentes e voltada à realização de seus fins, tendo como elementos a 

honestidade, a boa-fé, e a lealdade e visando a uma boa administração”. Dessa forma, o 

agente público, quando atuar deve prestar atenção ao elemento moral de sua conduta e seus 

fins, porque a moralidade [...] afina-se conceito de interesse público não por vontade da 

norma constitucional, mas por constituir pressuposto intrínseco de validade do ato 

administrativo”
48

. 

Nesse sentido, compreende-se a moralidade como a principal característica de 

uma administração satisfatória, que traduz um emaranhado de ideias em respeito à igualdade, 

ao interesse geral, à dignidade. O desrespeito à moralidade pode ocorrer em diversos níveis 

para efeito de invalidação da conduta do administrador e consequente aplicação de sanções 

conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Neste aspecto, cabe ao Poder 

Judiciário a correção da discricionariedade, apurando a sua conformidade com o Direito, a 

_____________ 
46 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. O princípio da impessoalidade da administração pública. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 55. 
47  BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Campos, 2000, p. 199. 
48  MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 31-32. 
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racionalidade do discurso que a legitima, o atendimento ao código dos valores dominantes e a 

proporcionalidade na correlação lógica entre motivos, meios e fins, de forma a preservar a 

escolha do meio menos gravoso e proporcional aos fins a serem alcançados.
49

  

Uma forma de moralidade administrativa é a disponibilização de modo acessível 

aos administrados da informação concernente aos atos praticados. Os atos necessitam 

indispensavelmente da publicidade, sendo um princípio filtro para que a ilegalidade e desvios 

de finalidades não aconteçam. Para tanto, a publicidade é considerada uma característica da 

ética pública, pois é a partir de tal princípio que se gera a condição de outros direitos 

fundamentais, como pode acontecer com o princípio da isonomia
50

. 

Tal princípio não envolve apenas o ato de tornar públicas as atividades 

administrativas, mas, também, o fornecimento de informação de forma democratizada, ou 

seja, a transparência abrange a exposição do conteúdo detalhado, o qual associado às 

tecnologias pode proporcionar avanços na qualidade da prestação de serviços e melhor 

adequação das políticas públicas às necessidades da população
51

 como meio de incremento da 

eficiência da máquina administrativa. 

É imperativo que a atividade prestada pela Administração produza resultados 

visíveis para o administrado, posto que a prestação de um serviço de péssima qualidade por 

certo não atende o interesse público, descumpre a finalidade do Estado e não poderia estar de 

acordo com o Estado Democrático de Direito.  

Do ponto de vista do garantismo jurídico
52

, a produção de ações que não atendam 

à eficiência, faz com que o aparelho público deixe de atender às necessidades dos 

administrados na medida adequada, ou seja, oferece serviços de baixa qualidade ou 

simplesmente não os oferece, suprimindo direitos dos cidadãos ou, no mínimo, oferecendo-

lhes prestações que afetam sua dignidade. É o que ocorre, por exemplo, quando o cidadão é 

obrigado a enfrentar filas desde a madrugada para conseguir uma vaga de consulta ou 

internamento em estabelecimento hospitalar para si ou para um familiar
53

. 

_____________ 
49 CUNHA, Rubem Dário Peregrino. A juridicização da discricionariedade administrativa. Salvador: Vercia, 

2005. p. 168-172.   
50 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 10a ed. Buenos Aires – Madrid: Ciudad Argentina, 2004. 
51 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 2007. p. 173. 
52 Para o garantismo jurídico a eficiência está atrelada à necessidade de contemplar, nas ações da Administração, 

os direitos fundamentais. A proposta é limitar o poder estatal, impondo-lhe atuação compatível com a moral sob 

a perspectiva da gestão dos interesses sociais. 
53 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 2007. p. 212. 
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É necessário que o exercício da administração possa se adequar às necessidades 

sociais. A mudança no modo de atuação dos administradores públicos perpassa pelos padrões 

éticos de nossa sociedade e, sem dúvida, a eficiência guarda aproximação com a moralidade e 

com outros princípios básicos da administração, a exemplo da legalidade, impessoalidade e 

publicidade. 

 

2.1.2 Dos princípios reconhecidos  

 

A Administração Pública para obter êxito na sua atuação, especialmente quanto à 

aplicação de recursos, caracterizada como a efetivação de despesas com a aquisição de bens, 

serviços, recursos humanos, obras e todo o necessário ao fim a que se propõe, submete-se 

também aos princípios não expressos, denominados reconhecidos, os quais vêm reforçar e 

disciplinar sua atividade, estabelecendo limites ao seu poder, evitando excessos ou abusos, 

sejam eles decorrentes de ilegalidades ou de atos discricionários. 

Nesse passo, considerando que as atividades administrativas devem ser 

desenvolvidas pelo Estado em benefício da coletividade, isto é, visando o interesse público, 

pode-se dizer ainda, que a Constituição ao inserir os princípios gerais do direito 

administrativo, insere também o princípio da boa administração, princípio irradiador dos 

demais, que impondo à Administração Pública o dever de executar com competência as 

funções vitais desse encargo. 

O administrador público, no exercício da atividade administrativa, tem o dever 

jurídico de escolher e aplicar a medida mais eficiente na situação concreta, entre as soluções 

prestadas ou autorizadas em abstrato pela lei, para alcançar o resultado esperado pelo corpo 

social. A eficácia real ou concreta é dever jurídico do agente público, precisando sua conduta 

ser pautada pelo dever da boa administração, “[...] o que não quer dizer apenas obediência à 

lei e honestidade, mas também produtividade, profissionalismo e adequação técnica do 

exercício funcional à satisfação do interesse público
54

”. 

Buscando, portanto, melhor compreender o que seria o princípio da boa 

administração, destaca Munõz que tratar da boa administração “[...] constituye una tarea que 

ha de estar presidida por los valores cívicos, y correspondientes cualidades democráticas 

[...]”, tais tarefas são exigíveis a quem execer o poder na administração pública com objetivo 

_____________ 

54 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração pública. São Paulo: 

Atlas, 2000, p. 32-33. 
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de alcançar o interesse da coletividade. Para o autor, o bom governo e a boa administração de 

instituições públicas ”[...] es menester que ese poder sea abierto, plural, moderado, 

equilibrado, realista, eficaz, eficiente, socialmente sensible, cooperativo, atento a la opinión 

pública, dinámico y compatible”
55

. 

O direito à boa administração é instrumental jurídico em sintonia com os anseios 

democráticos e com a ideia de governança, a acarretar à Administração Pública e aos gestores 

públicos vinculação aos ideais e mandamentos constitucionais. A tese está voltada à 

preservação das capacidades institucionais, assegurada a atuação do Poder Judiciário, mas 

ressalvado o espaço confiado ao Estado-Administração para a consecução das políticas 

públicas
56

. 

Diogo de Figueiredo destaca que a boa administração não é uma finalidade 

disponível que possa ser atingida pelo Poder Público, [...] é um dever constitucional de quem 

quer que se proponha a gerir, de livre e espontânea vontade, interesses públicos”. O autor diz 

ainda que “[...] a boa administração corresponde a um direito cívico do administrado que está 

implícito na cidadania.”
57

 

A imposição de tais deveres de conduta administrativa ilustra a relevância da boa-

fé objetiva, consubstanciado em um princípio jurídico de caráter cogente, não aplicável 

somente aos processos administrativos, mas também aos atos decisórios. A boa-fé impõe que 

a conduta administrativa deve guiar-se pela estabilidade, transparência e previsibilidade.  

Com efeito, uma boa administração só pode ser uma administração que promover 

a dignidade da pessoa e dos direitos fundamentais que lhe são inerentes, devendo, para tanto, 

ser uma administração pautada pela probidade e moralidade, impessoalidade, eficiência e 

proporcionalidade. Posto dessa forma, quando se fala em implementação de políticas 

públicas, a esta se relaciona com tais princípios, vez que derivada do elemento subjetivo da 

vontade do administrador ao praticar atos em nome do Poder Público. Neste particular, os 

_____________ 

55 MUÑOZ, Jaime Rodríguez-Arana. El derecho fundamental a la buena administracion em la Constitución 

Española y en la Unión Europea. In: LEAL, Rogério Gesta. O diálogo das fontes: direitos sociais e políticas 
públicas na Europa e no Brasil. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. p. 117. Para o autor, tratar da boa 

administração "[...] constitui uma tarefa que deve ser presidida por valores cívicos e qualidades democráticas 

correspondentes [...]". Ainda, "[...] é necessário que este poder seja aberto, plural, moderado, equilibrado, 

realista, eficaz, eficiente, socialmente sensível, cooperativo, atento à opinião pública, dinâmico e compatível. 

Tradução livre. 
56 CARVALHO, Valter Alves. O direito à boa administração como instrumento de hermenêutica constitucional.  

Instituições políticas, administração pública e jurisdição constitucional [Recurso eletrônico on-line] / 

organização CONPED/UFF; coordenadores: Gustavo Sampaio Telles Ferreira, Júlia Maurmann Ximenes. – 

Florianópolis: FUNJAB, 2012. 
57 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial, 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 119. 
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capítulos seguintes vão tratar, primeiramente, da execução de políticas públicas que envolvem 

o planejamento, a decisão e a concretização de medidas e, num segundo momento, como o 

modo de atuar dos agentes aos quais são conferidas as competências para realiza-las, pode 

ocorrer de forma a não respeitar os preceitos legais e constitucionais, incorrendo, portanto, 

nas sanções previstas em lei, especialmente, no caso deste estudo, àquelas previstas na lei de 

Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), como demonstrar-se-á no capítulo 3. 

 

2.2 Políticas Públicas na Administração 

 

A formulação de políticas públicas constitui-se na fase em que os governos 

democráticos transformam seus propósitos em programas e ações que produzirão resultados 

ou mudanças no mundo real
58

. Resume-se política pública como o conjunto de disposições, 

medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as 

atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público, atuando e influindo 

sobre a realidade econômica, social e ambiental. Variam de acordo com o grau de 

diversificação da economia, com a natureza do regime social, com a visão que os governantes 

tem do papel do Estado no conjunto da sociedade, e com o nível de atuação dos diferentes 

grupos sociais (partidos, sindicatos, associações de classe e outras formas de organização da 

sociedade). 

A sua exteriorização ocorre através de planos de caráter geral, regional ou setorial. 

O instrumento normativo do plano é a lei, na qual se estabelecem os objetivos da política, os 

instrumentos institucionais de sua realização e outras condições de implementação. Maria 

Paula Dallari Bucci leciona que a política é mais ampla que o plano e define-se como o 

processo de escolha dos meios para a realização dos objetivos do governo, com a participação 

dos agentes públicos e privados
59

. Menciona a autora que para a compreensão das políticas 

públicas é preciso inseri-las nos princípios constitucionais que estão além dos limites ao poder 

de tributar. Isto porque, sustenta que elas precisam estar inseridas no direito que o Estado 

recebeu de planejar não somente suas contas “[...] mas de planejar o desenvolvimento 

nacional, que inclui e exige a efetivação de condições de exercício dos direitos sociais pelos 

cidadãos brasileiros”. Assim, deve o Estado planejar seu orçamento anual e também suas 

despesas de capital e programas de duração continuada. 

_____________ 

58 SOUZA, C. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, ano 8, n.16, 2006, p. 20-45. 
59 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 259. 
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A temática das políticas públicas, como processo de formação do interesse 

público, está ligada à questão da discricionariedade do administrador. Contudo, antes de 

serem executadas, devem encontrar seu fundamento de validade na Constituição. Isso porque 

é a Constituição que deve nortear a escolha dos interesses coletivos essenciais que deverão ser 

concretizados para a satisfação social. No processo de formação da política pública é preciso 

sancionar determinados fins e objetivos, definindo-os legitimamente como a finalidade da 

atividade administrativa. O conceito de discricionariedade é considerado um dos mais difíceis 

e com maior número de significados da teoria do Direito. Engich
60

 traz um interessante 

conceito onde o agente público poderia optar por uma ou outra possibilidade sem contrariar a 

regra jurídica. “[...] Logo, o que marca a existência da discricionariedade é a presença da 

possibilidade de escolha, prevista na lei, não apenas uma possibilidade de fato, mas também 

de direito”
61

.  

A escolha das diretrizes da política, assim, incorporará os vetores para a 

implementação concreta de certas formas de agir do Poder Público, que levarão a resultados 

desejados. Por tal razão, a administração pública, mesmo diante da discricionariedade, “[...] 

deve exprimir não a decisão isolada e pessoal do agente público, mas escolhas politicamente 

informadas que por essa via demonstrem os interesses públicos a concretizar”
62

. 

O fato de a atividade administrativa se caracterizar pela sua dinamicidade em um 

contexto de multiplicidade e complexidade do interesse público que escapa à previsibilidade 

do legislador não significa que há um campo intangível de escolha na atuação administrativa, 

mas se sujeita aos limites e deveres impostos pela Constituição, em especial, os direitos 

fundamentais
63

. 

Para o aperfeiçoamento da atuação governamental e definição das políticas 

públicas é importante conhecer a população a fim de permitir o estabelecimento de 

prioridades e a adoção de medidas estratégicas, sobretudo para sanar problemas em áreas 

sensíveis, como saúde e educação. Importante também a consideração desses dados para que 

se possa ter noção sobre a perspectiva de aumento populacional de grupos sociais vulneráveis 

_____________ 
60 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Editora Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2001, p. 214-224. 
61 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 2007. p. 371. 
62 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 267-

268. 
63 Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta que “A liberdade administrativa conferida por uma norma de 

direito não significa liberdade de eleição entre indiferentes jurídicos, mas a providência do ato capaz de atingir 

a finalidade da lei que terá seu campo restrito as soluções possíveis de acordo com o caso concreto e adequadas 

conforme o dever de boa administração.” (Discricionariedade e Controle Jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 

1992. p. 44-48.)  
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e minorias, como, por exemplo, idosos e pessoas com deficiência, a fim de que sejam tomadas 

medidas preventivas em relação à acomodação desses grupos na sociedade conforme a 

demanda de crescimento. 

Logo, fica claro que a formulação e a execução das políticas públicas é um 

processo político decisório, ensejando a escolha de prioridades e dos meios para realizá-las. 

Dessa forma, o sucesso está relacionado à qualidade do processo administrativo que precede a 

realização e implementação da política pública em espécie. No entanto, a experiência revela 

que nem sempre a vontade popular norteia o Poder Executivo na definição das políticas 

públicas.  

 

2.3 Controle das Políticas Públicas e o papel do Ministério Público 

 

O controle social durante a execução da política pública é fundamental a fim de 

assegurar que não ocorra o desvirtuamento dos propósitos que motivaram a criação do 

programa de governo. Tais circunstâncias justificam o exercício de controles externos sobre 

as políticas públicas, seja diretamente pela sociedade, mediante mecanismos de participação 

popular, seja por meio Poder Judiciário ou da atuação extrajudicial do Ministério Público.   

A participação popular em si remete à concretização da cidadania e ao próprio 

reconhecimento do indivíduo como parte integrante do Estado em pleno gozo dos seus 

direitos políticos, uma vez que o cidadão se vê participando de forma mais ativa. O Brasil 

especificamente reúne hoje um sólido marco legal de participação que prevê entre outros 

instrumentos, conferências de políticas públicas, fóruns e câmaras temáticas, grupos de 

trabalho paritários, orçamentos participativos e conselhos de políticas públicas.  

A participação popular representa instrumento de controle da atividade 

administrativa, principalmente no que se refere ao direcionamento dos recursos para que estes 

possam ser aplicados em maior conformidade com as necessidades dos cidadãos. Sendo estes 

os mais atingidos pelos erros cometidos pela Administração, representam grande contribuição 

para a efetivação das políticas públicas de modo a garantir os princípios constitucionais 

orientadores da Administração Pública
64

.  

_____________ 
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Em relação à intervenção judicial no controle de políticas públicas, Ada Pellegrini 

Grinover
65

 estabelece como primeiro limite a garantia do mínimo existencial
66

. Segundo a 

autora, o mínimo existencial autoriza a imediata judicialização da questão, “[...] 

independentemente de existência de lei ou atuação administrativa, constituindo mais do que 

um limite, um verdadeiro pressuposto para a eficácia imediata e direta dos princípios e regras 

constitucionais, incluindo as normas programáticas, que deveriam ser implementadas por lei”.  

 À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a ideia de mínimo existencial 

não se resume ao mínimo para a sobrevivência, que significaria ter onde habitar, o que comer 

e o que vestir, mas sim ao direito ao mínimo necessário para uma vida digna, com todos os 

atributos a ela inerentes, incluindo-se, além do direito à saúde e educação, saneamento básico, 

concessão de assistência social, tutela do meio ambiente e acesso à justiça, entre outros. 

Ocorre que, a Administração para tentar justificar suas omissões, faz uso recorrente da reserva 

do possível
67

, e esta não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, 

dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 

conduta governamental negativa, puder resultar aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
68

. 

Nesse contexto, com a Constituição de 1988 o Ministério Público teve suas 

atribuições no âmbito da tutela coletiva definidas e, ao mesmo tempo, ampliadas, 

competindo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do patrimônio 

_____________ 
65 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle jurisdicional de políticas públicas. In: Watanabe, Kazuo. O controle 

jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 125-150. 
66 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial.  Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 70. A questão 

do mínimo existencial suscita inúmeras controvérsias, dentre elas a conceituação, a 

identificação de quais prestações são indispensáveis para a manutenção de uma vida digna. 

Nas palavras do autor: “Não é qualquer direito mínimo que se transforma em mínimo 

existencial. Exige-se que seja um direito a situações existenciais dignas. Sem o mínimo 

necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as 

condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as condições materiais da existência 

não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais 

e os indigentes podem ser privados”.  
67 PERLINGEIRO, Ricardo. Novas perspectivas para a judicialização da saúde no Brasil (December 1, 2013). 
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considera prioritários para financiar, sem que isso, entretanto, implique limitação ou restrição de direitos 

subjetivos existentes e exigíveis. Portanto, não se cogita da reserva do possível em face de um mínimo 
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público e de outros interesses difusos e coletivos, entre outras funções elencadas no art. 129 

da CF/1988, com vistas à consecução dos objetivos que justificaram a sua atual posição 

constitucional
69

. 

Nesse contexto, a atuação do Parquet se tornou muito mais democrática. Por meio 

dos instrumentos que lhe foram postos à disposição (poder requisitório e de notificação, 

expedição de recomendação, celebração de acordos extrajudiciais, de termos de ajustamento 

de conduta e promoção de audiências públicas), ampliou-se a própria forma de acesso à 

Justiça pelos cidadãos. 

No âmbito da Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei n. 10.216/01, 

preconiza-se um modelo que inclui um tratamento aberto com base comunitária. No contexto 

desta lei, foram editadas inúmeras portarias pelo Ministério da Saúde, para a criação e 

aperfeiçoamento de equipamentos que pudessem proporcionar um novo modelo de atenção, 

sempre de forma descentralizada, diante da atribuição de competências aos Estados e 

Municípios na implantação da política.  

Na prática, esta política implicou na restrição de indicações de novas internações 

em hospitais psiquiátricos, na extinção de leitos e na desinstitucionalização de inúmeros 

pacientes. Por conseguinte, tornou premente a necessidade de participação efetiva da família e 

da comunidade na prevenção e tratamento dos males que acometem a saúde mental e do uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 

Nesse sentido, o Ministério Público deverá atuar quando a inércia da 

Administração ou o mau funcionamento do serviço público estiverem impedindo a 

concretização do próprio direito constitucional. Frente ao panorama do processo de 

desinstitucionalização de pacientes de longa permanência, bem como da restrição de leitos e 

novas internações, deve o Ministério Público atuar no resgate da cidadania, servindo, muitas 

vezes, como interlocutor ou mediador na implantação de políticas públicas de reinserção 

social e também junto às famílias.  

Para exercer o controle sobre políticas públicas, antes de ingressar judicialmente, 

o Ministério Público poderá utilizar-se dos meios extrajudiciais de que dispõe, quais sejam, 

instauração de procedimentos administrativos e inquéritos civis, expedição de recomendação, 

celebração de termo de ajustamento de conduta e promoção de audiências públicas. Todavia, 

o caminho judicial se mostra o mais adequado quando as medidas extrajudiciais se mostrarem 

_____________ 
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infrutíferas para garantir o efetivo exercício do direito fundamental suprimido. Em alguns 

casos as tratativas para um consenso ou ajuste com o Poder Público se tornam desgastadas em 

razão do longo período de violação do direito, ou de sucessivos compromissos descumpridos 

perante os órgãos de defesa da cidadania e da própria população. Assim, o ajuizamento da 

ação civil pública representa um instrumento de pressão sobre o ente público em defasagem 

com o seus deveres constitucionais. Por tal razão, em algumas situações a judicialização 

parece ser a única alternativa para aplacar o anseio do corpo social pela implementação 

efetiva de seus direitos fundamentais, especialmente o direito fundamental à autonomia.  

 

2.4 Implementação das políticas essenciais à autonomia do usuário 

 

A Política Nacional de Saúde Mental baseada na Lei nº 10.216/2001 busca um 

novo modelo de prevenção e tratamento em saúde mental a fim de resgatar a cidadania do 

portador de transtornos mentais e dos dependentes do uso de álcool e de outras drogas, através 

da inclusão social, reinserção familiar e respeito aos seus direitos e liberdade, garantindo-lhe a 

livre circulação e a interação com a comunidade. Para isso, estabeleceu-se um modelo de 

atenção integral fundada na redução pactuada e programada dos leitos psiquiátricos contando 

com uma rede de serviços e equipamentos, estrategicamente organizados em torno dos 

Centros de Atenção Psicossociais – CAPS. 

A rede de atenção psicossocial deve ser implantada em conformidade com o porte 

dos municípios, podendo contar, conforme o caso, com: ações de saúde mental na Atenção 

Básica, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 

Leitos em Hospitais Gerais, Ambulatórios, Programa de Volta para Casa, Hospitais 

Psiquiátricos, Comunidades Terapêuticas e Casas de Acolhimento Transitório. O 

funcionamento desses serviços deve ser articulado em torno do CAPS, na organização da 

porta de entrada e da regulação da rede. 

O presente trabalho limitar-se-á a abordar a conduta do administrador municipal 

diante da lei de improbidade administrativa frente à política de prestação de serviços de saúde 

mental, em especial, o processo de busca de autonomia pelo usuário dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), dois equipamentos 

basilares da Rede de Atenção Psicossocial previstos nos incisos II, alínea a, e VI, alínea a, do 

art. 5º da Portaria MS 2.088 de 23 de dezembro de 2011. Optou-se por este recorte porque são 

os mais importantes dispositivos de saúde mental assistencial sob a competência material dos 
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municípios, e suas deficiências afetam o fluxo de toda a rede exigindo uma atenção especial 

do Poder Público, sobretudo porque tais unidades são fundamentais para o processo de 

desinstitucionalização, estratégia prevista na caput do art. 11 da Portaria citada e essencial ao 

resgate da dignidade dos administrados.  

Toda a rede de atenção psicossocial está organizada em torno dos Centros de 

Atenção Psicossociais (CAPS). É uma unidade de saúde local que deve atender uma 

população adstrita, definida pelo nível local e que oferece atendimento de cuidados intermedi-

ários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, por equipe multiprofissional. O 

CAPS foi concebido com o objetivo de oferecer atendimento à população, realizar o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.  

Os CAPS devem ser organizados pelos Municípios, com incentivo financeiro do 

Ministério da Saúde, como serviços de saúde abertos e comunitários, que ofereçam 

atendimento diário, conforme a Portaria MS n. 336/02. Estes serviços devem ser substitutivos 

e não complementares ao hospital psiquiátrico.  

Analisando as funções atribuídas ao CAPS chega-se a conclusão de que este deve 

ser o núcleo de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à res-

ponsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento. Os seus projetos, 

muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, 

potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e a singularidade, sua história, 

sua cultura e sua vida cotidiana
70

. Suas funções estão centradas em: prestar atendimento 

clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos; 

acolher as pessoas com transtornos mentais, ainda que severos, procurando preservar e 

fortalecer os laços sociais do usuário em seu território; regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental na sua área de atuação; dar suporte a atenção à saúde mental na 

rede básica; articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental num determinado 

território; promover a reinserção social do indivíduo através de ações intersetoriais, como o 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários.  

_____________ 

70 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ministério Público e Tutela à Saúde Mental – A Proteção de 

Pessoas Portadoras de Transtornos Psiquiátricos e de Usuários de Álcool e Drogas.  2. ed. 2011, p. 12. 



44 

 

A Portaria nº 336/GM/MS, de 19 de fevereiro de 2002, foi responsável por 

regulamentar as modalidades de Centro de Atenção Psicossocial e por estabelecer normas de 

funcionamento e composição de equipe. Além disso, ficou estabelecido o critério objetivo do 

contingente populacional em um território ou de referência para se aferir que espécie de 

CAPS um Município deverá implantar. Os serviços são divididos em CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPSi II, CAPS AD II e CAPS AD III
71

.  

Os CAPS, assumindo um papel estratégico na organização da rede comunitária de 

cuidados, devem fazer o direcionamento local das políticas e programas de Saúde Mental, 

desenvolvendo projetos terapêuticos e comunitários, dispensando medicamentos, 

encaminhando e acompanhando usuários que moram em residências terapêuticas, 

assessorando e sendo retaguarda para o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Equipes de Saúde da Família no cuidado domiciliar. Logo, segundo a cartilha “Ministério 

Público e Tutela à Saúde Mental – A Proteção de Pessoas Portadoras de Transtornos 

Psiquiátricos e de Usuários de Álcool e Drogas” sua posição central na Rede de Atenção 

Psicossocial demanda que os Poderes Públicos envidem esforços para bem estruturá-los. 

Deficiências de medicamentos, mão de obra, estrutura, materiais e equipamentos nos Centros 

de Atenção Psicossocial repercutirão, negativamente, em todas as demais unidades de saúde 

mental.  

Aliado a esses centros, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), instituídos 

pela portaria MS 106/2000 representam a continuidade do esforço em proporcionar a 

autonomia ao usuário, pois constituem espaços de habitação, que devem possibilitar à pessoa 

em sofrimento mental o retorno à vida social, com a reconstrução de laços sociais e afetivos.
 

O SRT deve garantir assistência a pessoas que não possuam vínculos familiares e de moradia, 

atuar como unidade de suporte destinada, prioritariamente, aos portadores de transtornos 

mentais submetidos a tratamento psiquiátrico em regime hospitalar prolongado e promover a 

reinserção desta clientela à vida comunitária
72

.  

_____________ 
71 Os CAPS I são serviços para cidades de pequeno porte, com capacidade operacional para atendimento em 

municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes. Os CAPS II são serviços para cidades de médio 

porte e atendem durante o dia clientela adulta. Os CAPS III são serviços 24h, geralmente disponíveis em grandes 

cidades, com mais de 200 mil habitantes. Os CAPSi são serviços para crianças e adolescentes, em cidades de 

médio porte, que funcionam durante o dia. Os CAPS ad são serviços para pessoas com problemas pelo uso de 

álcool ou outras drogas. 
72 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ministério Público e Tutela à Saúde Mental – A Proteção de 

Pessoas Portadoras de Transtornos Psiquiátricos e de Usuários de Álcool e Drogas.  2. ed. 2011, p. 20-21. 
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A construção progressiva da autonomia faz com que seja necessário a elaboração 

de um projeto terapêutico baseado nas necessidades dos usuários, visando à inserção social. 

Os SRT têm como objetivo central contemplar os princípios da reabilitação psicossocial, ofe-

recendo ao usuário um amplo projeto de reintegração social, por meio de programas de 

alfabetização, de reinserção no trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de 

autonomia para as atividades domésticas e pessoais e de estímulo à formação de associações 

de usuários, familiares e voluntários. O que vem acontecendo, entretanto, em muitos casos, é 

que o paciente é desinstitucionalizado, o leito é extinto e o recurso correspondente não é 

investido na assistência extra-hospitalar do paciente. Assim, o processo de desospitalização e 

desativação de hospitais psiquiátricos não pode representar a desassistência dos pacientes.  

A implantação da política pública de saúde mental é processo crucial para a 

consolidação democrática no Brasil, pois objetiva o resgate da dignidade da pessoa humana 

rompendo, assim, com a institucionalização de pacientes de longa permanência brutalmente 

alijados da convivência com a comunidade por razões mais ligadas à higienização social do 

que a propriamente dar vida a projetos terapêuticos racionais e eficientes. Importa ressaltar 

que tais dispositivos e serviços não esgotam o conjunto da Política de Saúde Mental, uma vez 

que é composta por outras iniciativas, as quais visam à construção de estratégias efetivas de 

cidadania. 

Desse modo, a Administração Pública, na pessoa do administrador está vinculada 

à concretização dos direitos fundamentais
73

 e deve despender esforços para oferecer os bens e 

serviços necessários a fruição dos interesses dos cidadãos. Isso implica discutir as prioridades 

públicas para que as políticas estatais correspondam às necessidades dos administrados. O 

próximo capítulo busca trazer uma nova perspectiva de revisão, pelo controle judicial, de atos 

considerados inalcançáveis, impondo ao poder público o dever de realizar ações necessárias 

ao desenvolvimento humano que encerrem valores como a dignidade da pessoa, caso 

contrário, o eventual cargo ocupado pelo administrador será atingido.  

 

 

_____________ 
73 Há casos em que a Constituição consagra de forma explícita, os deveres necessários à concretização dos 

direitos fundamentais, como ocorre com a obrigatoriedade da prestação universal da educação fundamental e 

medicina de urgência, de modo que condicionar sua promoção à discricionariedade administrativa e 

conformação legislativa seria violação dos direitos individuais e políticos, cujo exercício pressupõe a garantia 

mínima do bem-estar, que envolve a realização de condições econômicas e sociais básicas. BARCELLOS, Ana 

Paula de. Constitucionalização das Políticas Públicas em Matéria de Direitos Fundamentais: O Controle 

Político-Social e o Controle Jurídico no Espaço Democrático in Revista de Direito do Estado. Ano 1. n. 3. p. 37. 

2006.   



46 

 

CAPÍTULO III – DESINSTITUCIONALIZAÇÃO NA REFORMA PSIQUIÁTRICA E 

IMPROBIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO 

 

3.1 Desinstitucionalização 

 

Da breve narrativa histórica da reforma psiquiátrica traçada no capítulo anterior, 

percebe-se que a loucura, por meio da sua institucionalização, gerou a exclusão do doente 

mental. Resta evidente que foi preciso passar a questionar e tornar consciente a adoção de 

uma postura diametralmente oposta à que vinha sendo adotada, vendo no doente não mais um 

mero objeto de estudo, com práticas e paradigmas preexistentes, mas como um ser humano 

que, como qualquer outro, necessita de escuta, compreensão e auxílio.   

Nesse contexto, dessas necessárias objeções à praxis psiquiátrica tradicional, 

nasce o debate da desinstitucionalização. A crescente necessidade de intervenção de um 

Estado do Bem-Estar Social (Wellfare State), em contraposição ao modelo clássico de 

intervenção psiquiátrica, cuja prática de internação mostrava-se cada vez mais ineficaz, 

passou-se a pensar numa proposta de remodelação terapêutica, com ênfase ao atendimento 

comunitário, visando à superação daquele modelo hospitalocêntrico, cuja característica 

predominante é a violência e violação de direitos humanos
74

. 

O termo “desinstitucionalização” é de origem anglo-saxã e nasceu no movimento 

italiano de Reforma Psiquiátrica que buscou deslocar o centro da atenção da instituição para a 

comunidade, distrito, território. O processo pressupõe transformações culturais, políticas e 

sociais na sociedade e depende das três esferas de governo: federal, estadual e municipal, 

pois, para implementar as alterações previstas pela Reforma Psiquiátrica é fundamental que a 

União, os Estados e os Municípios estejam interessados e articulados com os ideais. A 

desinstitucionalização tem um significado muito mais amplo do que simplesmente deslocar o 

centro da atenção do hospício, do manicômio, para a comunidade. Para Rotelli, representa o 

conjunto necessário para o contato efetivo com o paciente na sua “existência” sendo “[...] um 

trabalho prático de transformação que, a começar pelo manicômio, desmonta a solução 

institucional existente para desmontar (e remontar) o problema”,
75

 isto é, a perseguição da 

_____________ 
74 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 7. ed. 3ª reimp. São Paulo: Perspectiva, 2001. p. 18-19 
75 ROTELI, Franco; LEONARDIS, Ota de; MAURI, Diana. Desinstitucionalização, uma outra via. A reforma 

psiquiátrica italiana no contexto da Europa Ocidental e dos “países avançados”. In ROTELLI, Franco et al. 

Desinstitucionalização. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 29. 
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cura compreende um conjunto complexo que enfrenta o problema por meio através de um 

percurso crítico sobre os modos de ser do próprio tratamento
76

. 

Nota-se que a redação da Lei 10.216/2001 buscou uma conexão com essa 

perspectiva. Da sua leitura, tem-se como forma de promover uma verdadeira reforma 

psiquiátrica e para além de instituir e propor novas formas de atendimento, a ideia é 

questionar as estruturas sociais e a manipulação de poder existentes na relação do médico com 

o paciente e a sociedade. A desinstitucionalização proposta pela legislação brasileira vai, 

assim, além da mera ideia de desospitalização, requerendo um verdadeiro esforço do Estado, 

dos profissionais de saúde e da própria sociedade na modificação das estruturas de poder 

existentes no trato da doença mental. Os dispositivos da lei, ao valorizar a subjetividade da 

pessoa do portador do sofrimento mental pretendem romper com as ideias de exclusão e 

periculosidade historicamente construídas
77

. 

Tratada não apenas como simples desospitalização, a desinstitucionalização é a 

estrutura estratégica que aponta para a liberdade física e psicológica do indivíduo. Para isso, 

necessita-se de uma rede eficaz para tanto que, no mínimo, tenha profissionais atuantes nas 

unidades básicas de saúde, a criação de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em suas 

diversas modalidades, de centros de convivência, de hospitais-dia, de leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais, de benefício de prestação continuada, de assistência farmacêutica e de 

serviços residenciais terapêuticos. Nessa esfera, por dever de lealdade às instituições públicas, 

o administrador está vinculado a oferecer o melhor de sua dedicação ao serviço para efetivar 

os interesses dos cidadãos.  

Logo, percebe-se que a implementação dos serviços basilares previstos na Política 

Nacional de Saúde Mental representa o percurso estratégico pelo qual o doente mental 

necessita passar para que possa atingir de forma plena a sua autonomia. Toda essa estrutura, 

nada mais é que o veículo que transporta o paciente em situação de sofrimento para o seu 

direito de uma vida digna. Ocorre que a elaboração e implementação dessa política pública 

passa longe das reais necessidades dos administrados e põe em discussão a atuação da 

administração pública no que tange à execução das funções vitais que lhe foram atribuídas. O 

_____________ 
76 ROTELLI, Franco et al. Op. cit., p. 33. Nas palavras do autor: “[...] a desinstitucionalização é sobretudo um 

trabalho terapêutico, voltado para a reconstituição das pessoas, enquanto pessoas que sofrem, como sujeitos. 

Talvez não se “resolva” por hora, não se “cure” agora, mas no entanto seguramente “se cuida”. Depois de ter 

descartado “a solução-cura” se descobriu que cuidar significa ocupar-se, aqui e agora, de fazer com que se 

transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do “paciente” e que, ao mesmo tempo, se transforme sua 

vida concreta e cotidiana, que alimenta este sofrimento”. 
77 MENEGAT, Débora Regina. A desinstitucionalização do portador de doença mental e a reforma psiquiátrica 

brasileira. Revista do Ministério Público do RS. Porto Alegre, n. 66, maio 2010 – ago. 2010, p. 58. 
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desvio desse cumprimento constituirá ato de improbidade a ser punido com as penas da lei. 

Não se trata do tipo de reforma que se está a implementar. Não se pretende apenas a 

reabilitação psicossocial. Além de um tratamento, muito mais do que os cuidados que 

norteiam o paciente, aqui o desinstitucionalizar é proporcionar o crescimento da pessoa, é 

conferir-lhe plena autonomia, é resgatar-lhe a dignidade.  

 

3.2 Improbidade Administrativa 

 

A probidade
78

 encontra sua origem mais remota no latim probus, que significa 

aquilo que brota bem (pro + b h o – da raiz bhu, nascer, brotar), denotando o que é bom, o que 

tem boa qualidade. De forma correlata utiliza-se o vocábulo para caracterizar o indivíduo 

honrado, íntegro, leal, honesto e virtuoso
79

. Dessa forma, a retidão da conduta, honradez, 

lealdade, integridade, virtude e honestidade são características básicas ligadas, 

principalmente, ao princípio da moralidade
80

 e da boa administração, que devem ser 

observados por todos aqueles que se relacionam com o Estado, especialmente os agentes 

políticos que possuem este dever jurídico.  

Na lição de Ruy Cirne Lima, “[...] o Estado não é uma entidade amoral, nem 

utiliza para seu governo uma moral distinta da dos indivíduos”. Tem-se uma decorrência 

lógica da própria existência de boa fé no âmbito da Administração Pública
81

. Adverte 

Emerson Garcia que: “[...] Em que pese ser a observância ao princípio da moralidade um 

elemento de vital importância para a aferição da probidade, não é ele o único”. Menciona o 

autor que todos os atos dos agentes públicos devem observar a normatização existente, 

incluindo princípios, e não apenas o princípio da moralidade. Menciona, ainda, que o 

princípio da moralidade administrativa funciona “[...] como verdadeiro mecanismo 

aglutinador, extraindo o sumo de todos os princípios regentes da atividade estatal e 

condensando-os em stantards que podem ser mais facilmente percebidos do que definidos”. 

De outro lado, a improbidade é vocábulo derivado do latim improbitas, que 

significa má qualidade, imoralidade, juridicamente ligado ao sentido de desonestidade, má 

_____________ 
78 Com sentido similar, tem-se: probidad (Espanha); probità (Itália); próbité (França); e Rechts-chafenheit 

(Alemanha) 
79 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1.086 e 1.640. 
80  GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa, Rio de Janeiro: Lumen Juris,  

2010, p. 58 e  96.  
81 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo brasileiro. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 1954, p. 177. 
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conduta, má fama, má índole
82

. Desse modo, improbidade revela a qualidade do homem que 

não procede para o bem, que não atua com decência. A improbidade é a qualidade do 

ímprobo. Nesse contexto, merece transcrição a fonte normativa principal sobre a matéria.  

O artigo 37, § 4º da Constituição
83

 preceitua que os atos de improbidade “[...] 

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

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

ação penal cabível”. Trata-se de sanções necessárias à tutela jurídica almejada em que a 

expressão objeto de análise indica as sanções básicas a serem aplicadas ao ímprobo, 

acrescendo que tal se daria na forma e graduação da lei. Caberia à norma associar os atos de 

improbidade às sanções correspondentes, estabelecendo, ainda, um escalonamento entre eles, 

consoante sua gravidade, daí decorrendo a cominação de sanções mais severas e mais 

brandas. 

O diploma regulador da improbidade administrativa é a Lei nº 8.429, de 2.6.1992 

aborda o sujeito passivo, o sujeito ativo, a tipologia da improbidade, as sanções e os 

procedimentos administrativo e judicial. A tipificação dos atos de improbidade é, em regra, 

aberta e o rol de condutas elencadas é exemplificativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma 

que “[...] embora a lei, nos três dispositivos, tenha elencado um rol de atos de improbidade, 

não se trata de enumeração taxativa, mas meramente exemplificativa”
84

. Há, por exemplo, a 

existência de tipificação de improbidade administrativa no art. 52 da Lei 10.257/2001, 

Estatuto da Cidade, direcionada de forma exclusiva ao chefe do poder executivo municipal. 

A lei resolveu por estabelecer, para a identificação do sentido dos atos de 

improbidade, três espécies distintas no Capítulo II, nos artigos 9, 10 e 11 que tratam, 

respectivamente, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento 

ilícito, dos atos que causam prejuízo ao erário e dos atos que atentam contra os princípios da 

Administração Pública. Acrescenta que podem ser responsabilizados por atos de improbidade 

quaisquer agentes públicos, servidores ou não, que pratiquem condutas contra 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 

_____________ 
82 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
83 Nos termos do § 4º do artigo 37 da CRFB: “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”. 
84 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 820 
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cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, ou, ainda, contra o patrimônio de 

entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, 

bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 

menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 

sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

A lei conceitua agente público, para os efeitos de punição de ato de improbidade, 

como todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no texto sendo também 

aplicáveis as sua disposições àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 

concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 

ou indireta. 

Sendo assim, resta claro que, se determinado agente detém a atribuição para 

realizar e implementar certa política pública e se omite, deixa de observar o correto manejo do 

orçamento público frente a regras prévias estabelecidas, não aplica os percentuais obrigatórios 

quanto a valores vinculados como saúde e educação ou mesmo viola os limites traçados na 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), poderá ser responsabilizado 

por ato de improbidade administrativa. 

O elenco das sanções está previsto no art.12, I a III, da Lei nº 8.429/1992. Cada 

inciso contém relação própria para uma determinada espécie de improbidade, de modo que o 

inciso I relaciona as sanções aplicáveis no caso de enriquecimento ilícito; o inciso II, as que 

incidem quando se trata de atos que provoquem danos ao erário; e o inciso III, as que se 

aplicam no caso de vulneração a princípios administrativos. 

 

3.2.1 Atos que importam enriquecimento ilícito 

 

Em geral, o enriquecimento ilícito é o resultado de qualquer ação ou omissão que 

possibilite ao agente público auferir uma vantagem não prevista em lei. Na lei de 

improbidade, os atos que acarretam enriquecimento ilícito, previstos no art. 9º
85

, referem-se à 

_____________ 

85 Art. 9°, caput: “Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:” 
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obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º da Lei
86

. 

Os incisos I a XII expõem as condutas específicas que objetivam tutelar o 

enriquecimento legítimo, justo e moral visto que não há objeção a que o indivíduo se 

enriqueça, desde que o faça por meios lícitos. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, ou 

seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da probidade.  

O pressuposto exigível do tipo é a percepção da vantagem patrimonial ilícita 

obtida pelo exercício da função pública em geral, não sendo necessária a ocorrência de dano 

ao erário
87

. O elemento subjetivo da conduta, embora omisso o dispositivo, restringe-se ao 

dolo já que não se pode conceber que algum servidor receba vantagem indevida por 

imprudência, imperícia e negligência
88

. 

 

3.2.2 Atos que causam prejuízo ao erário 

 

Os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário estão tipificados no artigo 

10 da Lei nº 8.429/92 e, relacionam-se à ação ou omissão, que acarreta perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração 

Pública e demais entidades do artigo 1º da mesma lei. Aqui, os atos se diferenciam dos que 

importam enriquecimento ilícito, admitidos apenas por atos comissivos. A perda patrimonial 

consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este em seu sentido amplo. Desvio indica 

direcionamento indevido de bens ou haveres; apropriação é a transferência indevida da 

propriedade; malbaratamento significa desperdiçar, dissipar, vender com prejuízo; e 

dilapidação equivale a destruição, estrago. Na verdade, estas quatro últimas ações são 

exemplos de meios que conduzem à perda patrimonial; esta é o gênero, do qual aquelas são 

espécies. 

Os incisos I a XXI expõem as condutas específicas que tutelam a preservação do 

patrimônio público, que “[...] não somente é de proteger-se o erário em si, com suas dotações 

_____________ 
86 Art. 1°: “Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 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 cinquenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual, serão punidos na forma desta lei”. 
87 Nesse sentido, vide: STJ, REsp 1.412.214/PR, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

28.03.2016, Informativo de Jurisprudência do STJ 580. 
88 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

1123. 
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e recursos, como outros bens e valores jurídicos de que se compõe o patrimônio público. Esse 

é o intuito da lei no que toca a tal aspecto”
89

. 

O pressuposto exigível do tipo é a ocorrência do dano ao patrimônio de modo que 

não é preciso que ocorra enriquecimento ilícito. O elemento subjetivo é o dolo ou a culpa. 

Neste ponto, parte da doutrina
90

 sustenta que há inconstitucionalidade na instituição culposa 

da improbidade administrativa sob o argumento de que teria extrapolado o art. 37 § 4º da 

Constituição. No entanto, há de se inferir que não se referindo o dispositivo expressamente 

sobre o dolo como requisito essencial para a configuração da improbidade, não há óbice para 

a modalidade culposa. Ainda, se houvesse a fixação apenas de modalidades dolosas de 

improbidade, a previsão na forma culposa não significaria violação ao texto constitucional
91

. 

 

3.2.3 Atos que atentam contra os princípios da Administração Pública  

 

A observância aos vetores básicos da atividade estatal, razão de ser do próprio 

Estado Democrático de Direito, fez com que o legislador permitisse que a conduta, comissiva 

ou omissiva, que contrariasse os princípios da Administração Pública constituísse ato de 

improbidade administrativa.
92

 Os deveres referidos no art. 11, caput, da Lei de Improbidade 

nada mais são do que indicadores do ideal de justiça que deflui dos valores da sociedade, 

sendo tais princípios representados pela noção de juridicidade. 

Sobre a terceira e última espécie de improbidade da Lei 8.429/1992, surge a 

polêmica de que estar-se-ia tratando de norma excessivamente abstrata que poderia gerar 

interpretações duvidosas. Emerson Garcia e Rogério Alves atestam que “[...] a desosnestidade 

e a desídia, pejorativos ainda comuns entre alguns agentes públicos, ramificam-se em 

vertentes insuscetíveis de serem previamente identificadas [...] o que exige a elaboração de 

normas que adequem a tal peculiaridade e permitam a efetiva proteção do interesse tutelado, 

_____________ 

89 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 
1124. Nesse sentido, outros autores: GARCIA, Emerson; Alves, Rogério Pacheco, Improbidade Administrativa. 

6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 311. 
90 No sentido da inconstitucionalidade do ato de improbidade na forma culposa, vide: COPOLA, Gina. A 

improbidade administrativa no direito brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 63-64; HARGER, Marcelo. A 

inexistência de improbidade administrativa na modalidade culposa. Interesse Público, Belo Horizonte, ano 11, 

n. 58, p. 179-180, 2010.; NEIVA, José Antônio Lisbôa. Improbidade Administrativa: legislação comentada 

artigo por artigo. 2. ed. Impetus, 2011, p. 82. 
91 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Improbidade Administrativa. 5. Ed. São Paulo: Método, 

2017. p. 87. 
92 NETO, Eurico Bitencourt. Improbidade administrativa e violação de princípios. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 116. 
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in casu, o interesse público
93

”. Ou seja, justifica-se a inclusão dos atos de improbidade que 

violam os deveres impostos pelos princípios regentes da atividade estatal, dada a natureza e 

importância dos interesses passíveis de serem lesados pelo ato ímprobo. 

Dessa forma, ante a natureza e a importância dos interesses passíveis de serem 

lesados pelos ímprobos, a técnica adotada pelos artigos 4º e 11 da Lei 8.429/1992, indica que 

a violação aos princípios regentes da atividade estatal resultará em ato de improbidade, ainda 

que não haja enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Estes representam verdadeiras normas 

de integração de eficácia da Constituição da República, pois os princípios consagrados pela 

lei encontram-se tutelados na Carta maior.  

Por tal razão, o artigo 4º repetiu o teor do artigo 37, caput, da Constituição 

impondo aos agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, o dever de observância aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, sem esquecer dos 

princípios reconhecidos pela ordem jurídica e o princípio da eficiência inserido pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998. Parece que não seria lógico admitir que o administrador tivesse a 

opção de não observar determinados princípios jurídicos sob a justificativa de que não há 

previsão na lei, assim como, não seria lícito admitir existência de hierarquia entre princípios 

aplicáveis à Administração Pública.  

Há que se admitir que maior deve ser a prudência do aplicador da lei à ocasião em 

que for enquadrada a conduta como de improbidade e também quando tiver que ser aplicada a 

penalidade. É inevitável fazer uso dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para 

aferir-se a real gravidade do comportamento sob o risco de resultar em abuso de poder. 

A lei estabeleceu como elemento subjetivo exclusivamente o dolo, de modo que 

não se enquadra como ato de improbidade aquele praticado por imprudência, negligência ou 

imperícia.
94

 Ocorre que o argumento de que a culpa é elemento incompatível com qualquer 

ato de improbidade revestido de desonestidade, imoralidade e má-fé parece ser equivocado 

porque acaba por inadmitir que a conduta culposa não teria gravidade suficiente para 

propiciar a aplicação de penalidade. Não se trata de entender como ímprobo todo agente que 

pratique uma conduta culposa. É imprescindível a análise do grau de culpa e da intensidade da 

_____________ 
93  GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 7. ed. Editora Saraiva, 2013. p. 

386. 
94 A exigência de dolo para configuração de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92 é 

sustentada pela doutrina majoritária. No entanto, há autores que admitem a improbidade culposa por violação 

aos princípios. Por todos: MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 286; DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 

207 p. 430. 
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ofensa, sob pena de vulgarização do diploma. É perfeitamente possível se deparar com 

comportamentos culposos que, pela repercussão que tomam, terão maior impacto do que o 

provocado por algumas condutas dolosas. Em outras palavras, defende-se que os graus de 

violação à ordem jurídica devam ser sancionados com intensidades distintas. 

Especialmente nos dias atuais, o que se percebe é a ocorrência de reiteradas 

condutas dos administradores que resultam nas mais diversas formas de carência da 

população, cuja dignidade é afetada pelas práticas corruptas perpetradas pelos agentes 

públicos. É impossível conceber que a vontade da administração que mal executa políticas 

públicas possa se sobrepor ao compromisso maior da Carta Magna.  

 

3.3 Conduta ímproba e (des)institucionalização 

 

Após as ponderações acerca dos direitos fundamentais e da política pública de 

saúde mental, faz-se mister abordar a concepção de improbidade relacionada ao uso ou 

omissão, pelo agente público, do poder que a lei lhe outorgou. Desse modo, considerando a 

eficiência como componente da atividade do agente público, de modo que seus atos, além de 

legais, morais e imparciais, devem, ainda, ser eficientes, ao elaborar o planejamento da 

aplicação dos recursos públicos o administrador deve estar consciente de sua capacidade para 

esse tipo de decisão. Uma negligência no momento de decidir sobre o destino dos 

investimentos públicos pode provocar efeitos altamente danosos às comunidades 

administradas, o mesmo ocorrendo quando, mesmo que devidamente definidas, as políticas 

públicas são mal implementadas, com deficiências técnicas, desvios de curso, entre outras 

falhas, que podem caracterizar, igualmente, ineficiência e, até mesmo, imoralidade. 

No decorrer dessa abordagem será possível perceber que a prática de um ato 

ímprobo não se restringe à ideia de corrupção, eis que o extenso significado do termo 

transborda o âmbito do inadequado e afronta os princípios que regem a esfera pública. Nesse 

contexto, não basta anular um ato administrativo que repercutiu na sociedade. Uma decisão 

razoável deveria cumprir com as exigências de controle efetivo da atividade administrativa, 

aplicando-se os princípios orientadores da Administração abordados no capítulo 2, 

especialmente os da moralidade e da eficiência, levando-se em conta a obrigatoriedade do 

agente público de realizar uma boa administração. 

O que se desenvolve, a partir do item a seguir, é a hipótese de responsabilização 

do agente público pelos ilícitos que pratica quando deixa de observar o dever jurídico de atuar 
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em direção à consecução do interesse público, no caso presente, a implementação e 

manutenção dos serviços de saúde mental, de forma que descumprindo deveres impostos por 

lei terá como consequência lógica a imposição das sanções correspondentes. 

 

3.3.1 Do dever de acessibilidade  

 

Embora não seja o ponto central deste estudo, o qual está voltado para as condutas 

que atentam contra os princípios da Administração Pública, cumpre esclarecer que a entrada 

em vigor da Lei 13.146/15, trouxe uma questão intimamente ligada a este trabalho.  

As espécies exemplificativas evidenciadas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 pelas 

condutas (i) de praticar ato com fim proibido em lei, em regulamento ou diverso daquele 

previsto na regra de competência; (ii) retardar ou deixar de praticar atos de ofício. (iii) revelar 

fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 

segredo; (iv) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; (v) descumprir as 

normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 

administração pública com entidades privadas; e (vi) deixar de cumprir a exigência de 

requisitos de acessibilidade previstos na legislação estão contidas mais especificamente no 

capítulo II, Seção III e evidenciam que, se o gestor público vier a praticar qualquer uma das 

hipóteses estará praticando um ato atentatório aos princípios da administração pública.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim denominado, acrescentou no rol do 

artigo 11 da lei de improbidade o referido inciso IX, trazendo o dever de acessibilidade. 

Dispõe o inciso que aquele que deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade 

previsto na legislação, também pratica ato ímprobo. Tal inserção decorre da mudança 

axiológica positivada na Constituição de 1988 que determina a adoção de uma tendência de 

que todo o ordenamento jurídico, inclusive os próprios comandos constitucionais, deve guiar-

se exatamente no sentido da máxima realização da dignidade da pessoa humana. 

No contexto da pessoa com deficiência, cujo conceito está expresso na Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência
95

, esse segmento não deixou de receber o 

tratamento jurídico devido. Não se define mais a pessoa com deficiência ignorando-se o 

ambiente que a cerca. O que incapacita a pessoa com deficiência para a sua plena inclusão na 

_____________ 
95 No texto da convenção o conceito expresso no art. 1º é o seguinte: “Pessoas com deficiência são aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com 

as demais pessoas” 
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sociedade em igualdade com as demais pessoas são barreiras que para a legislação não se 

resumem às barreiras físicas arquitetônicas, mas adquirem um sentido mais amplo como 

qualquer objeto ou atitude que impeça que a pessoa com deficiência possa exercer de forma 

plena seu direito fundamental à autonomia
96

.  

O conceito positivado em lei representa as escolhas do Estado em relação a quem 

são as pessoas consideradas com deficiência para usufruir de programas ou políticas públicas, 

razão pela qual, faz sentido que na regulamentação se tente dar maior enfoque às limitações 

mais severas.  No entanto, deve-se levar em consideração que aqueles que cumprem os 

critérios macro definidos na legislação, são legítimos usuários dos direitos das pessoas com 

deficiência, independente de programas ou políticas públicas, sob pena da regulamentação 

restringir direitos.  

Ora, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ao alterar o art. 11 da 

Lei nº 8.429/1992, deu coercibilidade à negligência no cumprimento de requisitos de 

acessibilidade, tipificando-a como improbidade. Este acréscimo representa a manifesta 

vontade do legislador em viabilizar o exercício do direito à autonomia por indivíduos com 

limitações. Demonstra-se, por meio da inserção deste novo inciso, a necessidade de 

implementação e manutenção dos serviços que viabilizem a desinstitucionalização, pois aos 

indivíduos que são acometidos com algum transtorno mental também lhes são assegurados 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

3.3.2 Omissão do poder público e ofensa à dignidade  

 

No que tange à saúde mental, a observância dos requisitos de acessibilidade 

mencionados no inciso IX ganha uma proporção maior. Trata-se de algo mais nobre e 

profundo do que conceder o acesso aos serviços basilares de saúde. O cumprimento da lei que 

impõe a implementação, estruturação e manutenção desses serviços busca mais do que prestar 

auxílio a uma população que está marginalizada, trata-se de resgatar a dignidade da pessoa de 

pacientes com transtornos mentais em condições de desinstitucionalização.  

_____________ 
96 “A concepção de deficiência presente na lei é baseada no modelo social de direitos humanos, no qual o 

conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que a pessoa está inserida. Nessa 

perspectiva, o ambiente tem influência direta na liberdade da pessoa com limitação funcional, que poderá ter sua 

situação agravada por conta do seu entorno e não em razão de sua deficiência de per si. O parâmetro considera a 

limitação funcional do indivíduo um fato que, com recursos de acessibilidade e apoios, não se impõe como 

obstáculo ao exercício de seus direitos.” (FAYAN, Regiane Alves Costa; SETUBAL, Joyce Marquezin; Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Comentada. Campinas: Fundação FEAC, 2016, p. 15). 
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Conforme exposto no capítulo 2 deste trabalho, os Centros de Atenção 

Psicossocial e os Serviços Residenciais Terapêuticos são equipamentos de saúde mental que 

se inspiram no redirecionamento ao modelo assistencial dado ao tratamento dos portadores de 

transtornos mentais nas últimas décadas, sobretudo após o advento da Lei nº 10.216/2001. O 

art. 5º
97

 da lei consagrou verdadeiro direito público subjetivo à desinstitucionalização, 

trazendo a regra da excepcionalidade da internação. Cuida-se de processo crucial para a 

consolidação democrática no Brasil, pois objetiva, em última análise, o resgate da dignidade 

da pessoa, rompendo, assim, com a institucionalização de pacientes de longa permanência, 

brutalmente alijados da convivência com a comunidade, por razões mais ligadas à 

higienização social do que a propriamente a dar vida a projetos terapêuticos racionais e 

eficientes. 

No entanto, o processo de desinstitucionalização, embora tenha se iniciado há 

tempos, acaba por ter sua estratégia prejudicada por falta de atuação do poder público, 

sobretudo por conta da desídia de diversos municípios que na figura de seus administradores 

oferecem resistência para implantar e manter os equipamentos ambulatoriais capazes de 

substituir o modelo do hospital psiquiátrico, destacando-se, entre todos, os Serviços 

Residenciais Terapêuticos e os Centros de Atenção Psicossocial. 

Os serviços residenciais terapêuticos foram criados pela portaria MS 106, de 11 

de fevereiro de 2000, que atribuiu aos gestores municipais, em corresponsabilidade com os 

estaduais, a atribuição de identificar os usuários em condições de serem beneficiados com a 

modalidade terapêutica então criada, e de realizar os meios para o processo de transferência 

dos pacientes internados em Hospitais Psiquiátricos. Já os Centros de Atenção Psicossocial 

foram instituídos por uma portaria mais antiga (Portaria 224, de 29 de janeiro de 1992) e sua 

posição central na Rede de Atenção Psicossocial demanda que os poderes públicos envidem 

esforços para bem estruturá-los de modo que a deficiências de medicamentos, de mão de obra, 

de estrutura, de materiais e de equipamentos não repercuta, negativamente, em todas as 

demais unidades de saúde mental. 

No âmbito municipal, o gestor tem como atribuição a participação no processo de 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos 

_____________ 
97 O art. 5º tem o seguinte texto: O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação 

de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto 

de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade 

sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do 

tratamento, quando necessário. 
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aspectos econômicos e financeiros. Neste ponto, pode-se destacar que, do ponto de vista 

estrutural, a Reforma Psiquiátrica Nacional, ao estabelecer metas, fixar o alcance de seus 

objetivos, bem como ao trazer, intrinsecamente, a definição das responsabilidades de cada um 

dos profissionais de saúde, bem como aqueles que possuem atuação direta ou indireta com a 

saúde mental, exigiu que não só fossem implantados os dispositivos essenciais da política 

pública, mas também que houvesse a garantia permanente da tarefa de promover os cuidados 

que os pacientes psiquiátricos efetivamente necessitem
98

. Partindo-se dessa perspectiva, fica 

claro que as secretarias municipais de saúde, que representam o Poder Executivo, além de 

serem os únicos atores cujas prerrogativas e obrigações legais exigem a participação em todas 

as etapas do processo decisório, são responsáveis por promover condições adequadas no que 

toca à infraestrutura, recursos humanos e financeiros. 

Ocorre que, muitas vezes os recursos destinados especificamente para a finalidade 

aqui tratada tem caminho diverso, deixando de ampliar e qualificar as unidades de tratamento 

mental e indo na contramão da política de saúde mental. Indivíduos sofrem com a ausência ou 

a ineficiência de equipamentos de saúde mental mal conservados e carentes de recursos 

materiais e humanos. Parece haver verdadeira institucionalização dos pacientes nos 

denominados manicômios asilares, em que os indivíduos ingressam para nunca mais sair.  

Esse cenário representa uma violência jurídica, que desafia frontalmente normas 

de diversos patamares hierárquicos, e uma violência real aos pacientes por destruir-lhes a 

liberdade, a dignidade e submetê-los a condições desumanas de existência. Nesse contexto, o 

secretário municipal de saúde cumulando o cargo de gestor do fundo municipal de saúde é o 

responsável direto por essa estruturação que, a depender da legislação específica de cada 

município é encargo dividido com o chefe do Poder Executivo. 

Nesse sentido, uma política de governo pode ser viabilizada ou inviabilizada 

conforme as decisões administrativas que realizem os seus objetivos ou não. O governo 

possui o poder de iniciativa e influência da sua própria ação. Não há que se falar em uma 

Administração inerte, uma vez que o panorama de determinada política depende do 

conhecimento dos organismos administrativos, dos procedimentos, da legislação, do quadro 

de pessoal disponível, das disponibilidades financeiras, enfim, de um conjunto de elementos 

que não pode, sozinho, desencadear a ação. 

_____________ 
98 TENÓRIO, F. Por uma assistência psiquiátrica em transformação: conhecer para cuidar. UFRJ: n° 3 e 4. 

Cadernos IPUB, 1999. 
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Em ocorrendo omissão do administrador, o qual devendo atuar conforme a norma 

em prol do interesse público, deixa de fazê-lo, haverá violação dos princípios administrativos 

da legalidade, da finalidade e, definitivamente, do princípio da moralidade administrativa. 

Toda vez que há dano à moralidade administrativa, há dano à coletividade em geral, pela 

situação de insegurança, de desordem administrativa, contaminação da essência do Estado e 

lesão aos seus valores fundamentais. É de interesse geral da coletividade que a Administração 

funcione de forma regular, por isso é válido dizer que sempre que o administrador não se 

conduz a perseguir a solução contida na norma como de interesse público, existe dano à 

moralidade administrativa, passível de responsabilização de quem lhe deu causa. Não se trata 

de legalidade estrita, mas de desvio de interesse público.  

Como ressaltado no capítulo 1, os princípios tem função instrumental e 

hermenêutica e é capaz de se vincular ao restante das normas e, no caso, a conduta do 

administrador omisso vincula-se diretamente à dignidade das pessoas com transtornos 

mentais. Dessa forma, é possível identificar os sujeitos que adotaram comportamento 

contrário à vocação do cargo que ocupam, estruturando-se a responsabilidade do agente 

público ímprobo, não apenas porque deixou de fazer o que a lei determinou, mas porque 

também, ao deixar de agir, ofendeu a dignidade dos cidadãos.   

 

3.3.3 Prova do elemento subjetivo 

 

A essência da administração da coisa pública está no fato de que o seu 

administrador atua em conformidade com a lei para o melhor uso da sociedade, e sua função é 

interpor a relação entre Estado e cidadão, permitindo a concretização dos anseios sociais. 

Nesse contexto, a interpretação de qualquer dispositivo deve ser feita de forma sistemática e 

conforme a Constituição, em especial de acordo com as normas consagradas como Direitos 

Fundamentais cujo escopo é a dignidade da pessoa, de modo que a atuação administrativa 

deficitária, que não esteja voltada ao cumprimento do dever Estatal deve ser passível de 

sanção.  

O dever de legalidade consiste na obrigação do agente de agir dentro dos preceitos 

legais. Celso Antônio Bandeira de Mello
99

 ensina que a mais grave forma de violação da 

legalidade é aquela que fere um princípio jurídico, na medida em que aparece como uma 

insurgência contra todo o sistema e uma subversão de seus valores fundamentais, capaz de 

_____________ 

99 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

102. 
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corroer a estrutura mestra do sistema. Logo, a gestão pública exercida que não cumpre a 

prestação de um serviço público de natureza essencial que visa concretizar o direito à saúde 

provoca maiores impactos diretos na sociedade, porque versa sobre serviços exigidos todos os 

dias pela população, de modo que sua inadequada prestação viola diretamente direitos 

fundamentais. 

No âmbito deste estudo, como já mencionado, é polêmica e suscita grande 

relevância a questão da presença do dolo e da culpa nos fatos típicos previstos no art. 11 da lei 

8.429/92. Como destacado no tópico 3.2.3, a maioria dos autores considera que é necessário o 

dolo para caracterizar o tipo,  ante a ausência de previsão da culpa. Sob esse aspecto, a 

interpretação da Lei de Improbidade deve ser feita aos olhos da Constituição que como ensina 

Canotilho,
100

 é um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas constitucionais, 

impondo, assim, recorrer ao texto constitucional em busca da determinação e apreciação do 

conteúdo intrínseco da lei. Dessa forma, diante de normas polissêmicas ou 

plurissignificativas, a preferência é para aquela interpretação que ofereça à norma um sentido 

que tenha conformidade com a Constituição.  

A Constituição de 1988 está voltada, em todos os seus aspectos, para a 

implementação dos direitos fundamentais. Impossível permitir que a legislação 

infraconstitucional venha admitir lesão grave à dignidade dos administrados dada a prática 

impune de más administrações, oriundas da incompetência de seus agentes, “[...] de sua 

negligência contumaz para com as atividades de atendimento às prioridades básicas dos 

administrados, como são as definições de políticas públicas em áreas como saúde e assistência 

social”
101

. 

 Ainda que os tribunais superiores e a doutrina majoritária
102

 entendam que não há 

espaço no art. 11 da Lei de Improbidade para considerações de negligência, imperícia ou 

imprudência tendo em vista que todos os atos descritos são essencialmente dolosos
103

, deve-se 

_____________ 

100 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: 
Livraria Almedina. 1999, p. 1.151. 
101 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 207 p. 432. 
102 Nesse sentido, entre outros autores: DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: 

Dialética, 2007. p. 147; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa: doutrina, legislação e 

jurisprudência. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 166; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. 28. Ed.São Paulo: Atlas, 2015. p. 1127 
103 Nesse sentido: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 

8.429/1992. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 

283 E 284/STF. (...) 4. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do 
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observar que esse ato de vontade consciente materializa-se através da reiterada conduta 

culposa, isto é, de uma omissão reiterada. A apuração dessa reiterada conduta culposa que 

resultou dolosa constituirá prova a ser utilizada pelo Ministério Público que, utilizando-se dos 

instrumentos existentes na legislação vigente na defesa dos interesses metaindividuais, como 

o inquérito civil público, iniciará uma investigação acerca da omissão do ente em executar os 

programas de saúde mental nacional, de acordo com sua respectiva demanda social. 

Nesse sentido, ainda que o enquadramento na lei de improbidade exija culpa ou 

dolo por parte do sujeito ativo, quando o administrador deixa de implementar e manter os 

serviços de saúde mental em condições dignas, deste ato  praticado já é possível verificar se, 

dentro de um juízo de reprovabilidade, a situação fática chegou ao conhecimento do agente e 

se este, desonestamente ou por intolerável incompetência  deixou de atuar dentro da vocação 

destinada a seu cargo, ferindo em consequência, os direitos dos pacientes administrados.  

Frise-se que a aplicação da lei de improbidade exige bom senso acerca da real 

intenção do agente. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a 

demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham o mínimo de gravidade, por 

apresentarem consequências danosas para os cidadãos. No caso, deve haver observância ao 

princípio da razoabilidade sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins
104

. Para 

isso, não basta o julgador aplicar a sanção legal, mas deve adotar uma postura que seja capaz 

de proporcionar punição aplicada aos objetivos buscados pela Constituição. Com esse 

                                                                                                                                        

 

 

réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do 

elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, 

nas hipóteses do artigo 10. 5. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da 

Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o 

dolo genérico. 6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é 

imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para 

tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele 

desprovido de lealdade e boa-fé. 7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. (STJ, 

REsp 1.660.398/PE, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2017). 
104 Sobre tais princípios, leciona Carvalho Filho: “No processo histórico de formação desses postulados, porém, 

pode afirmar-se que o princípio da razoabilidade nasceu com perfil hermenêutico, voltado primeiramente para a 

lógica e a interpretação jurídica e só agora adotado para a ponderação de outros princípios, ao passo que o 

princípio da proporcionalidade já veio a lume com direcionamento objetivo, material, visando desde logo ao 

balanceamento de valores, como a segurança, a justiça, a liberdade etc. Na verdade, ‘confluem ambos, pois, 

rumo ao (super)princípio da ponderação de valores e bens jurídicos, fundante do próprio Estado de Direito 

Democrático contemporâneo (pluralista, cooperativo, publicamente razoável e tendente ao justo”. (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: 2009. p. 44.) 



62 

 

raciocínio objetiva-se acabar com a limitação da punibilidade de agentes públicos omissos, 

isto porque a Lei nº 8.429/1992 é um regime legal diferenciado, que se orienta por princípios 

constitucionais. 

Há que se considerar que, por vezes, a lei regula determinadas situações em 

termos dos quais resulta discricionariedade ao agente público, e isso ocorre porque, nessas 

situações, não é possível pré-determinar de forma rígida, a conduta ideal para atender ao 

interesse público. Sob esse aspecto, não se confunde discricionariedade com o arbítrio, pois 

entre as opções dadas ao administrador por margem de escolha, este somente poderá adotar o 

comportamento específico que melhor atenda o interesse público. É que a norma, nestes 

casos, prevendo a possibilidade de mais de uma opção numa determinada situação, prefere 

impor ao administrador o dever jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados 

pela regra, mas exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei. 

Ademais, pode a conduta do administrador não estar voltada à observância do 

princípio da eficiência, que na prática, se revela na melhora contínua dos serviços públicos. 

Considerando que a conduta culposa exige do agente a atuação por negligência, imprudência 

ou imperícia, enquanto o dolo exige do agente a vontade e consciência do resultado, há 

verdadeira materialização da conduta culposa em dolosa quando, o agente público, seja ele 

prefeito municipal ou secretário de saúde, ainda que provocado por órgão fiscalizador acerca 

das situações degradantes a que ficam submetidos os seus administrados, permanece inerte 

sem que nenhuma providência seja efetivamente tomada.  

A partir desse raciocínio, restringir o elemento subjetivo da conduta 

exclusivamente ao dolo em hipótese de ofensa direta à dignidade da pessoa do paciente com 

deficiência mental, princípio matriz do ordenamento, é permitir que o administrador encontre 

respaldo na lei para descumprir direito fundamental e justifique sua conduta lesiva, 

escusando-se do dever de implantar o mínimo existencial. Este não é o espírito do Estado 

Democrático de Direito, com escopo na tutela de direitos fundamentais. Logo, a não 

efetivação da política pública de saúde mental em escala municipal por parte do agente 

político demanda análise do elemento subjetivo, uma vez que referida conduta implicará, 

necessariamente, em restrição do direito fundamental à autonomia, restrição da dignidade de 

indivíduos que, na maioria das vezes desprovidos de familiares, são submetidos a longo 

período de internação em razão do prejuízo à estratégia de desinstitucionalização.  

Em outras palavras, há direta e flagrante violação à dignidade da pessoa do 

paciente perpetrada pelo descaso do administrador frente à violação aos princípios da 
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administração, em especial, o da eficiência e moralidade. A gravidade dessa ofensa não passa 

despercebida aos olhos desse, isto porque, se podem os agentes políticos “[...] ter consciência 

das condutas proibidas no que se refere usufruir das benesses do poder [...] é evidente que 

podem, também, ter a clareza de que suas atitudes, ou a falta delas, no caso da omissão, 

causam graves danos á população”
105

. 

Portanto, impõe-se o enquadramento do tipo previsto no art. 11, caput, da Lei nº 

8.429/92, incorrendo em improbidade administrativa por violação aos princípios 

constitucionais, o agente público que se omite no seu dever de zelar pelo direito fundamental 

à saúde revelando uma conduta dolosa mascarada pela perpetuidade de sua inércia. Verifica-

se, claramente, que o prejuízo aos administrados e em consequência, ao interesse público 

encontra-se na própria conduta omissiva reiterada que submete o cidadão a uma situação de 

insegurança.  

A omissão reiterada é brutal empecilho que inviabiliza a desinstitucionalização 

traçada pela Lei nº 10.216/2001 e ofende aos ditames da Lei nº 13.146/15 impondo nítido 

obstáculo ao pleno exercício, pelo paciente, do direito à autonomia, com verdadeira afronta ao 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apesar de seus interesses estarem 

protegidos pela lei, na prática, o administrado somente conseguirá o reconhecimento desta 

proteção, através de decisão judicial, isso, se já não houver dano irreparável ou de difícil 

reparação ao cidadão que tem, de pronto, direito a esta proteção. 

 

3.4 Procedimento judicial e aplicação das sanções: a perda de função pelo agente público por 

ato de improbidade 

 

Caracterizada a omissão do poder público no cumprimento do seu dever 

constitucional de garantir saúde aos governados, tal fato não pode passar despercebido pelo 

Poder Judiciário, que tem a função social e constitucional de assegurar o direito a quem é de 

direito quando a Administração Pública não atende às finalidades para as quais foi criada. 

Não se trata de invasão da esfera de competência do administrador quando se almeja efetivar 

através da tutela jurisdicional os direitos constitucionais dos cidadãos, dever do ente público. 

A possibilidade de controle pelo Judiciário se dá, na hipótese, através de ação iniciada pelo 

_____________ 

105 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 207 p. 430. 
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Ministério Público que enseja, na prática, a responsabilização do agente público através de 

condenação judicial.  

O reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração 

perpetradas por administradores públicos e terceiros com a consequente aplicação das sanções 

legais se dá por meio da Ação de Improbidade Administrativa. Embora sem repercussão 

prática, a doutrina discute a respeito da relação existente entre a ação de improbidade 

administrativa e a ação civil pública, sendo entendimento consagrado no Superior Tribunal de 

Justiça que esta é gênero da qual aquela é espécie
106

.  

O procedimento judicial é regulado pelos artigos 17 e 18 da Lei nº 8.429/1992. Os 

legitimados ativos da ação de improbidade administrativa são somente aqueles previstos no 

art. 17, caput
107

, não se admitindo interpretação ampliativa do dispositivo legal. O interesse 

deve ser naturalmente jurídico, verificado justamente em razão de ter sido a pessoa jurídica 

vitimada pelo ato
108

. A legitimidade passiva é atribuída àquele que cometeu o ato de 

improbidade, formando litisconsórcio passivo em caso de coautoria entre agentes públicos, ou 

entre agente público e terceiro. A atuação do Ministério Público tem inegável importância 

que, além da condição de parte na demanda, tem intervenção obrigatória como custos legis, se 

outra for a parte. 

O pedido, na ação de improbidade, está voltado para o reconhecimento da conduta 

de improbidade e para a aplicação ao administrador das respectivas sanções. A aplicação das 

sanções da lei de improbidade pressupõe a observância do princípio da proporcionalidade, 

exigindo-se correlação entre a natureza da conduta de improbidade a penalidade a ser imposta 

ao autor. O juiz receberá a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre num 

dos tipos da Lei nº 8.429/1992 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de 

improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase de instrução.  

Após a fase de instrução o juiz proferirá sentença com aplicação das sanções do 

artigo 12 da lei que compreendem o ressarcimento integral do dano, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público ou 

_____________ 
106 Informativo 559/STJ, 1ª Seção, CC 131.323-TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2015, Dje 

06.04.2015 
107 Art. 17. “A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar”. 
108 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Improbidade Administrativa. 5. Ed. São Paulo: Método, 

2017. p. 145. 
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de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
109

. 

Dentro da escala gradativa de sanções previstas na lei, importante observar a 

opção do legislador em ter deixado as penas mais leves para os atos que atentam contra os 

princípios da Administração Pública e as mais severas para os atos que importam 

enriquecimento ilícito. No entanto, esta escolha parece equivocada na medida em que a lesão 

a um princípio pode trazer repercussões iguais ou maiores quando se fala nos atos que causam 

enriquecimento ilícito. Por exemplo, a lesão a direito subjetivo público difuso e direito 

subjetivo individual homogêneo titularizados por munícipes provocada pela omissão do 

administrador no processo de desinstitucionalização é muito mais significativa que uma 

atitude de enriquecimento ilícito ainda que esta seja abominável sob a ótica do princípio da 

moralidade. 

Diverge a doutrina acerca da aplicação cumulativa das penas previstas na lei. Para 

Alvarenga
110

, ao juiz não é permitido optar pela aplicação de uma ou mais penas, devendo 

impô-las cumulativamente e a única discricionariedade permitida é quanto à quantificação e 

não à qualificação das penas. De outro lado, Fazzio Júnior
111

 sustenta que o juiz deve 

estabelecer as sanções adequadas ao caso concreto, não sendo obrigado a impor ao agente 

_____________ 

109 Dispõe o artigo que trata das sanções na Lei de Improbidade Administrativa: Art. 12. “Independentemente 

das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo 

com a gravidade do fato: I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 

anos; II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 

anos; III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 

benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz 

levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”. 
110 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Reflexões sobre improbidade administrativa no direito brasileiro. In: 

BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. (Org). Improbidade Administrativa: 

questões polêmicas e atuais. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 105-111. 
111 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa e crimes de prefeitos: comentários, artigo por artigo, 

da Lei 8.429/92 e do DL 201/67. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 346. 
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ímprobo todas as penalidades de forma cumulativa. Nesse caso, teria o juiz certa 

discricionariedade para determinar as penas analisando as circunstâncias e as consequências 

do ato. No entanto, sustenta Osório
112

, que “[...] as sanções devem ser cumulativamente 

impostas, dadas a dicção direta e inequívoca do legislador, atendo-se o intérprete aos 

critérios legais na fixação do quantum da resposta estatal ao ato de improbidade”. 

No que se refere à aplicação da sanção de perda da função pública revela-se 

adequada aos agentes públicos que mal elaboraram políticas públicas ou as executam de 

modo ineficiente ou imoral, uma vez que a Constituição não estabeleceu qualquer ressalva 

para a aplicação dessa penalidade em relação aos governadores e prefeitos municipais. Esta 

constitui sanção a ser aplicada em todas as hipóteses de cometimento da improbidade 

administrativa, não obstante o § 4º do art. 37 da Constituição da República utilize a expressão 

“gradação” e o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 8.429/92 estabeleça que, “na fixação das 

penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o 

proveito patrimonial obtido pelo agente”. Assim, além de aplicar a sanção correspondente, 

deve o magistrado adotar uma solução que se demonstra capaz de proporcionar a punição a 

fim de atingir os objetivos buscados, tanto pela legislação quanto pelo senso de justiça 

existente no seio da sociedade
113

. 

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a perda da função pública é 

definitiva
114

, não podendo o agente ímprobo retornar à função que perdeu. Isto significa dizer 

que o agente só poderá reingressar à Administração Pública adquirindo nova função. 

Contudo, se houver também a aplicação da suspensão de direitos políticos, o agente deverá 

aguardar o término da suspensão para pleitear nova função
115

. 

Em suma, a questão posta em debate neste estudo mostra a necessidade de 

repensar a administração pública brasileira que se encontra envolvida em inúmeros 

escândalos de corrupção, com baixo nível de atuação operacional, desperdício, ineficiência, 

falta de seleção entre recursos disponíveis e finalidades essenciais, precariedade de serviços 

indispensáveis à promoção de direitos fundamentais básicos denunciando o despreparo de um 

número significativo de administradores. Este cenário impõe o afastamento daquele que não 

_____________ 
112 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade administrativa. E. Ed. Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 421. 
113 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 2007. p. 437. 
114 STJ, 5ª Turma, MC 15.679/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.2009, DJe 08.02.2010 
115 ROSA, Alexandre Morais da; GHIZZO NETO, Affonso. Improbidade administrativa e lei de 

responsabilidade fiscal: conexões necessárias. Florianópolis: Habitus 2001. p. 219. 
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se mostrou idôneo e desviou-se do dever da boa administração, como forma de efetivação do 

republicanismo e do Estado democrático de Direito para tutelar a dignidade da pessoa.  
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CONCLUSÃO 

 

Após a análise de todo o conteúdo desenvolvido neste trabalho, cumpre destacar 

as principais ideias que norteiam a improbidade administrativa na implementação de políticas 

públicas de forma a dar efetividade à lei e à Constituição Federal no que se refere aos atos do 

administrador público. Nesse contexto, propõe-se a contribuição, no âmbito do controle da 

atividade administrativa, a redução de graves danos causados ao Erário, especialmente, 

quando os cidadãos são privados do exercício de direitos fundamentais não realizados pelo 

Estado através de prestações públicas. 

O plano das políticas públicas é de grande relevância porque está ligado ao 

resguardo dos direitos sociais e políticos e demandam do Estado a efetivação de direitos, 

especificamente do direito à saúde mental. Neste estudo, o primeiro capítulo demonstrou que 

o tratamento de pessoas com transtornos mentais deve se pautar na Lei de Reforma 

Psiquiátrica, cujas diretrizes se fundam na garantia de tratamento do paciente como sujeito de 

direitos, assistência médica integral, reinserção comunitária e familiar e disponibilidade de 

ambientes terapêuticos adequados, fortalecendo a rede extra-hospitalar de forma que as 

internações hospitalares para tratamento de longa permanência sejam progressivamente 

substituídas. 

O processo de Reforma Psiquiátrica oficializado pela Lei nº 10.216/2001, cuja 

estratégia principal é a desinstitucionalização, trouxe uma nova política de cuidado 

comprometida com o empoderamento do indivíduo através da implantação e reestruturação 

dos Centros de Atenção Psicossocial e Serviços de Residências Terapêuticas, serviços estes 

imprescindíveis ao resgate da dignidade do paciente psiquiátrico, os quais, historicamente 

vêm sendo submetidos a práticas desumanas e degradantes. 

Nesse sentido, a formulação e a execução de políticas públicas dependem de  

opções políticas daqueles legalmente investidos de representação popular e a liberdade de 

atuação destes encontra limites na lei e na própria Constituição. Dessa forma, o administrador 

público que elege políticas públicas em desobediência à lei e à Constituição Federal omite-se 

diante dos anseios da coletividade e quebra o dever de probidade administrativa atentando 

contra os princípios da Administração Pública, em especial, os da boa administração, da 

eficiência e da moralidade. Como consequência, no mecanismo de controle da gestão pública, 

a inobservância a esses preceitos, por dolo ou culpa, coloca em destaque o plano normativo 

estabelecido pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). 
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Na esfera de discricionariedade, não há que se falar em margem de liberdade do 

administrador quando se está diante da tutela do direito à saúde e à vida das pessoas, direitos  

fundamentais  indisponíveis  e  de  tutela obrigatória  por  parte  do  Poder  Público. 

Inconcebível imaginar que ao poder público cabe escolher se vela pela saúde de sua 

população ou se a mantém em risco. Ademais, parece que os entes municipais não se 

preparam para cumprir sua destinação constitucional, resistindo o mais que podem em tornar 

efetivos os direitos sociais.  

Diante dessa realidade, pode-se admitir uma atuação mais presente do Poder 

Judiciário no controle de políticas públicas para que o ente municipal cumpra com os seus 

deveres, atuando dentro dos limites de suas competências constitucionalmente impostas  na  

prestação  do  serviço  de  saúde  pública,  dando  efetividade ao Plano de 

Desinstitucionalização, que reconhece a  extrema vulnerabilidade das pessoas portadoras de 

doenças mentais, e a essencialidade  da  implementação  de  prestações  positivas  tendentes  à 

proteção dessas pessoas. Trata-se de um dever do exercício da função jurisdicional para 

garantia de tal direito subjetivo descrito na Lei nº 10.216/01 e detalhado nas Portarias do 

Ministério da Saúde, que tratam dos Serviços Residenciais Terapêuticos e os Centros de 

Atenção Psicossocial, em exercer a guarda da Constituição e conferir efetividade aos direitos 

lesionados ou ameaçados de lesão.  

Nesse contexto, inadmissível relativizar a obrigação do Poder Público, na pessoa 

do administrador, de responder como qualquer outra pessoa titular de direitos e obrigações, 

por suas ações e omissões sendo fundamental a atuação do Poder Judiciário em alcançar a 

conduta típica do administrador, enquadrada no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, através da 

apuração em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, proporcionando a satisfação 

do direito violado.  

Os 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa demonstram 

avanços inegáveis, porém não pode a alegação de indeterminabilidade da norma servir de 

obstáculo para invalidar atos e punir agentes que não cumpram adequadamente os fins 

constitucionais voltados à aplicabilidade dos postulados e princípios da lei fundamental. O 

administrador público que reitera sua omissão manifesta verdadeira preferência à situação 

degradante vivenciada por seus administrados e expõe absoluta ausência de vontade política. 

Sua conduta transborda a esfera da culpa e reveste-se de dolo mascarado, moldando-se, 
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perfeitamente, na delimitação conceitual de improbidade caracterizada pela conduta 

desonesta.  

Portanto, em razão do atentado contra os princípios da Administração Pública, em 

especial, a eficiência e a moralidade, impõe-se o enquadramento no tipo previsto no art. 11, 

caput, da Lei nº 8.429/92. Sem prejuízo das demais sanções, é necessário promover, nos 

moldes do art. 12, inciso III do mesmo diploma, a perda do cargo do administrador que impôs 

óbice à liberdade dos administrados e deixou de atender as necessidades vitais destes. Ao 

Ministério Público, atento à realidade social, cabe a iniciativa da ação de improbidade em face 

daquele que se escusou do dever inerente ao cargo que lhe foi concedido como forma de 

afirmação do Estado Democrático de Direito, com escopo na tutela de direitos fundamentais e 

na dignidade da pessoa. 
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