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Resumo 

 

A Lei de Improbidade Administrativa, nº 8.429/92, que está em vigor desde 02 de junho 

de 1992, é de extrema relevância ao Estado Democrático de Direito, uma vez que 

dispõe acerca das sanções a serem aplicadas aos agentes públicos nos casos em 

que atuam no exercício de suas funções de maneira ímproba contra o erário público. 

Nesse sentido, sabe-se que tal legislação se impõe aos agentes públicos que atuam 

na administração pública componente do Estado. Faz-se, portanto, de suma 

importância o estudo acerca do real alcance da lei de improbidade aos agentes 

políticos e se efetivamente os atos praticados pelos mesmos se enquadrarão nas 

hipóteses para que seja justificada a imputação da cominação legal prevista na 

referida legislação.  
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Improbidade Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, Ano 2014. Pós-Graduação latu sensu em Direito Público pelo Instituto de Educação Continuada da PUC-
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Abstract 

 

The Administrative Improbity Law No. 8.429 / 92, which has been in force since June 

2, 1992, is of extreme relevance to the Democratic State of Law, since it provides for 

the sanctions to be applied to public agents in cases where they act in the exercise of 

their functions in an improper manner against the public purse. In this sense, it is known 

that such legislation is imposed on public agents that act in the public administration 

component of the State. Therefore, it is extremely important to study the real scope of 

the law of improbity to the political agents and if indeed the acts practiced by them will 

fit into the hypotheses so that the allocation of the legal settlement provided for in said 

legislation is justified. 

 

Keywords:  Administrative Dishonesty.  Political Agents. Impotent Administrative Acts. 

Conduct of Political Agents. The Scope of the Law of Administrative Improbity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

1. Introdução 

 

A administração pública, em consonância com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

“abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes 

incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas”2. 

 

Os atos administrativos destes agentes, ou seja, o exercício destas atividades deve 

ser pautado em proposições que embasam todo o sistema, garantindo-lhe validade, 

eficácia e principalmente segurança jurídica. 

 

Tais princípios estão colacionados na Constituição Federal, especificamente, no caput 

do art. 37, sendo eles legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e 

moralidade. 

 

Inicialmente, serão analisados os princípios norteadores dos atos administrativos, 

especialmente, o da moralidade já que faz vinculação direta a conduta dos agentes 

públicos. 

 

Aplica-se aos agentes públicos em consonância com os ditames constitucionais 

penalidades para a pratica de atos que contrariam os interesses da Administração 

Pública, conforme dispõe o art. 37, §4º da Constituição Federal de 1.988, 3“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.” 

 

As sanções a serem aplicadas nos casos de exercício indevido das funções públicas, 

indicada no texto constitucional, são exatamente o que o ordenamento da Lei de 

Improbidade Administrativa preceitua. 

                                                           
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 61. 

 
3 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em 01/02/2019. 



 
 

 
 

 

É de suma importância aprofundar o estudo aos agentes políticos que são uma das 

classes dos agentes públicos e os atos administrativos praticados por eles, 

principalmente devido a discussão acerca da não aplicabilidade da Lei de Improbidade 

Administrativa. 

 

Examinar-se-á ainda se os atos realizados pelos agentes políticos integram as 

hipóteses elencadas da Lei de Improbidade Administrativa, bem como revelará que 

tal legislação abarca responsabilização distinta a prevista na Lei 1079/50, devendo 

assim culminar na aplicação de cominações legais daquela também e descartar a 

alegação de bis in idem. 

 

Por fim, verifica-se como essencial a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 

além da lei de crimes de responsabilidade aos componentes de cargos políticos e a 

necessidade de ampliação das referidas sanções, diante do cenário político atual no 

Estado Democrático de Direito. 

 

2. Atos Administrativos 

 

4Todos os eventos imputados por qualquer pessoa é o que se denomina de ato, os 

quais produzem efeitos jurídicos na sociedade. Os atos administrativos, por sua vez, 

é a exibição da vontade da própria administração pública realizada através dos seus 

agentes. 

 

A administração pública manifesta, portanto, sua vontade ou de quem a represente, 

reforçando tudo que está previsto na legislação vigente e atribuindo a quem é devido 

direitos e obrigações, bem como assegurando o interesse da coletividade. 

 

Analisando o ato administrativo em si, observa-se quem o realiza, a sua função e qual 

disposição legal a ser aplicada. Há que se verificar ainda a sua forma, assim como os 

efeitos a que se destinam. 

                                                           
4 CUNHA, Douglas. Atos Administrativos, 2015. Disponível em:  <https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136543799/atos-administrativos>. Acesso em 

25/02/2019. 



 
 

 
 

 

Para a prática dos atos administrativos basta estar enquadrado na função 

administrativa, independente do Poder que o exerce.  

 

Ademais, é fundamental que os atos administrativos sejam respaldados 

obrigatoriamente pela presença dos seguintes elementos competência, finalidade, 

forma, motivo e objeto, a fim de evitar nulidade dos mesmos pela falta de validade. 

 

Nesse diapasão, compete ao agente público, a capacidade para o exercício do ato 

administrativo, em consonância com a presunção normativa.  A finalidade de todo ato 

administrativo é o interesse coletivo, jamais considerando apenas o do particular. Já 

a forma é a maneira como o ato administrativo se exteriorizará, seguindo o 

estabelecido pela lei. O motivo é a conjuntura que autoriza a pratica do ato. E por fim, 

o objeto é o conteúdo do ato administrativo, através do qual o agente deverá utilizar 

da conveniência e oportunidade para tal pratica em direção ao interesse público. 

 

Seguindo os requisitos, tem-se a validação dos atos administrativos e a concretização 

do cumprimento da lei pela Administração Pública. 

 

3. Princípios Administrativos 

 

Para melhor compreensão dos princípios administrativos a serem analisados no 

âmbito do objeto discussão deste trabalho, fundamental se faz entender inicialmente 

o significado de princípio. 

 

Nas palavras de Maurício Godinho Delgado, o princípio “traduz, de maneira geral, a 

noção de proposições fundamentais que se formam na consciência das pessoas e 

grupos sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcionam-se à 

compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade”5. 

 

                                                           
5 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. – 10 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.180. 

 



 
 

 
 

Já o doutrinador José Afonso da Silva, os princípios revelam “o conjunto de regras ou 

preceitos que se fixaram para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, 

traçando a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica”6.  

 

Vislumbra-se que os princípios são basilares para qualquer área do direito, posto que 

auxiliam na produção das regras jurídicas, na interpretação das mesmas e na 

condução da aplicação destas na sociedade e no caso concreto. 

 

No direito administrativo, os princípios são de suma relevância, servindo como 

norteadores para as condutas dos agentes administrativos e do próprio poder público, 

promovendo a garantia de validade de todo um sistema e maior credibilidade dos atos 

praticados pelos agentes públicos. 

 

A Constituição Federal apresenta expressamente os princípios basilares da 

administração pública. 

 

“7Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)” 

 

Pelos preceitos advindos com os princípios supramencionados, extrai-se que o ato 

administrativo deve garantir os direitos individuais, pautando-se sempre nos limites 

impostos pelas leis.  

 

Deve ainda ser atuado de forma impessoal, sem discriminação infundada, buscando 

o interesse público e traduzindo transparência na atividade administrativa, bem como 

realizados com presteza para atingir resultados positivos em direção ao interesse 

público. 

 

                                                           
6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
 
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em 01/02/2019. 



 
 

 
 

Insta salientar ainda que os atos administrativos praticados devem ser realizados de 

forma proba, pautado na ética e corroborando sempre com os ditames e limites legais. 

 

Em decorrência dos princípios entabulados no texto constitucional, percebe-se que 

estes contribuem ativamente para a organização da administração pública e, 

principalmente, no que concerne a garantir a sociedade uma segurança nos atos 

praticados por aqueles que de alguma forma a representa. 

 

3.1 O princípio da legalidade e da moralidade  

 

8É sabido que não existe hierarquia no tocante aos princípios que amparam o 

ordenamento jurídico. No entanto, para o presente estudo destacam-se os princípios 

da legalidade e da moralidade. 

 

Pelo primeiro princípio, é possível garantir os direitos e as garantias individuais, visto 

que a lei traduz e os definem, inclusive no que diz respeito aos limites da atuação da 

administração pública. 

 

O princípio da legalidade impõe a máxima de que só se pode fazer o que a lei permite, 

tornando-se assim uma diretriz para a conduta dos agentes públicos e evitando que 

se prevaleça a vontade do particular em prol de toda a coletividade. 

 

De certa forma, o princípio da legalidade é primordial, pois ao determinar que só se 

pode fazer o que estiver prescrito e permitido em lei, garante de certa forma um 

empecilho para que as condutas dos agentes sejam abusivas e que estes extraviem 

dos objetivos a serem alcançados através da pratica dos atos administrativos. 

 

Neste ponto, há de se ressaltar que em determinadas situações é indubitável a 

necessidade de a administração pública utilizar da discricionariedade para alcançar a 

finalidade proposta, ou seja, em determinadas situações a administração pública agirá 

em consonância com a conveniência e oportunidade para tomar decisões, mas ainda 

sim estará baseado nos limites da lei em prol da coisa pública. 

                                                           
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª ed. Cidade: São Paulo. Editora: Malheiros, 2008. 



 
 

 
 

 

Já no que tange o princípio da moralidade aduz-se que a administração pública deve 

atuar de forma proba, sendo primordial a presença da ética e da boa-fé. 

 

Ao dizer o modo como a administração pública deve atuar, é consequência à extensão 

deste as condutas praticadas pelos agentes públicos ante o dever de probidade 

corroborando esta moralidade com as normas do direito objetivamente falando. 

 

Nesse sentido, a falta da utilização da moral objetiva na conduta do agente público 

resulta na violação do princípio da moralidade. 

 

A partir da violação do princípio da moralidade, tem-se como consequência a violação 

do dispositivo elencado no art. 37, §4º da Constituição Federal, o que viabiliza por sua 

vez a invalidação dos atos administrativos praticado contradizendo os preceitos 

normativos. Transcrevem-se tais normativos para melhor compreensão do elucidado: 

 

9“§ 4º 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.” 

 

O principal viés que deve ser levado em consideração e conscientizado pelos próprios 

agentes públicos é que no momento da pratica de qualquer conduta, esta se reverterá 

ao interesse público e não do particular. 

 

Portanto, para a obtenção da moralidade em sua integralidade e em seu real 

significado, é essencial observar os demais princípios norteadores da administração 

pública, especialmente o da legalidade, bem como a percepção pelo agente público a 

relevância da supremacia do interesse público, na qual se deve levar em consideração 

                                                           
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em 01/02/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


 
 

 
 

a indisponibilidade do interesse público e que suas condutas devem velar pela 

necessidade da coletividade e não de um particular. 

 

4. Agentes Públicos 

 

Agentes públicos é toda pessoa que possui vínculo com a Administração Pública por 

exercer função pública, ou seja, manifesta a vontade do Estado, independentemente, 

do vínculo jurídico existente entre eles. 

 

Nos termos contidos na Lei 8.429/92, que trata de improbidade administrativa, traz o 

conceito de agente público. 

 

 “10Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 

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 artigo 

anterior. ” 

 

Extrai-se do significado apresentado para o que seja o agente público, que o agente 

é integrante do Estado o representando, sendo exatamente esta a tese adotada pelo 

que o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

A doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida em sua obra que “ a pessoa 

jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos, de tal modo que quando os 

agentes que os compõem manifestem a sua vontade, é como se o próprio Estado o 

fizesse;”.11 

 

                                                           
10 BRASIL. Palácio do Planalto. Lei  nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 01/02/2019. 
 

11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 25ª ed. São Paulo: Atlas. Pag. 374. 

 



 
 

 
 

Conforme já mencionado em oportunidade anterior, compete aos agentes públicos a 

capacidade de praticar atos administrativos. Tal competência é obrigatória, 

intransferível e irrenunciável, ou seja, deve seguir sempre o que a previsão legal 

expressa, existindo independentemente da utilização. Além disso, o agente não pode 

renunciar a sua pratica e nem transferir o que lhe compete.  

 

Os agentes públicos são classificados de diversas maneiras no ordenamento jurídico 

e dentre todas as categorizações constantes, sempre aparece a figura dos agentes 

políticos, o que será explorado neste estudo. 

 

4.1. Agentes Políticos e suas condutas 

 

Para Hely Lopes Meirelles12, agentes políticos são: 

 

“ componentes do Governo nos seus primeiros escalões, 

investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por 

nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício 

de atribuições constitucionais e demais autoridades que atuem 

com independência funcional no desempenho das atribuições 

governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao 

quadro do funcionalismo estatutário.” 

 

 Os agentes políticos são todos aqueles que possuem investidura em determinado 

cargo eletivo, cujas atribuições estão previstas no texto constitucional e que alcançam 

a organização política do Estado. 

 

Por estarem dispostos em cargos eletivos suas atribuições estão diretamente 

vinculadas as funções políticas, corroborando com as necessidades do próprio 

Estado. 

 

À luz da Constituição Federal, os agentes políticos são eleitos pelo povo com o finco 

de representá-los no exercício do poder que os convém. Diante disso, o mínimo 

                                                           
12 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª ed. São Paulo: Malheiros,2003.  



 
 

 
 

esperado por toda população de eleitores é que os atos dos agentes ocupantes de 

cargos públicos corroborem com as dizeres da legislação vigente. 

 

No entanto, na atual conjuntura que assola o país não é o que se tem vislumbrado no 

âmbito político. Comumente, são noticiados escândalos envolvendo agentes políticos 

ante suas condutas ímprobas, as quais contradizem as determinações legais. 

 

Nesse sentido, quais são os ritos punitivos aos quais os agentes políticos estão 

submetidos quando a postura utilizada na prática do exercício de suas funções destoa 

da previsão legal? 

 

É de suma importância destacar que devido a esta responsabilidade da representação 

da vontade do Estado perante o povo, os agentes políticos não se sujeitam a eventuais 

processos administrativos disciplinares e sequer são atingidos punitivamente pela Lei 

de Improbidade Administrativa. 

  

Isso significa dizer que não há de se falar em responsabilização administrativa e 

“limitação” de certa forma no que concerne a responsabilização judicial, após 

apuração das infrações cometidas pelos agentes ocupantes de cargos representativos 

do Estado. 

 

5. Lei de Improbidade Administrativa  

 

A Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92) conforme exaustivamente já 

apresentado, possui como objetivo regulamentar e dispor sobre sanções a serem 

aplicadas aos agentes públicos nas hipóteses previstas no referido texto, a fim de se 

evitar enriquecimento ilícito por ocupantes de cargos da Administração Pública.  

 

A abrangência do texto legal é ampla, sendo que o sujeito ativo de eventual processo 

de improbidade caberá aquele que praticar o ato improbo ou aquele que se beneficiar 

de alguma forma pela conduta que afasta da moralidade exigida, ou seja, os atos 

deverão ser praticados por “agentes públicos, servidor ou não”, conforme previsto no 

art. 1º, da Lei 8.242/92. 



 
 

 
 

 

Frisa-se que ao indicar que os atos praticados por agentes públicos, fica vinculado 

necessariamente os agentes políticos no rol de possíveis sujeitos ativos de processo 

acerca de improbidade administrativa. 

 

Nesse diapasão, ao analisar a literalidade contida no texto legal, haveria alcance desta 

aos agentes políticos, o que inclusive já vem sendo aceito em alguns Tribunais do 

país, consoante o arcabouço jurisprudencial. 

 

Não obstante as inovações judiciais, há alguns posicionamentos que insistem quanto 

a não aplicação da Lei de Improbidade Administrativa para os agentes políticos. 

 

Para estes, a aplicação da Lei 8.242/92 aos agentes políticos configuraria bis in idem, 

posto que já existe a Lei nº 1.079/50, aos quais estão sujeitos. 

 

Ocorre que a Lei 1079/50, a qual define os crimes de responsabilidade e regula o 

processo, não possui abrangência profusa quanto a Lei 8.242/92, principalmente, se 

verificar a situação e acontecimentos recentes do país. 

 

Ademais, há de se observar que a primeira lei empenha em trazer a responsabilização 

aos crimes cometidos na esfera administrativa e política, não auferindo as questões 

civis que na maioria das vezes é o que atinge diretamente ao erário público e 

consequentemente, prejudica tanto a população.  

 

Portanto, a repercussão acerca do tema colacionado, deve ser superada em favor do 

próprio país, evitando retrocessos legais e evoluindo em direção da promoção da 

justiça, punindo com rigor aqueles que transgredirem o permitido em lei e servindo 

também como limitação a atitudes desenfreadas e ilegais cometidas pelos agentes 

políticos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conclusão 

 

Através do estudo apresentado, é possível concluir que em que pese os agentes 

políticos se sujeitarem a legislação especifica, qual seja Lei nº 1.079/50, com fulcro a 

necessidade de combater a corrupção e proteção ao erário público deve sim ter 

alcance a Lei de Improbidade Administrativa aos mesmos, impondo-lhes punibilidade 

maior e enquadrando-os em situação de igualdade com os demais agentes públicos. 

 

Embora pretenda a punição para uma mesma situação, por se tratar de ramos 

diferentes do direito, não há que se falar em bis in idem. 

 

Prosseguir com a inutilização da Lei de Improbidade Administrativa para os agentes 

políticos apenas confirmam a manutenção da impunibilidade destas pessoas, 

encorajando que se perpetue os atos ímprobos, vez que não se penalizam 

rigorosamente as infrações cometidas. 

 

Ademais, faz com que se perdure a situação lamentável em que o país se encontra, 

ante a propagação de maiores números de escândalos envolvendo os agentes 

políticos e infrações relacionadas ao patrimônio público, o que só auxilia a denigrir 

ainda mais a imagem do país perante outros Estados. 

 

Pode-se citar ainda que, a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos 

agentes políticos ofertará maior credibilidade com Estados e organismos 

internacionais, cuja confiabilidade encontra-se abalada, bem como tiraria o país do 

retrocesso diário em que se depara. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ASCOM,  Controladoria Geral da República. Agentes Públicos e Agentes Políticos, 

2014. Disponível em:  <http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-

disciplinar/agentes-publicos-e-agentes-politicos>. Acesso em 25/02/2019. 

 

 

http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/agentes-publicos-e-agentes-politicos
http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/agentes-publicos-e-agentes-politicos


 
 

 
 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 

01/02/2019. 

 

BRASIL. Palácio do Planalto. Lei  nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 

01/02/2019. 

 

Cf. NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

CUNHA, Douglas. Atos Administrativos, 2015. Disponível em:  

<https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136543799/atos-administrativos>. Acesso 

em 25/02/2019. 

  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 25ª ed. Cidade: São Paulo. 

Editora Atlas, 2012. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 10ª ed. Cidade: São 

Paulo. Editora LTR, 2011. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª ed. Cidade: São Paulo. 

Editora: Malheiros, 2008. 

 

NETO, Luiz Gonzaga Pereira. Os agentes políticos e sua responsabilização à luz da 

Lei nº 8.429/92, 2007. Disponível em:  <https://jus.com.br/artigos/9588/os-agentes-

politicos-e-sua-responsabilizacao-a-luz-da-lei-n-8-429-92>. Acesso em 26/02/2019. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Cidade: São 

Paulo. Editora: Malheiros, 2009. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
https://direitoadm.com.br/livros/livro-direito-administrativo/
https://jus.com.br/artigos/9588/os-agentes-politicos-e-sua-responsabilizacao-a-luz-da-lei-n-8-429-92%3e.%20Acesso%20em%2026/02/2019
https://jus.com.br/artigos/9588/os-agentes-politicos-e-sua-responsabilizacao-a-luz-da-lei-n-8-429-92%3e.%20Acesso%20em%2026/02/2019


 
 

 
 

VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. O princípio da supremacia do interesse 

público: Uma visão crítica da sua devida conformação e aplicação, 2009. Disponível 

em:<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=

9092&revista_caderno=4>. Acesso em 16/02/2019. 

 

 

 

 

 


