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RESUMO 

 

 

AFONSO, Carlos Miguel dos Santos Quaresma. Agente público e o princípio da eficiência. 

Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

 

O princípio da eficiência merece ser enfatizado e estudado com mais cuidado, não só pela sua 

relevância para a implementação de uma boa gestão de assuntos públicos, em que os agentes 

públicos devem se esforçar para usar os recursos públicos da melhor forma possível, mas 

devido à dificuldade relacionada com a definição e avaliação de eficiência, ou ineficiência, 

alcançada pelos órgãos públicos no processo de suas funções e objetivos. Cabe salientar que a 

Administração Pública tem por fundamento legal a Constituição Federal de 1988, a qual em 

seu art. 37 prevê os princípios constitucionais da Administração Pública, estando entre eles o 

princípio da eficiência. Sendo de extrema importância o tema aqui apresentado, justificando-

se o mesmo devido ao fato de que os militares do Exército Brasileiro, como agentes públicos, 

devem se pautar neste princípio. Para desenvolver o estudo utilizou-se uma metodologia de 

cunho bibliográfico. 

 

Palavras-chave: Agente público. Princípios. Eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

AFONSO, Carlos Miguel dos Santos Quaresma. Public agent and the principle of 

efficiency. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

 

The principle of efficiency deserves to be emphasized and studied more carefully, not only 

because of its relevance to the implementation of good management of public affairs, in 

which public agents must strive to use public resources in the best possible way, but due to 

the difficulty related to the definition and evaluation of efficiency, or inefficiency, achieved 

by public agencies in the process of their functions and objectives. It should be noted that the 

Public Administration is based on the Federal Constitution of 1988, which in its art. 37, 

provides for the constitutional principles of Public Administration, including the principle of 

efficiency. Therefore, this theme is of extreme importance, justifying the same due to the fact 

that the military of the Brazilian Army, as public agents, must be based on this principle. To 

develop the study, a bibliographic methodology was used. 

 

Keywords: Public agent. Principles. Efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objetivo relacionar o agente público ao princípio da 

eficiência, apontando a importância dos princípios básicos da Administração Pública, 

principalmente no que diz respeito ao Exército Brasileiro. 

Tais princípios encontram-se elencados na Constituição Federal de 1988, sendo a base 

para qualquer órgão público e seus agentes em termos de legislação. O oficial do Exército 

Brasileiro é um agente público, devendo o mesmo seguir os ditames de tal legislação, bem 

como ter suas ações voltadas para a moral e a ética, que são requisitos ímpares para sua 

entrada na instituição. 

Para tanto, após uma breve análise dos sentidos mais comumente atribuídos à 

Administração Pública, serão apresentadas as notas típicas dos princípios em vários aspectos 

como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, destacando-se a 

eficiência, que é o foco deste estudo.  

Na sequência, será tratada como um bom uso de poder na sociedade pelos Oficias do 

Exército Brasileiro que são agentes da administração pública será beneficente a sociedade 

frisando-a, à luz da legislação, como um requisito de eficácia. 

Durante o estudo desse tema tão envolvente provar-se-á que o desrespeito e mau uso 

de poder aos princípios constitui ato de improbidade administrativa tipificado na Lei nº 

4.898/65, Art.174 do CPPM, Lei 8.429/92, art. 5º, inciso LXIX da CF de 88, e a lei 

1.533/1951. 

Assim, o estudo ficará estruturado da seguinte forma: Capítulo 2, referencial teórico e 

metodológico utilizado para o desenvolvimento do mesmo. Capítulo 3, os princípios da 

Administração Pública e a Constituição Federal de 1988. Capítulo 4, o agente público e o 

princípio da eficiência, bem como o mau uso de poder e a improbidade administrativa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A proposta consiste em analisar o agente público e a relação de seu trabalho com o 

princípio da eficiência, tendo como base os agentes da administração pública no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

Por se tratar de um campo de investigação onde muitos militares do Exército cometem 

alguns equívocos, pretendemos realizar uma pesquisa do tipo exploratória. 

Para melhor compreensão das causas, utilizaremos da pesquisa bibliográfica para a 

obtenção dos principais dados do estudo. 

 

2.1. Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

De acordo com Rosa (2003), a Administração Pública é um conceito da área do direito 

que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo 

de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, como Educação, Saúde, Cultura, dentre 

outras.  

A doutrina administrativa costuma conceituar a Administração Pública a partir de seus 

sentidos formal, material e operacional, valendo-se das ideias do aparelhamento estatal, da 

atividade pública e da necessidade de seu desempenho contínuo. Com base nesses critérios 

Meirelles (2003, p.63), assim a conceitua:  

 

Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos 

do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços 

públicos em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, 

legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício 

da coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento 

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

necessidades coletivas. A Administração não pratica atos de governo; pratica, tão-

somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a 

competência do órgão e de seus agentes.  São os chamados atos administrativos, 

que, por sua variedade e importância, merecem estudo em capítulo especial. 

 

 

Com relação ao agente público, Silva (2003, p. 56) assim os conceitua: 

 

Agentes da Administração Pública são pessoas físicas titulares de cargos do 

primeiro escalão do Governo que exercem funções políticas e constitucionais. Seu 

vínculo com o Estado não decorre de natureza profissional e sim política, sendo eles 

investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, 

designação ou delegação para executar as prerrogativas previstas na Constituição ou 

Leis. 
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Por ser o militar o Exército Brasileiro um agente público, o mesmo deve observar os 

preceitos da Constituição Federal, em seu artigo 37, o qual preconiza os princípios 

constitucionais da Administração Pública e devem ser seguidos pelo agente público. 

Os princípios constitucionais da administração pública são cinco: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os agentes públicos desenvolvem seu 

trabalho observando à ética e a moral. 

Com base nestes princípios, e principalmente no princípio da eficiência, o militar do 

Exército Brasileiro deverá prestar um serviço à comunidade pautando-se na moral e na ética, a 

fim de que ao final, consiga realizar seu trabalho atendendo às necessidades tanto da 

instituição quanto da comunidade, de forma rápida e com qualidade. 

 

2.2 Procedimentos de pesquisa 

 

Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: leitura das fontes bibliográficas 

para aprofundar sobre o tema, os quais foram procurados em manuais do Exército Brasileiro, 

livros e artigos em banco de dados eletrônico. Ao estabelecer as bases práticas para a 

pesquisa, pretendeu-se realizá-la obedecendo ao cronograma proposto. 

No decorrer de pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à Administração Pública e os princípios constitucionais que 

a regem. Foram identificados, inicialmente, trabalhos de autoria de Meirelles (2003), Silva 

(2003) e Rosa (2003), os quais desenvolvem os conceitos necessários à pesquisa. Foram feitos 

fichamentos, os quais não serão anexados a este TCC. 

Por fim, confrontaram-se os dados com a hipótese proposta do bom e mau uso do 

princípio da eficiência no âmbito da administração, que pode afetar direto ou indiretamente o 

agente público ou até mesmo a instituição a qual ele pertence, pretendendo identificar por 

meio desses dados colhidos a refutação ou corroboração da teoria apresentada. 
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2.3. Instrumentos de pesquisa 

 

Foram utilizadas obras de autores conceituados, artigos publicados em meios 

eletrônicos, apostilas específicas sobre o assunto. 

 

3. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

De acordo com Coutinho (2012), o Brasil, como Estado Democrático, é submetido ao 

pressuposto fundamental de o "estado de direito", o que significa que o governo, com base na 

delegação de poder dado pelo povo, institui, mas ao mesmo tempo se submete à lei. No 

sistema legal do país podem-se acessar os parâmetros que orientam a ação do estado. Este 

enquadramento legal foi especialmente concebido para assegurar um equilíbrio entre governo 

e sociedade. 

Particularmente em relação à ação administrativa, menos abrangente do que a ação 

geral do Estado há uma série de princípios orientadores em nossa Constituição que são 

obrigatórios e devem ser seguidos por funcionários públicos e autoridades governamentais no 

exercício da função administrativa. Dado o tamanho do estado e a variedade e complexidade 

de suas funções, existem numerosas leis e disposições infra-legais, as quais derivam 

diretamente das leis, que também servem como orientação para a realização da administração 

pública. No entanto, nenhuma lei ou disposição em particular pode desrespeitar os princípios 

constitucionais, dado a sua extraordinária importância e valor jurídico superior (COUTINHO, 

2012). 

Segundo Oliveira (2005), o poder estatal, embora seja uno e indelegável, desdobra-se 

em três funções básicas: normativa, jurisdicional e administrativa. E cada uma dessas funções 

é atribuída a um poder político do Estado: Legislativo, Judiciário e Executivo. 

A função administrativa do Estado pode ser entendida como toda aquela que não seja 

destinada à formulação da regra legal nem à expressão da decisão jurisdicional, em seus 
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respectivos sentidos formais, compreendendo todas as atividades voltadas ao atendimento da 

gestão e dos interesses da coletividade (OLIVEIRA, 2005). 

Para Coutinho (2012), o Direito Administrativo é, segundo a ótica subjetiva, um 

conjunto de normas, regras e princípios que regem as relações endógenas da Administração 

Pública e as relações exógenas que são travadas entre ela e os administrados. Já o conceito 

objetivo leva em conta não os atores da relação, mas sim, como o próprio nome diz o objeto 

da relação jurídica travada. 

Segundo Coutinho (2012, p. 55): 

 

O agente público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício 

irregular de suas atribuições, pois o Estado Democrático de Direito tem como um 

dos principais fundamentos o da isonomia, que impossibilita a existência de classes 

especiais de cidadãos. 

 

 

Ainda para o autor, a responsabilidade civil, segundo o artigo 122 da Lei 8112/90, 

“decorre de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros”. 

Segundo o art. 123 da mesma lei “a responsabilidade penal abrange os crimes e 

contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade”. O art. 124 afirma que “a 

responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 

desempenho do cargo ou função”. 

Para Coutinho (2012), a responsabilidade civil do agente público é subjetiva, depende 

consequentemente, da existência de ação ou omissão, culposa ou dolosa. A responsabilidade 

civil do Estado com o seu agente público também é subjetiva, visto que o Estado não presta 

serviço público para os seus agentes na relação jurídica laboral. 

Para o autor, a conduta do agente público deve ser culposa ou dolosa, a fim e que a 

sanção seja aplicada. O elemento subjetivo é indispensável, não sendo suficientes apenas a 

conduta, o nexo de causalidade e o resultado. Não há de falar em responsabilidade objetiva do 

servidor público. 

Preliminarmente, antes de examinar os princípios que regem o desempenho da 

administração pública no Brasil, é importante discutir brevemente o conceito jurídico de 

"Princípios". 

Em um senso comum, genérico, não legal ou simplesmente lógico, como explicado 

por Reale (2000, p. 305), os princípios podem ser entendidos como “Verdades fundamentais” 

de um sistema de conhecimento. Normalmente, os princípios orientarão a configuração e 
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desenvolvimento dos sistemas científicos ou de conhecimento, funcionando como 

paradigmas. 

Em uma conotação legal, existem diferentes entendimentos do significado de 

princípios, dependendo das escolas doutrinais dos autores ou dos períodos históricos. Sobre o 

sistema legal brasileiro, e que também pode ser encontrado na jurisprudência internacional e 

doutrina, existem, por exemplo, os chamados “princípios gerais de direito” que normalmente 

atuam como elementos integradores da lei, porque preenchem lacunas ocasionais no sistema.  

Reale (2000, p. 306), no entanto, ressalta que sua função não é apenas integrativa, pois estes 

princípios gerais de direito devem ser entendidos como normativas enunciações de valor 

genérico, que influenciam e orientam a compreensão do sistema como um todo (REALE, 

2000). 

Um dos principais autores que analisou profundamente a questão dos princípios foi o 

professor alemão Robert Alexy para quem tanto os princípios e as regras legais são normas 

jurídicas. Segundo Marcellino Júnior (209), de acordo com Alexy, os princípios são normas 

jurídicas que exigem que algo seja levado a cabo na maior extensão possível, dadas as 

possibilidades jurídicas reais e existentes. Este indica que os princípios operam como 

comandos otimizadores, sendo caracterizados pelo fato de que eles podem ser cumpridos em 

diferentes graus. Isso aponta para outro aspecto importante de sua teoria no que diz respeito às 

tensões normativas. Na inter-relação entre as normas legais pode surgir um conflito de regras, 

que será resolvido pela prevalência de uma regra sobre a outra - em outras palavras, as regras 

devem ser válidas ou não válidas, devem ser obedecidas ou não obedecidas. No caso dos 

princípios, um embate pode ocorrer que será resolvido não por meio de equação de "tudo ou 

nada" (como no caso de regras legais conflitantes), mas ponderando ou atribuindo pesos 

relativos a cada um dos princípios. 

Embora se possa frequentemente ser enganado pelo imediatismo e alto grau das 

regras, que é naturalmente muito importante no processo de compreensão e aplicação da lei, 

não se pode esquecer que os princípios são normas jurídicas e, portanto, têm força jurídica 

convincente. E sua importância é bem enfatizada por Gabardo (2002, p. 79) que afirma que 

um sistema jurídico hipotético composto apenas por regras, sem princípios, embora 

parecessem mais seguros em termos jurídicos, na realidade teria uma "racionalidade prática" 

limitante. Por outro lado, seria difícil conceber como funcionamento e operacional um modelo 

jurídico que poderia ser suportado exclusivamente por princípios, que, devido ao seu baixo 

nível de determinabilidade, levaria o sistema jurídico para um grau crescente e exponencial de 
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complexidade. Em suma, como o conclui o autor, as regras conferem segurança e concretude 

ao sistema jurídico enquanto os princípios lhe concedem abertura e força axiológica. 

O poder administrativo militar dentro as forças, significa dizer que ele está voltado para a 

prevenção, ou seja poder que tem por finalidade evitar que ocorram ilícitos penais militares. 

Na Constituição brasileira, há um capítulo inteiro dedicado à Administração Pública. 

O caput do primeiro artigo deste capítulo, artigo 37 da Constituição, estabelece que a 

administração direta e indireta de todos os níveis e poderes do governo, que inclui a União, os 

estados, o Distrito Federal e os Estados municípios, devem seguir os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes são os princípios constitucionais, 

embora existam outros que estão implícitos por todo o sistema legal. O significado e os 

limites dos princípios constitucionais são discutidos a seguir. 

 

3.1. Princípio da legalidade 

 

De acordo com Abreu (2010), o princípio da legalidade permite ao Poder Judiciário 

fazer diferenciação entre o ato administrativo e a lei, evitando, desta forma, a ocorrência do 

abuso ou excesso de poder por parte do Poder Público contra o administrado. Desta regra 

extrai-se a disposição do art. 5º, II da Constituição Federal, segundo o qual, “ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. 

A administração Pública não deve simplesmente atender à legalidade para dar 

legitimidade à sua ação, uma vez que nem tudo que é legal é moral, mas, apesar disso, a 

Administração Pública deve pautar suas atividades pelos princípios do direito e da moral, para 

que o legal caminhe ao lado do honesto e do conveniente ao interesse público e ao bem 

comum (ABREU, 2010). 

Assim, de acordo com Rosa (2009), deve-se observar que o princípio da legalidade 

não se aplica apenas à Administração Pública, Civil ou Militar, mas também deve ser 

observado e respeitado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Nos países em que se 

adotou uma Constituição rígida, como no caso do Brasil, o Poder Legislativo não poderá 

apresentar emendas ou modificar o texto constitucional se não respeitar o processo legislativo 

que ali foi descrito, sob pena de o ato ser considerado nulo. 

Este princípio é muito importante, pois este possui preceitos gerais que devem ser 

seguidos dentro da mais estrita lei. Os oficias por exemplo a realizar um trabalho público deve 

sempre atentar para ser de acordo com a lei, compatibilizando com a legalidade evitando 

assim problemas maiores no futuro durante a sua carreira 
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3.2. Princípio da impessoalidade 

 

De acordo com Pietro (2008), o princípio da impessoalidade da Administração Pública 

é espécie do princípio constitucional da isonomia e seu conteúdo está relacionado ao 

tratamento igualitário que deve ser dispensado aos administrados. 

A Administração Pública não deve apresentar preferências fora dos limites finalísticos 

do interesse público, ou seja, somente poderá haver preferências objetivas para melhor 

satisfação da finalidade pública (PIETRO, 2008). 

Moraes (1999) afirma que o princípio da impessoalidade evoluiu, na doutrina 

europeia, da concepção subjetiva do dever de neutralidade dos funcionários públicos, de 

independência da Administração Pública e de garantia da prossecução exclusiva do interesse 

público definido pela lei, perpassando pela ideia de igualdade, para a concepção objetiva, 

compreendida como o dever da Administração de proceder a uma adequada ponderação e 

comparação valorativa de todos os interesses jurídicos protegidos pelo ordenamento, sejam 

públicos ou privados, que possam ser afetados pela atividade administrativa. 

Assim, segundo Coutinho (2012), o princípio da impessoalidade reflete também o 

princípio da finalidade que impõe ao administrador apenas a prática de atos que busquem o 

seu fim legal. A finalidade terá sempre objetivo certo e inafastável pelo gestor público, qual 

seja a satisfação do interesse público. 

Silva (2007) apresenta outro aspecto do princípio da impessoalidade, afirmando que os 

atos ou provimentos administrativos são imputáveis não aos funcionários que os pratica, mas 

ao órgão, à entidade ou ao ente em nome do qual age o funcionário, pois o gestor é mero 

agente da Administração Pública, sendo a sua vontade pessoal irrelevante em face da 

Constituição, da lei e dos atos infralegais que pautam o seu agir. 

O agente que tenha, no exercício de suas funções, praticado ato ilícito, é do ente ou da 

entidade da qual faz parte e em nome da qual agiu. Utilizando este princípio no âmbito 

exercito podemos perceber na licitação que é feito, não se contrata uma empresa por ser 

conhecido ou fazer parte da família como é feito em muitos outros lugares da sociedade. 

O oficial que só pratique o ato visando o seu fim legal, e o fim legal é aquele que a 

norma de Direito indica, expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal.  
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3.3 Princípio da moralidade 

 

Segundo Rosa (2009) o ato praticado pelo administrador público, além de ser um ato 

lícito, ou seja, estar de acordo com a lei, deve também estar de acordo com a moral 

administrativa.  

Para Meirelles (2010, p. 84): 

 

A moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum: ela é 

composta por regras de boa administração, ou seja, pelo conjunto das regras finais e 

disciplinares suscitadas não só pela distinção entre o bem e o mal, mas também pela 

ideia geral de administração e pela ideia de função administrativa.  

 

 

Assim, não basta que o administrador leve a efeito um ato administrativo buscando 

apenas o cumprimento das disposições legais, mas é necessário o atendimento aos princípios 

éticos, morais, sem os quais, em observância ao texto constitucional, o ato administrativo será 

considerado nulo. 

Para Rosa (2009) a moralidade administrativa, ao lado da legalidade, passou a ser um 

requisito essencial do ato administrativo, cuja inobservância pelo administrador público leva à 

nulidade do ato e também à sua responsabilidade no âmbito civil, penal e administrativo. 

No entender de Reale (1996) fica clara a importância da moralidade na Administração 

Pública e um agente administrativo ético que usa da moral e da honestidade, consegue realizar 

uma boa administração, discernindo a licitude e ilicitude de alguns atos, além do justo e 

injusto de determinadas ações, podendo garantir um bom trabalho. Amoralidade 

administrativa se liga ao conceito do bom administrador, aquele que, usa de sua competência, 

determina-se pelos preceitos legais vigentes e também pela moral comum.  - 

Neste princípio o oficial não tem que obedecer somente à lei jurídica, mas ainda à lei 

ética da própria instituição. A moral administrativa é imposta ao agente público para sua 

conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação é 

o bem comum.   

 

3.4 Princípio da publicidade 

As Organizações Militares busca-se manter a transparência, ou seja, deixar claro para 

a sociedade os comportamentos e as decisões tomadas pelos agentes da Administração 

Pública. 

Segundo Coutinho (2012), para que o ato administrativo seja considerado válido e 

produza os seus efeitos, é necessário que este seja publicado, para que todos os cidadãos 
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possam tomar conhecimento. Caso exista algum prejuízo a direito adquirido, ato jurídico 

perfeito ou coisa julgada, o interessado poderá se utilizar dos instrumentos previstos no 

ordenamento para questionarem o dispositivo normativo. 

De acordo com o autor, a publicidade é também requisito de eficácia do ato 

administrativo lato sensu, visto que, apesar da possibilidade do ato postergar o início da sua 

entrada em vigor, isso não pode acontecer sem a ciência dos interessados. 

Há diversos instrumentos de publicação de atos oficiais, entre eles os diários oficiais e 

os boletins de serviço. De fato, nem todos os atos precisam ser publicados nos diários oficiais, 

tendo os boletins de serviço à função de dar publicidade aos atos administrativos de interesse 

interno de determinada instituição (COUTINHO, 2012). 

Dentro de uma OM quando precisa de uma trabalho ou serviço é divulgado para que 

todo o público tenha o conhecimento da necessidade do que está se passando e concorrem a 

através de uma carta para prestar o serviço divulgado pela OM 

 

3.5 Princípio da eficiência 
 

              Eficiência - Este princípio impõe à Administração Pública a obrigação de realizar suas 

atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, além de observar outras regras, a exemplo 

do princípio da legalidade tudo que um oficial do Exército necessita para cumprir as suas 

atividades no decorrer dos seus trinta anos de carreira. 

 

            O Princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em se desempenhar apenas com uma legalidade, mas 

exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento às necessidades da 

comunidade e de seus membros.  

Para Meirelles (2000) este princípio zela pela “boa administração”, aquela que consiga 

atender aos anseios na sociedade, consiga de modo legal atingir resultados positivos e 

satisfatórios, como o próprio nome já faz referência, ser eficiente.  O Princípio da eficiência 

exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em se 

desempenhar apenas com uma legalidade, mas exige resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento às necessidades da comunidade e de seus membros. 

Conforme Reis (2013) a Legislação Federal embasada na doutrina acadêmica considera ainda 

os seguintes princípios para a Administração Pública: - Planejamento - Este estabelece 

diretrizes e metas para orientar a ação governamental. - Coordenação - Para harmonizar e 
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direcionar as atividades da administração, aceitando o que for planejado. - Descentralização – 

Significa atribuir a outros mediante lei, poderes da Administração. - Delegação - Transferir 

atribuições, por meio de ato administrativo. - Controle - Verificar e acompanhar os efeitos do 

que foi planejado e executado. Para o autor, os princípios norteadores da Administração 

Pública objetiva a realização ótima da administração. Relegar esses princípios é desvirtuar a 

gestão dos negócios públicos e esquecendo o que há de mais elementar para a boa guarda e 

zelo dos interesses sociais. 

De acordo com Meireles (2010) o princípio da eficiência dispõe que a atividade 

administrativa seja exercida com presteza, busca da perfeição e bom rendimento funcional, 

derivando do direito fundamental à boa administração pública. 

Representa a busca incessante, pautada na legalidade, da maior rentabilidade social, 

tendo inclusive clara atuação na atividade dos servidores públicos que podem perder o cargo 

por insuficiência de desempenho, na forma do inciso III do parágrafo 1º do art. 41 da 

Constituição Federal. 

Neste princípio o oficial do exército tem um dever de boa administração ,onde os 

oficias deve comprometer-se a prestar os serviços públicos com maior eficiência possível 

,adequando estes serviços com interesse público e procurando uma avaliação e otimização das 

suas funções numa eficaz prestação de serviços aos administrados .Além disso os oficias 

através da eficiência visa aprimorar os aspectos quantitativo e qualitativo do serviço prestado 

para satisfazer os cidadãos e até mesmo a própria conservação e manutenção da administração 

pública. 
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4 O AGENTE PÚBLICO E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

4.1 O princípio constitucional da eficiência administrativa e a doutrina legal 

 

Segundo Valois (2003), como observado anteriormente, o princípio da eficiência foi 

inserido na Administração Pública, através de uma Emenda Constitucional à Constituição de 

1988, dez anos após a sua promulgação, a Emenda n º 19 de 1998. Este aditamento abriu uma 

discussão ampla e animada sobre o significado, problemas e limites deste princípio. 

De fato, a doutrina do direito administrativo iniciou uma discussão acalorada sobre a 

necessidade, desejabilidade, relevância e motivação para incluir este princípio na lista de 

princípios governando a atividade de administração pública no Brasil (VALOIS, 2003). 

Em grande medida, o debate refletiu, e ainda faz opiniões ideológicas distintas e 

visões de mundo sobre o papel do Estado em geral e da administração pública em especial. 

Quando o princípio foi incluído em 1998, o governo brasileiro estava tentando, 

particularmente dentro do Executivo Federal, implementar as chamadas Nova Administração 

Pública em oposição ao modelo burocrático de administração, avaliado por algumas pessoas 

naquele momento como ineficiente e inadequado para a dinâmica e desafios do mundo 

contemporâneo. De acordo com o modelo gerencial proposto, pode-se dizer que a 

administração pública deveria estar mais voltada para os resultados das ações do governo e se 

livrar dos vínculos ocasionados por um excesso de preocupação com os meios, com o 

processo, com um mero cumprimento das rotinas e regras padrão que muitas vezes não 

levariam ao objetivo desejado (VALOIS, 2003). 

Para Coutinho (2012), no meio deste processo, houve quem denunciasse o novo 

modelo público de gestão como tentativa de implantar permanentemente o neoliberalismo no 

Brasil, em detrimento dos ganhos oferecidos e esperados com a implementação do Estado 

Democrático de Direito, fruto da redemocratização do Brasil, com uma série de novos direitos 

e garantias consagradas na Constituição de 1988. Para esses autores, a realização deste 

modelo seria apenas um subterfúgio para desviar o Estado brasileiro para interesses privados, 

com consequente risco para os direitos fundamentais, que acabaram representando um grande 

custo para povo brasileiro. 

Para alguns autores, de acordo com Marcellino Júnior (2009, p. 140), “o 

neoliberalismo seria incompatível com a estrutura legal, econômica e social do Partido 
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Democrata. Estado de Direito (que é identificado, neste sentido, com o Estado de Bem-

Estar)”.  

Marcellino Júnior (2009, p. 182) considera que “esta nova lógica, com a consequente e 

inevitável subordinação da lei ao econômico, é que as disposições constitucionais que 

declarar e garantir direitos fundamentais passa a ser interpretados sob a égide do custo-

benefício”.  

O princípio da eficiência seria uma das ferramentas para flexibilizar a lei da economia. 

Muito diferente do que afirma oficialmente o novo modelo, a inclusão de eficiência como 

uma pedra angular da ação administrativa levaria à completa submissão dos fins públicos aos 

meios empregados. Para alcançar a máxima eficiência é preciso cuidar dos meios, não importa 

o propósito. O autor vai ainda mais longe, afirmando que o princípio da eficiência se tornaria 

o principal princípio paradigmático que eventualmente interligará todos os outros, forjando-se 

em uma perigosa supra-norma. Esta interpretação do princípio da eficiência prevalece 

também até agora e parece inadequado sob pontos de vista jurídico e administrativo 

(COUTINHO, 2012). 

Por outro lado, há autores que, embora discordando do reducionismo preconceito 

trazido pela filosofia da Nova Administração Pública para o princípio da eficiência, tenta 

resgatar sua utilidade de uma interpretação do princípio de acordo com a Constituição 

Brasileira. Gabardo (2002, p. 97), por exemplo, traz a ideia de que “o princípio da eficiência 

não deve ser reduzido a simples cálculos matemáticos de custo-benefício. A busca pela 

eficiência deve levar em conta e ser compatível com os outros princípios e valores 

constitucionais”. 

Vários outros autores importantes como Celso Antônio Bandeira de Mello, Diógenes 

Gasparini, Celso Ribeiro Bastos, Jesse Torres Pereira Júnior, José dos Santos Carvalho Filho, 

Alexandre de Moraes, entre outros, afirmam a importância do princípio como guia de 

orientação para função administrativa, que deve tentar alcançar o interesse público da forma 

mais eficaz possível (COUTINHO, 2012). 

 

4.2 Conceito e aplicabilidade do princípio da eficiência administrativa 

 

De acordo com Valois (2003), o primeiro ponto sobre a eficiência é que esta palavra 

ou expressão transmite certa imprecisão conceitual, que abrangeria diferentes definições, 

limites e características constituintes. Entretanto, para o propósito deste estudo, eficiência é 

definida como a capacidade de gerar um resultado (eficácia) a partir da melhor utilização dos 
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meios disponíveis. Ser eficiente, nesse sentido, refere-se ao uso dos meios disponíveis e 

recursos adequados para produzir um determinado resultado na melhor maneira possível, o 

que significa, no mais expedito, econômico, responsivo e menos dispendioso e estressante 

forma. O conceito de eficiência deve ser usado tanto em seu sentido axiológico, preocupado 

com os meios, orientado para a produção de um resultado. A justificativa para essa suposição 

é que não faz sentido empreender uma ação eficiente se esta ação não estiver comprometida 

com a produção de um resultado. 

Do ponto de vista da administração pública, o governo trabalha eficientemente quando 

usa todos os recursos públicos disponíveis (econômicos, financeiros, humanos, materiais, etc.) 

racionalmente, comprometendo-se com a busca dos melhores resultados ou finais públicos e 

impondo o menor ônus possível à sociedade. Claramente, se levarmos em conta que 

geralmente qualquer governo visa muitos e diferentes propósitos e devem ser cometido com 

direitos e garantias fundamentais, com dignidade humana e valores democráticos, suposições 

inamovíveis em um Estado de Direito Democrático, torna-se evidente que o raciocínio e 

cálculo de eficiência não podem ser realizados de maneira simplista e desconectados dos 

outros princípios e valores da sociedade gravados na Constituição (COUTINHO, 2012). 

No entanto, além das diferenças ideológicas e, em alguns casos, a oposição artificial 

entre um Estado Neoliberal e um Estado de Direito Democrático (ou Estado de Bem-Estar), é 

perfeitamente possível entender que o princípio da eficiência não é apenas compatível com a 

Constituição Brasileira, mas é importante para a consolidação de uma responsabilidade do 

governo, preocupado com os assuntos públicos e dedicado inteiramente à satisfação dos 

interesses públicos (COUTINHO, 2012). 

Em termos de eficiência administrativa, a disputa entre o liberalismo ideológico e a 

ideologia do Bem-Estar Social parece superficial, anacrônico e sem sentido. O Estado deve 

desenvolver atividades públicas com o dever de eficiência, independentemente de suas 

características ideológicas, políticas, econômicas e inclinação social. Sob um ponto de vista 

democrático, no entanto, é preciso ser cauteloso e deve pensar na eficiência como um 

princípio para orientar a ação administrativa do Estado e qual implementação deve ser feita 

sem negligenciar outros princípios e valores escolhidos pelas pessoas como ideais de bem-

estar (COUTINHO, 2012). 

Esta ideia do ótimo, a boa organização e boa governança das doutrinas italiana e 

portuguesa, segundo Gabardo (2002, p. 100) “interagem perfeitamente com os ideais da 

democracia, nos quais o governo age em nome da comunidade e o bem comum”. Não se pode 

pensar em alcançar o interesse público quando o estado é incompetente, ineficiente e incapaz 
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de realizar os resultados desejados fixados pelas políticas públicas. Qualquer Estado pode ter 

um papel mais ou menos ativo na sociedade ou ser mais ou menos intervencionista, mas terá 

sempre de se comprometer com o dever de eficiência. 

Este dever de eficiência é, segundo Gabardo (2002, p. 103), baseado em Diógenes 

Gasparini, “a necessidade absoluta de rápida, responsável, maximizada, realização abrangente 

e perfeita das tarefas e funções administrativas, evitando gastar além do necessário, dentro da 

estrutura institucional apropriada”. E, mencionando Paulo Modesto, acrescenta que o 

exercício regular do processo administrativo em uma democracia representativa não só repele 

o capricho e a arbitrariedade, mas também a negligência e ineficiência, porque ambos violam 

os interesses protegidos por lei. 

O constitucionalista Alexandre de Moraes resume a ideia central do princípio da 

eficiência ao afirmar que exige que toda a administração pública e seus agentes busquem o 

bem comum através do exercício dos seus poderes de forma imparcial, neutra, transparente, 

participativa, forma eficaz e não burocrática, e deve estar sempre em busca de qualidade, 

esforçando-se para a adoção de critérios legais e morais necessários para o uso otimizado dos 

recursos, a fim de evitar o desperdício e garantir um maior retorno social (GABARDO, 2002). 

Em suma, mesmo sendo um motivo de discussões difíceis, o princípio da eficiência é 

extremamente relevante e significa que a administração pública deve conduzir seu trabalho de 

acordo com critérios de boa governança e administração. É dever da administração utilizar os 

melhores meios possíveis para atingir os fins públicos. A eficiência implica a otimização de 

recursos, meios e instrumentos disponíveis para alcançar os resultados desejados, 

estabelecidos e fixados em lei. A eficiência exige o combate ao desperdício e exige cuidado 

com os ativos e com todos os recursos públicos (GABARDO, 2002). 

 

4.3 Possíveis relações entre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade 

 

Foi dito anteriormente que o conceito de eficiência é vago, às vezes ambíguo. De 

acordo com Valois (2003), normalmente, pode-se acessar a ideia geral (sobre o uso dos 

melhores meios disponíveis para atingir um resultado determinado), mas no momento de 

avaliar ou medir a eficiência, a fim de saber, se foi alcançado e em que grau, as coisas são 

muito mais complicadas. Isso acontece especialmente porque os critérios usados podem não 

estar claros e pode haver falta de bons e apropriados indicadores de eficiência relacionados a 

uma atividade ou função do governo. 
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Por outro lado, a ideia ou conceito de eficiência geralmente é coordenado com outros 

conceitos. Isso ocorre porque a eficiência não deve ser um objetivo em si, mas servir como 

um caminho para as conquistas de objetivos mais teleológicos. Mesmo que um pode trabalhar 

separadamente no processo de melhorar a eficiência do sistema, isso não será bom se o 

resultado final não contribui para o objetivo final do sistema. Neste ponto, surgem os 

conceitos adicionais de eficácia e eficácia (VALOIS, 2003). 

O conceito comum de eficácia está relacionado à ideia de simplesmente atingir um 

objetivo, mas sem qualquer cuidado especial com o melhor uso dos recursos disponíveis. E se 

um estabelece um objetivo e é capaz de satisfazê-lo, independentemente de fazê-lo de maneira 

eficiente, terá sido eficaz (VALOIS, 2003). 

E finalmente, como apresentado por Nagel (1986, p. 1), em seu artigo sobre avaliação 

de políticas públicas (que podem ser aplicadas a outras atividades do governo), eficácia “… 

pode ser definida como à medida que as políticas estão atingindo os benefícios que eles 

deveriam obter, além de qualquer benefício adicional antecipado”. 

Então, quando se trata de eficiência, o foco está no uso dos meios; no caso da eficácia, 

a preocupação é com o objetivo em si; e finalmente, se alguém menciona a eficácia, a ênfase é 

colocada nos benefícios da ação do governo ou da política pública (VALOIS, 2003). 

O autor propõe uma lista com pelo menos 10 objetivos de otimização normalmente 

relacionados para avaliação de políticas públicas, que seria: 

Maximizar os benefícios. 

Minimizar os custos. 

Análise do princípio da eficiência administrativa aplicada à contratação pública no 

Brasil 

Minimizar os custos sujeitos a um nível mínimo de benefícios. 

Maximizar benefícios sujeitos a um nível máximo de custos. 

Maximizar os benefícios divididos pelos custos. 

Minimizar os custos divididos pelos benefícios. 

Maximizar os benefícios menos os custos. 

Maximizar os benefícios menos os custos divididos pelos custos. 

Maximizar a mudança nos benefícios dividida pela mudança nos custos. 

Maximizar a variação percentual nos benefícios dividida pela variação percentual nos 

custos. 

No âmbito Exército esses critérios podem muito bem ser utilizado para que os oficias 

no desempenho do trabalho diário nas suas OM ou até mesmo no cumprimento nas diversas 
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missões que são dadas para ser cumpridas, como exemplo a pacificação, no emprego dos 

militares em GLO. 

Após raciocinar sobre esses critérios, o autor conclui que, em sua opinião, as melhores 

formas de avaliar as políticas públicas devem ser em termos de benefícios líquidos (ou 

benefícios menos custos), porque ao fazê-lo seria possível acessar não apenas a parte da 

equação da eficiência (o termo de custos) bem como a eficácia (o termo de benefícios) 

(VALOIS, 2003). 

Se alguém pensa em aquisições, um processo deve ser considerado eficaz se em seu 

final (aqui pode ser um bom serviço ou trabalho) o qual é obtido com sucesso; será eficiente 

se os meios disponíveis forem racionais e produtivamente utilizados (da melhor maneira 

possível) para obter o objeto; e, finalmente, o processo será considerado eficaz se o objeto 

adquirido é capaz de cumprir seus propósitos e fins (VALOIS, 2003). 

Existem outras abordagens para a interconexão entre eficiência, eficácia e efetividade. 

Um interessante é trazido por Dickinson et al. (2010, p. 170) que lidam com esses conceitos 

da seguinte maneira: 

  

Eficiência: é um meio de utilizar os insumos mínimos para obter uma quantidade e 

qualidade dos produtos. Ou, como é frequentemente descrito, a eficiência é 

simplesmente fazer as coisas certas; Eficácia: é descrito como fazer a coisa certa, o 

que significa alcançar resultados que estão conectados com sua utilidade esperada; 

Eficácia: para este conceito, os autores propõem uma ideia diferente (baseada em 

Mackenzie), para eles a eficácia está relacionada ao desempenho cultural, ou… a 

medida em que uma organização é percebida como tendo atingido resultados 

valorizados pelos seus principais stakeholders. Assim, a eficácia é sobre colocar o 

direito desempenho. 

 

 

Quanto ao conceito de eficácia, fica claro que, também nesse sentido, é perfeitamente 

possível ser eficaz sem ser eficiente. Do ponto de vista dos interessados (ou gestores), alguns 

deles podem estar mais interessados na própria eficácia do que na eficiência, pois isso pode 

ser disfuncional para seus objetivos finais ou interesses particulares. Além disso, pode-se 

perfeitamente entender que o chamado "desempenho certo" não se encaixa necessariamente 

no quadro de eficiência. O desempenho correto é dado pelas expectativas e propósitos dos 

gestores, o que implica que é um conceito “maleável”, o termo "cultural" que foi anexado a 

ele (COUTINHO, 2012). 

De toda essa discussão, o que parece muito claro é que o conceito de eficiência, e, 

consequentemente, seu uso prático, está relacionado a outras noções importantes e deve-se 

colocar em contexto com eles. 
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Podemos ver que neste conceito nos serviços do dia a dia de um oficial (a 

eficiência, efetividade e eficácia) é de extrema importância coloca-las em pratica uma 

que vez que ira trazer apenas benefícios tanto para o oficial bem como para OM onde 

ele está servindo segunda as definições percebemos muito bem isso. 

Eficiência foco interno refere-se aos custos envolvidos 

Exemplos de para o oficial que irá planejar um descolamento de um comboio 

que ira prestar apoio em uma outra OM. Ou seja com menos desperdício ou até mesmo 

em menor tempo  

Eficácia foco está baseado nos resultados atingir uma meta  

Cumprimento da missão exemplo: fez chegar o suprimento a OM no tempo 

esperado. 

Efetividade foco externo refere-se aos impactos ou seja capacidade de fazer 

uma coisa da melhor forma possível. 

Exemplo: como vou transportar o meu suprimento para chegar as outras OM. 

Vejamos um quadro comparativo entre os três conceitos: 
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5. CONCLUSÃO 

 

O agente público e o princípio de eficiência foi o tema abordado neste trabalho de 

conclusão do curso. 

A Administração Pública é uma organização estatal de entidades e órgãos que 

desempenham as funções públicas, através dos agentes públicos. 

Entretanto, grandes mudanças devem ocorrer para melhorar e desenvolver a 

capacidade e competências de gestão dos oficias do Exército Brasileiro para bem cumprir as 

atribuições que lhes são conferidos. A questão da eficiência apresenta aspectos e desafios não 

triviais de definição, interconexão com outros princípios constitucionais e legais, de 

semelhanças e diferenças em relação a outros conceitos como eficácia e efetividade. 

Para executar tais atribuições, é necessário que os agentes públicos estejam munidos 

de poderes, os quais são delimitados pela lei para desenvolvimento das atividades 

administrativas. Portanto, os agentes públicos possuem os poderes administrativos, que 

representam o conjunto de preservação e desenvolvimento do Estado e a satisfação dos 

interesses públicos exigidos pelos administrados. Deste modo quando um oficial usa esse 

poder normalmente, ele age dentro da legalidade e promove os interesses da coletividade 

administrada e também o bem da organização militar á que ele pertence. 

Isso significa que, como regra geral, não é permitido a um oficial, por exemplo, 

negligenciar algumas disposições em nome da eficiência. Torna-se claro também que o 

conceito não deve ser isolado de outras noções, pois não é auto-suficiente. Além de ser 

eficiente, é preciso também ser eficaz, no sentido de alcançar um resultado socialmente 

valorizado e efetivo, a ação gera os benefícios esperados. 

A teoria do agente principal fornece um bom suporte e algumas informações úteis 

quanto às possibilidades e limites para a realização da eficiência. O ponto interessante aqui é 

que discutir eficiência é, na verdade, referir-se à ineficiência. Se alguém deve se esforçar para 

diferentes objetivos, respeitando os princípios e regras legais, o caminho para ser eficiente 

torna-se uma espécie de corrida de obstáculos. Os oficias dependendo das suas funções devem 
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lutar pela melhor maneira possível de conduzir seu trabalho, para que a eficiência se torne 

mais tangível e acessível. 

Podemos considerar que o oficial do Exército na estrutura legal das suas OM, o 

momento para tentar atingir o mais alto grau de eficiência coincide com a chamada fase de 

decisões. Durante esta fase, os oficias devem pensar cuidadosamente sobre suas decisões, que 

causará impacto na sequência de procedimentos que irão adotar para a realização de suas 

tarefas. As boas decisões e disposições ex-ante adequadas evitarão consequências indesejáveis 

ex-post, não eliminando incertezas porque isso seria impossível, mas atenuando-as. 

É de suma importância que o oficial, ao pensar em eficiência, pense em outros 

princípios da Administração Pública, os quais o levarão a atitudes éticas e morais condizentes 

com o que se espera de um funcionário público. 

Devido várias missões que o Exército tem recebido ultimamente é preciso aprimorar 

um pouco mais os métodos e meios de controle, realizado por parte dos militares e também 

por toda Administração Pública para o bem comum da coletividade administrativa, sendo que 

toda atividade precisa ser orientada para esse objetivo e todo ato administrativo, que não for 

praticado no interesse da coletividade, será ilícito e imoral.  

Conclui-se que todos os meios de controle, que o oficial do Exército Brasileiro exerce 

papel extremamente relevante dentro do sistema pátrio, havendo apenas a necessidade de 

reformular alguns e aprimorar outros, mas sua essência, a sua finalidade institucional é 

totalmente válida, eficaz, devendo cada vez mais ser incentivada e posta em prática para 

alcançar verdadeiramente os objetivos a que se propõe. 
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