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RESUMO 

O presente trabalho tem como escopo o estudo do instituto improbidade administrativa aos 

agentes políticos, utilizando-se de método descritivo fundado em pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, de modo a demonstrar a divergência existente na doutrina e nos Tribunais 

Superiores do Brasil acerca da aplicabilidade do tema, para então, propor uma reflexão ao 

combate à insegurança jurídica que rodeia a matéria. Em razão de haver controvérsias quanto à 

aplicação da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos, o estudo proposto é de relevância para a 

atuação jurídica, uma vez que o combate à corrupção no Brasil data desde o início do século 

XX e permanece em voga na contemporaneidade. A exposição será feita através de análise 

histórica do tema, bem como demonstrar a evolução dos atos normativos que precederam a Lei 

nº 8.429/1992, que resultaram na variedade de posicionamentos e decisões judiciais quanto à 

aplicabilidade da LIA aos agentes políticos. A partir deste exame, o trabalho será concluído 

com o intuito de propor a unidade das decisões dos Tribunais Superiores, para evitar possíveis 

impunidades e proteger o princípio da segurança jurídica. 

 

Palavras-chave: Lei nº 8.429/1992. Agentes políticos. Compatibilidade de regimes. Crimes de 

responsabilidade. Improbidade administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work has as its scope, the study of the institute administrative improbity to political 

agents, using a descriptive method based on bibliographical and jurisprudential research, in 

order to demonstrate the divergence in doctrine and in the Superior Courts of Brazil about the 

applicability of the theme, to propose an effective solution in the fight against the legal 

uncertainty that surrounds the matter. Due to controversies regarding the application of Law 

No. 8,429/1992 to the political agents, the proposed study is of relevance for legal action, since 

the fight against corruption in Brazil dates from the beginning of the 20th century and remains 

in vogue in the contemporaneity. The presentation will be made through a historical analysis of 

the theme, as well as demonstrating the evolution of normative acts that preceded Law No. 

8,429/1992, which resulted in a variety of legal positions and judgments regarding the 

applicability of LIA to political agents. From this examination, the work will be concluded with 

the intention of proposing the unity of the decisions of the Superior Courts, to avoid possible 

impunity and to protect the principle of legal certainty. 

 

Keywords: Law No. 8,429/1992. Political agents. Regime compatibility. Crimes of 

responsability. Administrative dishonesty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo combate à corrupção na esfera da Administração Pública é tema de grande 

relevância para a sociedade brasileira. 

Seu destaque, contudo, não está restrito às exposições midiáticas que se fizeram 

presentes nos últimos anos. O ordenamento jurídico brasileiro possui um histórico que busca 

ao aperfeiçoamento das sanções aplicadas aos agentes públicos datada desde a primeira parte 

século passado. 

A atuação do Poder Judiciário também influiu no desenvolvimento do instituto da 

improbidade administrativa, pois torna coeso os atos normativos redigidos pelo Poder 

Legislativo, o que demonstra a preocupação da política nacional na diminuição da impunidade 

e efetiva aplicação dos princípios basilares da administração pública. 

As mazelas causadas por atos ímprobos estão longe de ser um problema exclusivamente 

do Brasil. Isto pode ser facilmente analisado pela grande quantidade de fontes normativas 

internacionais que influenciaram diretamente na constituição e redação da Lei nº 8.429/1992, 

também chamada de Lei de Improbidade Administrativa (LIA). 

Apesar do processo de redemocratização do Estado Democrático de Direito no Brasil 

ser relativamente recente, a Lei nº 8.429/1992 não foi a única a tratar sobre o tema no 

ordenamento jurídico. Desde antes da Constituição de 1946, existia a necessidade de 

regulamentação das sanções aplicadas aos agentes ímprobos, com o intuito de minimizar futuras 

reincidências bem como desestimular a prática em questão. 

Entretanto, embora a LIA tenha buscado elencar de forma clara os atos de improbidade 

puníveis e seus agentes ativos, não é pacífica na doutrina sua aplicabilidade. Essa divergência 

possui maior discussão quando se analisa a questão da aplicabilidade da LIA aos agentes 

políticos. 

Este é o principal escopo do presente trabalho, o qual analisa através de pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial os argumentos fundamentais dos posicionamentos majoritários 

acerca do tema, com o intuito de buscar uma saída mais adequada à controvérsia instaurada no 

meio jurídico. 

Desta forma, no primeiro capítulo será feita breve exposição acerca das particularidades 

da improbidade administrativa no direito brasileiro, demonstrando a distinção entre os termos 

moralidade e probidade, suas origens e os principais motivos que existem para haver discussão 

sobre seus conceitos. 
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Será feita também uma análise sobre a trajetória legislativa do instituto improbidade 

administrativa no direito brasileiro, desde os primeiros atos normativos legislados até a 

promulgação da Lei de Improbidade Administrativa. Serão destacadas as fontes normativas que 

influenciaram na formação da LIA, tais quais as infralegais, constitucionais e internacionais. 

No segundo capítulo, serão apresentados os principais aspectos da Lei nº 8.429/1992, 

iniciando-se pela definição de sujeito passivo e ativo na relação de improbidade, seguindo com 

a categorização dos atos de improbidade nos diversos artigos da LIA. A exposição é 

demonstrada através da redação da própria Lei, em razão da fácil compreensão do disposto. 

O terceiro capítulo busca conceituar os agentes políticos em algumas de suas principais 

correntes doutrinárias, já que esta definição é primordial para a compreensão da controvérsia 

existente na doutrina acerca da aplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos. 

Ademais, também será feita uma distinção entre o regime dos crimes de 

responsabilidade regulados pela Lei nº 1.079/1950 e o dos atos de improbidade administrativa 

regulados pela Lei nº 8.429/1992. Ao final, será feita breve pesquisa de jurisprudência para 

demonstrar a controvérsia do tema nos Tribunais Superiores, bem como as consequências de 

cada posicionamento em aplicação prática. 

Por fim, a conclusão é apresentada com o intuito de conciliar os diversos 

posicionamentos aqui apresentamos, para demonstrar a necessidade de delimitação adequada 

quanto à aplicabilidade da LIA aos agentes políticos visando a segurança jurídica nas decisões 

jurisprudenciais. 

O presente trabalho foi realizado utilizando-se de método descritivo, apoiando-se em 

pesquisa bibliográfica, análise jurisprudencial e estudo legislativo no direito pátrio, além de 

análise documental de sites, softwares, revistas, jornais, livros e relatórios pertinentes ao tema 

principal abordado.  
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2 PARTICULARIDADES DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

O termo improbidade possui sua origem no latim, improbitas1, o qual tem como 

significado “má qualidade”. Em seu espectro oposto, a probidade demonstra algo de “boa 

qualidade”. A improbidade administrativa, portanto, nada mais é do que a administração de má 

qualidade. 

Entretanto, tal definição, apesar de não estar equivocada, não possui o condão de 

delimitar propriamente o significado da improbidade administrativa. Isto ocorre porque além 

do termo sofrer variações históricas e políticas ao longo da construção do ordenamento jurídico 

brasileiro, o conflito presente na doutrina é latente quando há a necessidade de conceituação de 

dois termos que possuem extrema proximidade, quais sejam, moralidade e probidade. 

Todavia, insta salientar que não há na doutrina brasileira homogeneidade acerca da 

questão, de modo que apenas serão abordadas as teses mais comuns e que possuem maior 

aceitação entre doutrinadores, uma vez que a distinção aqui abordada é meramente didática para 

o deslinde do tema escolhido, não havendo o que se falar em inovação ou solução da 

controvérsia. 

Assim, antes de adentrar propriamente na seara da improbidade administrativa no 

direito brasileiro, tal diferenciação deverá ser brevemente analisada, com o intuito de clarificar 

questões e discussões que iremos propor no presente trabalho 

 

2.1 Distinção entre moralidade e probidade na doutrina brasileira 

 

Inicialmente, mister se faz uma breve distinção entre os termos “probidade” e 

“moralidade”, isto porque ambos os institutos são amplamente mencionados na doutrina, por 

vezes como sinônimos ou até mesmo gênero e espécie. 

O que se observa primariamente, é a existência de três posicionamentos majoritários 

entre os doutrinadores, sendo o primeiro deles a de que o termo “probidade” possui sentido 

amplo, de modo que a “moralidade” seria espécie daquela.  

O segundo posicionamento entende o inverso do exposto, pois nesse caso seria a 

“moralidade” o gênero da conceituação enquanto que a “probidade” possuiria status de espécie. 

                                                 
1 MICHAELIS ON-LINE. Improbidade. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/improbidade/>. Acesso em: 27 nov. 2018. 
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Já o último posicionamento enxerga uma similaridade impossível de dissociação, o que 

essencialmente acarretaria no pensamento de ambos os termos se tratarem de sinônimos, razão 

pela qual a distinção de conceituação seria desnecessária. 

Para Wallace Paiva Martins Júnior e Eurico Bittencourt Neto, a probidade seria espécie 

do gênero moralidade, enquanto que para Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves a distinção 

seria justamente o oposto, onde a probidade teria seu sentido mais amplo, eis que a moralidade 

teria como escopo apenas a elementos de cunho moral. 

Contudo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Marcelo Figueiredo entendem que ambas as 

expressões tratam do mesmo conceito, em razão de possuírem relação íntima com a 

“honestidade”. Para a autora, apenas a legalidade formal não é o suficiente para a existência da 

probidade, sendo necessária a observância de princípios éticos. 

Carvalho Filho justifica este último posicionamento através da associação do sentido de 

ambas as palavras, eis que “o agente ímprobo sempre se qualificará como violador do princípio 

da moralidade”2. 

Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Rezende Carvalho Oliveira afirmam3 que 

o respeito à moral é característica necessária àqueles que se relacionam com o Estado, porém 

ressalvam que o conceito normativo de improbidade administrativa é mais amplo, de modo que 

a imoralidade acarretaria em improbidade. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona4 que a inclusão do princípio da moralidade no 

âmbito da administração pública na Constituição possui coerência com a evolução do princípio 

da legalidade em demais ordenamentos jurídicos, uma vez que é notório o aumento da 

preocupação da população com o combate à corrupção em razão da impunidade existente no 

setor público. 

A controvérsia aqui exposta se iniciou como foco principal à menção do termo 

“moralidade” em diversos trechos da Constituição da República Federativa do Brasil, 

principalmente em seu artigo 37, no qual encontra-se o rol de princípios aplicados à 

administração pública, quais sejam, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

Veja-se: 

                                                 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.28 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 1111-

1113. 
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade 

administrativa. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de 

improbidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 6-10 
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1099-1100. 
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Art. 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 e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

§ 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. 

 

 

Desta forma, verifica-se que a ausência da aplicação de moralidade na função pública 

também enseja a suspensão de direitos políticos e demais sanções cabíveis em lei, já que 

demonstra lesão à probidade administrativa. 

Ainda que haja dificuldade na definição da improbidade administrativa, esta deve ser 

analisada como ato ilícito praticado por 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, seja capaz de causar enriquecimento ilícito, lesão ao 

erário ou violação aos princípios que imperam na Administração Pública, ainda que de forma 

culposa ou dolosa. 

Assim, será utilizado este posicionamento para tratar do tema no presente trabalho, onde 

o termo probidade possui significado mais amplo que o da moralidade, uma vez que a 

inobservância do segundo acarreta em necessário descumprimento de probidade. 

 

2.2 Trajetória legislativa 

 

Para melhor compreender a disciplina normativa no ordenamento jurídico brasileiro, 

será feita uma breve análise da evolução dos atos normativos ao longo dos anos que tiveram 

como escopo combater os agentes de improbidade administrativa, além de sancionar e 

repreender futuros agentes. 

Isto porque antes da vigência da Lei nº 8.429/1992 já existiam normas que grandemente 

influenciaram na redação desta, de modo que sua exposição será necessária ao entendimento 

das fontes que tiveram primordial importância para sua construção, sendo certo que nenhuma 

delas é tão ampla ou trata a matéria de modo completo quanto a Lei de Improbidade. 

Carvalho Filho destaca a Constituição de 1946 como a primeira a tratar sobre o tema de 

improbidade administrativa e sanções aplicadas, sendo sucedida pela Constituição de 1967, 

modificada pela Emenda Constitucional nº 1/69 em seu artigo 153, §11. Já Maria Sylvia 
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menciona o Decreto-lei nº 3.240/41 como pioneiro no tema, pois prevê o sequestro de bens 

daqueles indiciados por crimes que resultaram em prejuízo à Fazenda Pública. A sanção em 

questão aplicada tinha como efeito a condenação criminal, sendo desconstituída caso houvesse 

absolvição ou extinção da ação. 

Como fontes normativas diretas para a atual Lei nº 8.429/92, podemos destacar a Lei nº 

3.164/57 e a Lei nº 3.502/58, que foram promulgadas com o intuito de complementar o artigo 

141, §31 da Constituição de 1946. 

A Lei nº 3.164/57, chamada de Lei Pitombo-Godói Ilha, tinha como escopo sancionar 

servidores públicos por atos de enriquecimento ilícito, pois estabelecia a possibilidade de 

sequestro e perda de bens adquiridos por servidor público, por abuso ou influência de cargo e 

função pública.  

Sua peculiaridade era que a lei reconhecia a legitimidade do Ministério Público e de 

qualquer pessoa para propositura de ação de improbidade, de modo que, pode-se considerar 

esta como uma ação popular de improbidade administrativa. 

A sanção aplicada aos que praticavam atos que importam enriquecimento ilícito era 

claramente de natureza civil, uma vez que era aplicada independentemente de responsabilidade 

criminal, ainda que ocorresse extinção da ação penal ou absolvição do réu. 

Em se tratando da Lei nº 3.502/58, também denominada de Lei Bilac Pinto, esta teve 

como objetivo regular o sequestro de bens para punir agentes públicos por atos de 

enriquecimento ilícito, na qual manteve-se a natureza civil da sanção. 

A lei, contudo, apresentou um conceito amplo de “servidor público”, de modo que 

englobava aqueles que exerciam funções ou empregos, civis ou militares, nos órgãos dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ainda que eletivos, contratados ou nomeados. 

Ainda, atribuía aos dirigentes ou empregados de sociedade de economia mista, de fundação 

instituída pelo Poder Público, de empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade 

que receba e aplique contribuições parafiscais, a equivalência aos dirigentes de autarquia, 

conforme se depreende abaixo: 

 

 

Art. 1º O servidor público, ou o dirigente, ou o empregado de autarquia que, por 

influência ou abuso de cargo ou função, se beneficiar de enriquecimento ilícito ficará 

sujeito ao seqüestro e perda dos respectivos bens ou valores. 

(...) 

§ 2º Equipara-se ao dirigente ou empregado de autarquia, para os fins da presente lei, 

o dirigente ou empregado de sociedade de economia mista, de fundação instituída pelo 

Poder Público, de emprêsa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade que 

receba e aplique contribuições parafiscais. 
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Imperioso destacar que a Lei Bilac Pinto exemplificava de modo detalhado as hipóteses 

de enriquecimento ilícito, da mesma forma como é feito atualmente na Lei nº 8.429/1992. 

Passando ao regime ditatorial quando foi outorgado o Ato Institucional nº 5/1968, este 

previu que o Presidente da República podia decretar o confisco daqueles que enriqueceram 

ilicitamente no exercício de sua função ou cargo público, bem como suspender direitos políticos 

de quaisquer cidadãos, cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. 

O ato em comento possuía respaldo na Constituição de 1967, em seu artigo 150, § 11, 

que se tornou 153, § 11 com a Emenda Constitucional nº 1/69, pois estabelecia a possibilidade 

da lei dispor sobre perdimento de bens por danos causados ao erário ou em casos de 

enriquecimento no exercício da função pública. 

Posteriormente, o Decreto-lei nº 359/1969 instituiu no Ministério da Justiça a Comissão 

Geral de Investigações, ampliando o conceito de enriquecimento ilícito, de modo que o confisco 

era feito sem o devido processo legal ou direito a apreciação judicial, uma vez que era medida 

administrativa somente decretada pelo Presidente da República. 

Já na Constituição de 1988, como mencionado anteriormente, esta prevê expressamente 

o princípio da moralidade em seu artigo 37, caput, bem como determina a suspensão de direitos 

políticos e perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na 

forma prevista em lei. 

Como não foram promulgados outros atos normativos acerca da matéria em comento, 

as referidas leis Pitombo-Godói Ilha e Bilac Pinto continuaram a ser aplicadas e foram 

recepcionadas pela Constituição de 1988. 

Insta salientar que apesar da Constituição de 1988 previr sanções para os atos de 

improbidade, o artigo 37, § 4º não é autoaplicável, o que impossibilita a aplicação retroativa da 

Lei 8.429/1992. 

Somente com a promulgação da Lei nº 8.429/1992 é que foram expressamente 

revogados os demais atos normativos. Veja-se: 

 

 

Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de 

dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. 

 

 

A Lei nº 8.429/1992 por sua vez, classifica os atos de improbidade administrativa de 

forma muito mais ampla, dividindo-as em quatro categorias, são elas: (i) atos de improbidade 

que importam enriquecimento ilícito; (ii) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário; 

(iii) atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício 
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financeiro ou tributário; e (iv) atos de improbidade que atentam contra princípio da 

Administração Pública. 

Observa-se então que a lei supramencionada teve como escopo definir de modo 

categórico as formas de improbidade administrativa puníveis no ordenamento jurídico, bem 

como delimitou os agentes que estão submetidos ao seu regime, o que inevitavelmente 

demonstra a evolução pela qual o combate à improbidade administrativa traçou em todos esses 

anos, sendo necessário e relevante a trajetória caminhada pelos atos normativos anteriores para 

se chegar na atualidade. 

 

2.3 Fontes normativas 

 

A preocupação em combater a corrupção, contudo, não é tema exclusivo do 

ordenamento jurídico brasileiro. Neves e Amorim destacam5 quatro espécies de fontes 

normativas à questão, quais sejam: internacionais, constitucionais, legais e regulamentares. 

Como fontes internacionais, é possível citar três Convenções que tratam 

especificamente do tema e nas quais o Brasil é signatário, são elas: (i) Convenção sobre o 

Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais, ordenada na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos 

(OCDE), ratificada pelo Decreto Legislativo 125/2000 e promulgada pelo Decreto Presidencial 

3.678/2000; (ii) Convenção Interamericana contra a Corrupção (CICC), elaborada pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA), ratificada pelo Decreto Legislativo 152/2002, 

com reserva para o artigo XI, § 1º, inciso “c”, e promulgada pelo Decreto Presidencial 

4.410/2002; (iii) Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), ratificada pelo 

Decreto Legislativo 348/2005 e promulgada pelo Decreto Presidencial 5.687/2006. 

Em relação às fontes constitucionais, pode-se inicialmente citar o artigo 37, § 4º que 

possui a seguinte redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998: 

 

 

Art. 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 e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

                                                 
5 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade 

administrativa. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de 

improbidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 14-16. 
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§ 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. 

 

 

Di Pietro6, ao analisar o dispositivo supracitado, menciona que os atos de improbidade 

administrativa podem corresponder a ilícito penal, desde que enquadrados em crimes definidos 

pelo Código Penal ou em legislação complementar, eis que, a própria redação do artigo acresce 

a possibilidade de a lei sancionar penas sem prejuízo de ação penal cabível. 

A autora conclui afirmando que se houver a possibilidade de o ato de improbidade 

corresponder a um crime, será necessária a instauração duas ações cabíveis em esferas distintas, 

através da ação de improbidade administrativa e de um processo criminal. 

O artigo 14, § 9º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 4 de 1994 instituiu 

a necessidade de Lei complementar para regulamentar os casos de inelegibilidade com o fim de 

proteger a probidade administrativa. 

 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

(...) 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 

cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício 

de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade 

das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

 

 

Em seu artigo 15, V, a Constituição elenca as hipóteses em que estão permitidas a perda 

ou suspensão de direitos políticos: 

 

 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará 

nos casos de: 

(...) 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 

 

O artigo 85, V, define como crime de responsabilidade atos do Presidente da República 

que atentem contra a probidade administrativa, veja-se: 

 

 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 

atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

(...) 

V - a probidade na administração; 

 

                                                 
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1106 
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Já no âmbito infraconstitucional, Neves e Amorim destacam outros diplomas legais que 

visam o combate à improbidade administrativa além da Lei nº 8.429/1992, tais como a Lei nº 

1.079/1950 e o Decreto Lei nº 201/1967, que definem os crimes de responsabilidade e a Lei nº 

8.730/1993, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício 

de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Ademais, destaca-se o artigo 52 do Estatuto da Cidade, o qual elenca as hipóteses em 

que o Prefeito incorre em improbidade administrativa. 

 

 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação 

de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos 

termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 

I – (VETADO) 

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel 

incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei; 

III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o 

disposto no art. 26 desta Lei; 

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de 

alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 

V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o 

previsto no § 1o do art. 33 desta Lei; 

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do 

art. 40 desta Lei; 

VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do 

disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei; 

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 

desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior 

ao de mercado. 

 

 

O artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 enumera as condutas proibidas aos agentes públicos 

que afetem a igualdade de oportunidade entre os candidatos em pleitos eleitorais, e em seu 

parágrafo 4º demonstra-se a sanção aplicada àqueles que incorrerem nas hipóteses listadas. 

 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 

tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

(...) 

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da 

conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 

cinco a cem mil UFIR. 

 

 

As fontes regulamentares que tratam do tema, por sua vez, estão presentes nos Código 

de Conduta dos agentes públicos, como o Código de Conduta da Alta Administração Federal, 

aprovado em 18.08.2000 e o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994. 
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Pelo breve exposto, depreende-se que a Lei nº 8.429/1992 possui grande influência de 

diversas fontes normativas, sejam do próprio ordenamento ou de tratados internacionais, com 

o intuito de trazer à baila uma discussão mais ampla e eficaz no combate à corrupção. 
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3 A DISCIPLINA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA LEI 

8.429/1992 

 

A seguir, será feita uma exposição geral acerca da disposição da Lei nº 8.429/1992, com 

o intuito de exemplificar sua aplicabilidade, através de análise instrumental demonstrativa para 

melhor compreensão da discussão levantada pelo presente trabalho. 

O conhecimento das características e peculiaridades da lei em questão é requisito 

primordial para uma análise mais elaborada da questão da aplicabilidade da lei de improbidade 

aos agentes políticos, uma vez que será necessário compreender quem são os agentes que estão 

submetidos ao regime da lei para então realizar crítica do tema através de estudos de 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 

3.1. Dos sujeitos passivos 

 

O artigo 1º da Lei nº 8.429/1992 enumera os sujeitos passivos que estão sujeitos aos 

danos causados por atos de improbidade administrativa, sendo certo tratar-se de pessoa jurídica. 

 

 

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 cinqüenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

 

 

Ademais, o parágrafo único amplia o rol de sujeitos afetados pela lei, eis que inclui as 

entidades que receberam benefício de órgão público ou foram criadas através de cinquenta por 

cento do patrimônio da receita anual do erário, conforme os termos abaixo: 

 

 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 

improbidade praticados 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 cinqüenta 

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. 
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Marino Pazzaglini Filho afirma7 que a semelhança entre estes órgãos e entidades 

elencados como sujeitos passivos reside no fato destas estarem aptas às atribuições de gestão 

de verbas públicas e de exercício de atividades públicas ou privadas de interesse público. 

É possível sintetizar o dispositivo em questão e afirmar que o sujeito passivo do ato de 

improbidade administrativa compreende todas as pessoas jurídicas públicas políticas, quais 

sejam, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; os órgãos dos três Poderes do 

Estado; a administração direta e indireta, sendo esta composta pelas autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista; e por fim todas as empresas que pertencem 

ao Poder Público em razão de incorporação e também empresas para cuja criação o erário 

público concorreu com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. Frisa-

se, contudo, que tais empresas não integram a administração indireta, bem como não possuem 

qualidade de sociedade de economia mista ou empresa pública, estando apenas sob controle 

direto ou indireto do Poder Público. 

Inclui-se, por fim, as entidades de serviços sociais autônomos, como o Sesi, Senai, Sesc 

e afins, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público além de 

qualquer entidade mantida ou criada através de recursos públicos. 

Di Pietro analisa8 o dispositivo com a ressalva de que a redação da norma legal refoge 

da lei de ação popular, pois deixou de expressar o termo “empresas sob controle direto ou 

indireto do poder público”, o que certamente dificultou a hermenêutica interpretativa da norma. 

 

3.2. Dos sujeitos ativos 

 

Os sujeitos ativos, para fins da lei de improbidade administrativa, são os agentes 

públicos e terceiros que induzam ou concorram direta ou indiretamente para a prática de ato de 

improbidade. 

Ademais, a lei buscou conceituar agente público, de modo a delimitar, para os fins desta, 

quais são as pessoas submetidas ao regime de sanções aplicáveis no disposto pelo legislador. 

 

 

Art. 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. 

                                                 
7 FILHO, Marino Pazzaglini. Lei de improbidade administrativa comentada. In: FILHO, Marino Pazzaglini. Lei 

de improbidade administrativa comentada. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 19. 
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1110 
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A partir da utilização deste conceito, verifica-se ser desnecessária a existência de 

vínculo empregatício para se enquadrar como sujeito ativo de atos de improbidade 

administrativa, o que demonstra a amplitude de pessoas cujo procedimento possa ser visto como 

ímprobo, podendo ser serviços públicos ou terceiros, remunerados ou não, etc. 

 

 

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, 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. 

 

 

Adentrando no conceito de agentes públicos, estes podem ser divididos em dois grupos: 

agentes públicos de direito e agentes públicos de fato. 

O primeiro grupo diz respeito às pessoas físicas que possuem vínculos jurídicos formais 

e legítimos com o Estado, que devidamente estão investidos em cargos, empregos e funções 

públicas. É possível citar algumas espécies de agentes de direito a título de exemplificação, tais 

quais os agentes políticos; servidores públicos, que se subdividem em estatutários, celetistas e 

temporários; e também particulares colaboradores, que exercem função pública em carácter 

transitório, sem, contudo, ocupar cargo ou emprego público, assim como mesários de eleição 

ou jurados. 

Os agentes públicos de fato, por sua vez, são particulares que, ainda que exerçam função 

pública de boa-fé, não possuem vínculos formais e legítimos com o Estado. Ocorre quando os 

agentes não foram investidos nos cargos, empregos ou funções públicas, podendo ser 

subdivididos em putativos e necessários. 

É necessário, contudo, ressalvar o fato de que os agentes de fato não devem se confundir 

com a usurpação de função pública, uma vez que esta trata-se de atuação com má-fé para 

benefício de exercício irregular da função pública, situação incabível quando se fala de agentes 

públicos de fato. 

A questão da aplicabilidade da Lei nº 8.429/1998 aos agentes políticos é o tema que será 

abordado posteriormente no presente trabalho, de modo que análises mais extensas e 

aprofundadas não cabem no momento. 

 

3.3 A categorização dos atos de improbidade administrativa 
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Conforme mencionado anteriormente, a Lei nº 8.429/1992 delimita os atos de 

improbidade administrativa de modo muito mais amplo se comparados aos atos normativos 

anteriores, e encontram-se tipificados nos artigos 9º ao 11, onde é possível observar a existência 

de quatro categorias: (i) atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento 

ilícito; atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; (iii) atos de 

improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício 

financeiro ou tributário; e (iv) atos de improbidade administrativa que atentam contra os 

princípios da Administração Pública. 

A doutrina brasileira é pacífica quanto ao fato da tipificação dos atos de improbidade 

administrativa ser aberta, com rol exemplificativo de condutas para sua configuração. Isto 

ocorre em razão de os dispositivos utilizarem da expressão “notadamente” para demonstrar que 

outras condutas também podem ser incluídas nos tipos de improbidade aqui citados, com 

exceção do artigo 10-A. 

Apesar de os dispositivos da lei exibirem um rol de atos de improbidade, esta é 

meramente exemplificativa, uma vez que, embora o ato não esteja enquadrado nas hipóteses 

previstas expressamente, a improbidade poderá estar enquadrada no caput dos artigos 9º, 10 ou 

11. 

Assim, verifica-se que apenas o artigo 10-A não apresenta rol de condutas aberto, pois 

define de forma detalhada quais são as condutas que incidirão na tipicidade em questão. 

 

3.3.1 Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (Artigo 

9º) 

 

Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito estão previstos no artigo 

9º da Lei nº 8.429/1992, e referem-se a qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 

razão do exercício de cargo, mandato, função pública, emprego ou atividade ocorrida nas 

entidades mencionadas no artigo 1º da Lei. 

Marino Pazzaglini afirma ser esta a modalidade mais grave de improbidade, em razão 

de contemplar o mais alto grau de reprovabilidade, ao utilizar-se de função pública para 

obtenção de vantagem patrimonial. 

Para que haja a configuração do enriquecimento ilícito, é necessário o recebimento de 

vantagem patrimonial indevida, ainda que não acarrete em dano ao erário. 
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Art. 9° 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: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por 

preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores 

públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar 

a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 

contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de 

tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 

declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro 

serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 

mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta 

lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução 

do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 

omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

 

 

Para que haja caracterização de ato de improbidade administrativa que importa em 

enriquecimento ilícito, é necessária a presença de três requisitos: (i) recebimento de vantagem 

indevida independente de prejuízo ao erário; (ii) conduta dolosa por parte do agente ou de 

terceiros; e (iii) nexo causal ou etiológico entre o recebimento da vantagem e a conduta daquele 

que ocupa cargo ou emprego, detém mandato, exerce função ou atividade nas entidades do 

artigo 1º. 

Vale ressaltar que a mera promessa de enriquecimento patrimonial e o recebimento de 

vantagem não patrimonial não configuram em hipóteses puníveis pelo dispositivo em questão, 
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devendo efetivamente existir a vantagem patrimonial indevida para haver violação aos 

princípios da administração pública. 

 

3.3.2 Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (Artigo 10) 

 

Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário são elencados no 

artigo 10, de modo que podem se tratar de ação ou omissão, dolosa ou culposa, desde que enseje 

perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres das 

entidades do artigo 1º. 

 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

(...) 

 

 

O ato em questão não engloba eventual enriquecimento ilícito que possa ocorrer em 

favor do agente público ou terceiro, pois somente a existência de dano ao erário é relevante para 

que haja a incidência do disposto no artigo 10. 

O erário é considerado a parcela do patrimônio público de conteúdo econômico-

financeiro, enquanto que o patrimônio público possui sentido mais amplo por abranger os 

conteúdos de valor financeiro, artístico, estético, histórico e turístico. 

Pela redação do artigo 10, é possível verificar que a maioria dos incisos redigidos 

compreendem condutas dolosas, de modo que apenas algumas hipóteses comportam a 

possibilidade de conduta culposa. 

Para haver a configuração da conduta, são necessários três requisitos: (i) lesão ao erário; 

(ii) conduta dolosa ou culposa; e (iii) nexo de causalidade entre a ação ou omissão com o 

respectivo dano ao erário. 

Contudo, existe divergência doutrinária acerca da necessidade de comprovação do 

prejuízo econômico-financeiro, isto ocorre porque em alguns trechos da Lei de Improbidade 

Administrativa utiliza-se o termo “patrimônio público”, que como já demonstrado, possui um 

conceito mais abrangente e não se restringe ao prejuízo econômico. 

Por fim, é possível concluir que os atos de improbidade administrativa podem se 

enquadrar em mais de uma hipótese prevista em lei, de modo que a discussão carreada acaba 

sendo esvaziada quando levantada. 
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3.3.3 Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida 

de benefício financeiro ou tributário (Artigo 10-A) 

 

A previsão de tipicidade dos atos de improbidade administrativa decorrentes de 

concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário foi incluída na LIA pela 

Lei Complementar nº 157/2016, disposto abaixo: 

 

 

Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão 

para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que 

dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003. 

 

 

Tratam-se, portanto, de ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício 

financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e § 1º do artigo 8º-A da Lei 

Complementar nº 116/03, incluído pela Lei Complementar nº 157/16, que dispõe sobre o 

Imposto sobre os Serviços de qualquer natureza – ISS, o qual é competência dos Municípios e 

do Distrito Federal. 

 

 

Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 

2% (dois por cento). 

 

§ 1o O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 

tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito 

presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou 

indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota 

mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 

7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar. 

 

 

Em suma, a improbidade estará caracterizada quando houver fixação da alíquota 

mínima do ISS em patamar inferior a 2% e quando houver concessão de isenções, incentivos 

ou benefícios tributários ou financeiros relativos ao ISS, que resultem em carga tributária 

inferior à decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2%. Rafael Rezende Oliveira afirma 

que o objetivo do legislador é de evitar uma “guerra fiscal” entre os Municípios. 

Desta forma, a hipótese em questão é direcionada apenas aos Prefeitos e Vereadores dos 

Municípios, e aos Governadores e Deputados Distritais do Distrito Federal, e sua aplicação 

somente teve início em 13.12.2017, conforme disposto nos artigos 6º e 7º, § 1º da Lei 

Complementar nº 157/2016. 
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3.3.4 Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

Administração Pública (Artigo 11) 

 

O último ato previsto pela LIA está disposto no artigo 11, sendo esta a hipótese que 

possui mais abrangência, de modo que consegue alcançar diversos atos de improbidade 

administrativa. 

 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 

mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas 

de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação. 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de 

saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos 

termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

 

 

Di Pietro afirma9 em suas lições que, a rigor, a violação aos princípios da legalidade, da 

razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, 

e da impessoalidade, além, é claro, dos princípios implícitos da Administração, pode ser 

passível de constituir ato ímprobo. Contudo, deve-se sempre observar a conduta do agente, de 

modo a verificar a existência de dolo ou culpa para que haja o ilícito. 

É possível caracterizar a natureza do dispositivo como residual, uma vez que, estando 

ausentes o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, a norma do artigo 11 será aplicada. Isto 

porque embora as hipóteses de enriquecimento ilícito e dano ao erário também ensejam 

violação aos princípios administrativos, apenas a violação do último é que enquadra no disposto 

do artigo 11. 

                                                 
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1117 
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Pazzaglini faz uma crítica à redação do dispositivo10, pois apesar de seguir a mesma 

hermenêutica dos demais artigos ao utilizar o termo “notadamente”, esse deixa de elencar quais 

são os princípios violados para configurar o ato. 

Desta forma, conclui-se a exposição acerca das modalidades de atos de improbidade 

administrativa na Lei nº 8.429/1992, tendo ampliado o tema de maneira categórica se 

comparado aos atos normativos que a antecederam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 FILHO, Marino Pazzaglini. Lei de improbidade administrativa comentada. In: FILHO, Marino Pazzaglini. Lei 

de improbidade administrativa comentada. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 103-104 
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4 A LEI 8.429/1992 E OS AGENTES POLÍTICOS 

 

Neste momento, será feita a conceituação dos agentes políticos, pela ótica da Lei nº 

8.429/1992 e pelas principais correntes que existem na doutrina, com o intuito de delimitar a 

responsabilização desses pelos atos elencados no dispositivo em comento. É necessário 

salientar que existem duas correntes majoritárias em relação à conceituação dos agentes 

políticos. 

 

4.1 Conceito de agentes políticos 

 

O primeiro posicionamento conceitua agentes políticos de forma ampla, de modo que 

estes possuem suas funções elencadas na Constituição, além de atuarem com independência 

funcional, ou seja, não estão subordinados aos demais agentes em razão de ocuparem órgãos de 

cúpula. Com este conceito em mente, podemos incluir os Chefes do Poder Executivo, os 

membros das Casas Legislativas, os membros do Poder Judiciário e os membros do Ministério 

Público. 

O segundo posicionamento, ao contrário do anterior, possui interpretação restrita do 

conceito de agentes públicos, de modo que estes são somente os que ocupam posição de 

destaque na estrutura estatal, pois são responsáveis pelas decisões políticas fundamentais do 

Estado. 

Para Daniel Amorim Neves e Rafael Rezende Oliveira11, a previsão das atribuições na 

Constituição não é o suficiente para que o agente seja configurado como político. Deve haver 

o preenchimento de três requisitos, quais sejam: (i) o acesso ao cargo por meio de eleição; (ii) 

função por mandato; e (iii) as decisões políticas fundamentais devem envolver principalmente 

a alocação de recursos orçamentários e atendimento aos direitos fundamentais. 

Por este conceito, pode-se englobar como agentes políticos os Chefes do Executivo, os 

seus auxiliares, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

Matheus Carvalho conceitua12 os agentes políticos como aqueles que atuam no exercício 

da função política do Estado, sendo seus cargos ou funções inerentes à organização política do 

                                                 
11 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade 

administrativa. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de 

improbidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 45-50. 
12 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. In: CARVALHO, Matheus. Manual de Direito 

Administrativo. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 771-772. 
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país, além de exercerem a vontade do Estado. O autor também estabelece como requisito a 

existência de regime estatutário, de modo que não deve haver vínculo contratual com o Estado 

para ser caracterizado como agente político. 

Já Celso Antônio Bandeira de Mello13 apenas considera agentes políticos o Presidente 

da República, os Governadores, o Prefeito e seus vices, os auxiliares imediatos dos chefes do 

Executivo, e os Senadores e Deputados tanto estaduais quanto federais, pois o vínculo que tais 

agentes mantem com o Estado é de natureza política, exercendo munus público. O autor ainda 

destaca a desnecessidade de aptidão técnica, e elenca a qualidade de cidadão como relevante. 

 

4.2. Dos crimes de responsabilidade 

 

A controvérsia, contudo, quanto à aplicabilidade da LIA aos agentes políticos, possui 

como ponto principal a questão dos crimes de responsabilidade. Isto porque os agentes políticos 

que cometem atos de improbidade administrativa caracterizados como crimes de 

responsabilidade não estariam submetidos ao regime da Lei nº 8.429/1992. 

Conforme se depreende pela análise do artigo 52 da Constituição de 1988, o Senado 

Federal possui competência originária para processar e julgar diversos agentes que se 

enquadram na conceituação de agente político acima descrita. 

 

 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, 

do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 

responsabilidade; 

 

 

O artigo 102, I, alínea “c” especifica a competência originária do Supremo Tribunal 

Federal para julgar e processar crimes de responsabilidade cometidos por agentes políticos. 

 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

(...) 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de 

Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o 

                                                 
13 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 24 
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disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas 

da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

 

 

Já o Superior Tribunal de Justiça possui competência originária para processar e julgar 

os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, membros de 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, membros dos Tribunais Regionais 

Federais, Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais nos crimes de 

responsabilidade. 

 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e 

nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e 

do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 

Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do 

Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do 

Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 

 

 

Deve-se ressaltar que a Lei nº 1.079/1950 regula os crimes de responsabilidade 

praticados pelo Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, Presidentes de Tribunais, Procurador Geral da República, Advogado Geral da União, 

Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, Procuradores-Gerais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, membros do Ministério Público da União e dos Estados, da 

Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, e 

Governadores dos Estados e seus Secretários. 

Em se tratando dos crimes de responsabilidade cometidos por Prefeitos e Vereadores, 

estes estão elencados no Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 1º, em seus mais de vinte incisos. 

Com relação aos Parlamentares, mister ressaltar que esta categoria possui certas 

prerrogativas que protegem o exercício do seu mandato, como a inviolabilidade por suas 

opiniões, palavras e votos e a imunidade parlamentar. 

A inviolabilidade mencionada está disposta no artigo 53 da Constituição de 1988 para 

os Deputados e Senadores, enquanto que para os Deputados Estaduais e Vereadores o direito é 

garantido pelos artigos 27, § 1º e 29, VIII, respectivamente. 

 

 

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer 

de suas opiniões, palavras e votos. 
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Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da 

representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas. 

 

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

(...) 

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato e na circunscrição do Município; 

 

 

A inviolabilidade parlamentar pode ser definida pela impossibilidade de 

responsabilização civil, criminal, administrativa ou política por crimes de opinião, também 

chamada de imunidade material, eis que, embora haja a ocorrência do fato típico, a Constituição 

elenca a hipótese de exclusão da ocorrência do crime. A imunidade parlamentar, contudo, 

somente se estende à esfera criminal, pois impede a prisão dos Parlamentares, com exceção dos 

flagrantes de crimes inafiançáveis. 

As principais sanções aplicadas aos agentes que praticam crimes de responsabilidade 

decorrem da cassação de direito políticos, como a perda do cargo político através do instituto 

de impeachment. 

 

4.3 A controvérsia acerca da aplicabilidade da LIA aos agentes políticos 

 

Conforme anteriormente mencionado, a aplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes 

políticos possui grande controvérsia quando estes estão submetidos ao regime especial dos 

crimes de responsabilidade. Acerca do tema, são expostas essencialmente três correntes, as 

quais iremos descrever. 

A primeira corrente entende pela completa inaplicabilidade da LIA aos agentes 

políticos, uma vez que estes estariam submetidos somente à legislação especial que delimita os 

crimes de responsabilidade. Isto ocorria em razão de haver uma distinção na Constituição entre 

os regimes de responsabilização político-administrativa para agentes políticos e demais agentes 

públicos. 
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Para embasar este entendimento, pode-se citar o julgamento da Reclamação nº 2.138/DF 

pelo Supremo Tribunal Federal, o qual concluiu que Ministros de Estado não estariam sujeitos 

ao regime da Lei nº 8.429/1992. 

 

 

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE 

RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. 

I. PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM. I.1. Questão de ordem quanto à 

manutenção da competência da Corte que justificou, no primeiro momento do 

julgamento, o conhecimento da reclamação, diante do fato novo da cessação do 

exercício da função pública pelo interessado. Ministro de Estado que posteriormente 

assumiu cargo de Chefe de Missão Diplomática Permanente do Brasil perante a 

Organização das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF, 

conforme o art. 102, I, c, da Constituição. Questão de ordem rejeitada. I. 

2. Questão de ordem quanto ao sobrestamento do julgamento até que seja possível 

realizá-lo em conjunto com outros processos sobre o mesmo tema, com participação 

de todos os Ministros que integram o Tribunal, tendo em vista a possibilidade de que 

o pronunciamento da Corte não reflita o entendimento de seus atuais membros, dentre 

os quais quatro não têm direito a voto, pois seus antecessores já se pronunciaram. 

Julgamento que já se estende por cinco anos. Celeridade processual. Existência de 

outro processo com matéria idêntica na seqüência da pauta de julgamentos do dia. 

Inutilidade do sobrestamento. Questão de ordem rejeitada. II. MÉRITO. 

II.1.Improbidade administrativa. Crimes de responsabilidade. Os atos de improbidade 

administrativa são tipificados como crime de responsabilidade na Lei nº 1.079/1950, 

delito de caráter político-administrativo. II.2.Distinção entre os regimes de 

responsabilização político-administrativa. O sistema constitucional brasileiro 

distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes 

públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de 

responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 

37, § 4º (regulado pela Lei nº 8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, c, 

(disciplinado pela Lei nº 1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação 

de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos 

agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma 

interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, c, da Constituição. II. 

3.Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos 

por normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, c; Lei nº 1.079/1950), não 

se submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). II. 

4.Crimes de responsabilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete 

exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos político-

administrativos, na hipótese do art. 102, I, c, da Constituição. Somente o STF pode 

processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, 

eventualmente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos. II. 

5.Ação de improbidade administrativa. Ministro de Estado que teve decretada a 

suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função pública 

por sentença do Juízo da 14ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito 

Federal. Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar ação 

civil de improbidade administrativa ajuizada contra agente político que possui 

prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de 

responsabilidade, conforme o art. 102, I, c, da Constituição. III. RECLAMAÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE. 

(STF, Rcl 2138/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR 

MENDES, julg. em 13/06/2007) 
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A reclamação em comento foi ajuizada pela União, contra decisão prolatada pelo juízo 

da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em ação de improbidade 

administrativa deflagrada pelo Ministério Público Federal em face do Ministro de Estado da 

Ciência e Tecnologia Ronaldo Mota Sardemberg. O Ministro havia sido condenado ao 

ressarcimento do erário público e perda de seus direitos políticos por oito anos em razão de uso 

indevido de jato da Força Aérea Brasileira. 

A reclamação foi ajuizada com fundamento no artigo 102, inciso I, alíneas “b” e “c” da 

Constituição, e tinha como argumento a distinção de regimes de responsabilidade aplicáveis 

aos agentes políticos e agentes públicos em geral, de modo que os Ministros de Estado estariam 

submetidos apenas ao regime imposto pela Lei nº 1.079/1950, ou seja, apenas pelos crimes de 

responsabilidade. A existência do regime da Lei nº 8.429/1992 resultaria em bis in idem, de 

modo que sua aplicabilidade deveria ser afastada. 

Para o Ministro-Relator Nelson Jobim, os atos de improbidade administrativa que estão 

elencados nos artigos 9º a 11 da LIA, já estariam previstos como crimes de responsabilidade 

pela redação da Lei nº 1.079/1950. Desta forma, a aplicação de ambos os regimes não deveria 

prosperar, já que suas sanções advêm de regimes distintos e para um mesmo agente. 

O julgamento teve como resultado o provimento do recurso, com seis votos a cinco, e 

acompanharam o Ministro-Relator Nelson Jobim os seguintes Ministros: Gilmar Mendes, 

Maurício Correia, César Peluso, Ilmar Galvão e Ellen Gracie. Os votos vencidos foram os que 

seguem: Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. 

Insta salientar que a decisão proferida na Reclamação nº 2.138/DF possui efeito somente 

inter partes, ou seja, está adstrita às partes processuais, de modo que inexiste efeito vinculante. 

Contudo, a decisão abre precedentes para casos análogos, pois a decisão do Supremo levantou 

diversos questionamentos e controvérsias na doutrina que estão pendentes de resolução. 

A segunda corrente acerca da aplicabilidade da LIA aos agentes políticos afirma que 

estes estão sujeitos às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 e aos crimes de responsabilidade 

da Lei nº 1.079/1950, do Decreto-Lei nº 201/1967e na Lei nº 7.106/1983. As sanções seriam 

aplicadas de forma cumulativa, sem, contudo, resultar em bis in idem. 

A decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento da Reclamação nº 2.790/SC em 02.12.2009, confirmou esse posicionamento, já que 

admitiu a compatibilidade das sanções aplicadas aos agentes políticos quando da ocorrência de 

crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa. 
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CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 

GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS 

AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE 

FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. 

1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da 

República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal 

(art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, 

sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade 

previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito 

normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza. 

2. Por decisão de 13 de março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto 

contrário, declarou que “compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de 

improbidade contra seus membros” (QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ 

27.06.2008). Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais, decorre 

diretamente do sistema de competências estabelecido na Constituição, que assegura a 

seus Ministros foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns, na própria 

Corte, quanto em crimes de responsabilidade, no Senado Federal. Por isso, "seria 

absurdo ou o máximo do contra-senso conceber que ordem jurídica permita que 

Ministro possa ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções 

está também a perda do cargo. Isto seria a desestruturação de todo o sistema que 

fundamenta a distribuição da competência" (voto do Min.Cezar Peluso). 

3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por 

imposição lógica de coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode 

atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento de ação de improbidade administrativa, 

com possível aplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do Estado, que, 

a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado foro por prerrogativa de 

função, tanto em crimes comuns (perante o STJ), quanto em crimes de 

responsabilidade (perante a respectiva Assembléia Legislativa). É de se reconhecer 

que, por inafastável simetria com o que ocorre em relação aos crimes comuns (CF, 

art. 105, I, a), há, em casos tais, competência implícita complementar do Superior 

Tribunal de Justiça. 

4. Reclamação procedente, em parte. 

(STJ – Rcl: 2790 SC 2008/0076889-9, Relator: Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/12/2009, CE – Corte Especial, Data de 

Publicação: DJE 04/03/2010) 

 

 

A reclamação foi proposta pelo então Governador do Estado de Santa Catarina, Luiz 

Henrique da Silveira, em face do juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Joinville/SC, 

com o intuito de reformar a decisão de ação civil pública por improbidade administrativa pelos 

atos praticados enquanto Prefeito de Joinville. 

A petição inicial da reclamação sustenta que as condutas do agente político em questão 

estariam previstas no Decreto-Lei nº 201/1967, de modo que não seria cabível a ação de 

improbidade em caso de crime de responsabilidade. Aduz também que, tendo em vista o fato 

de o recorrente à época ocupar o cargo de Governador, teria havido usurpação de competência 

do Superior Tribunal de Justiça pela Vara de Fazenda Pública. 

O Ministro-Relator Teori Albino Zavascki afirmou na ocasião inexistir no ordenamento 

jurídico brasileiro ato normativo que imuniza os agentes políticos das sanções por ato de 

improbidade administrativa se estiverem sujeitos aos crimes de responsabilidade. Assim, 
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verifica-se a compatibilidade material das penas dispostas no artigo 37, § 4º da Constituição, 

com exceção do Presidente da República, em razão do expresso no artigo 86 também da CFRB. 

O julgamento resultou em parcial provimento ao recurso por unanimidade, no qual 

participaram os seguintes Ministros: Castro Meira, Nilson Naves, Fernando Gonçalves, Felix 

Fischer, Aldir Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Laurita Vaz, Luiz Fux 

e João Otávio de Noronha. 

O terceiro entendimento assevera que os agentes políticos podem sofrer as sanções 

previstas na LIA, com exceção dos atos que possuírem natureza política, de modo que serão 

aplicadas as penas referentes aos crimes de responsabilidade previstos na Lei nº 1.079/1950, na 

Lei nº 7.106/1983 e no Decreto-Lei nº 201/1967. 

Observa-se que no presente caso, a Lei nº 8.429/1992 possui aplicação limitada, pois o 

agente político pode ser responsabilizado por um ato em que haja fundação na LIA e na 

legislação especial de crimes de responsabilidade, já que se exclui as hipóteses de sanções 

políticas para que não haja configuração de bis in idem. 

Este inclusive costuma ser o posicionamento majoritário na doutrina, como Daniel 

Neves e Rafael Oliveira, que defendem a independência das sanções em razão da existência de 

esferas de aplicação distintas, enquanto que a improbidade administrativa busca o combate de 

danos ao erário e o enriquecimento ilícito, com clara natureza civil, já os crimes de 

responsabilidade possuem natureza estritamente política. 

Di Pietro também defende a autonomia das sanções, justificando seu posicionamento 

com o dispositivo constitucional 37, já que indica sanções cabíveis por atos ímprobos sem 

prejuízo de ação penal cabível. Ademais, os atos em questão praticados são apurados em 

instâncias que não se confundem, bem como acolhem objetivos diversos. 

Pazzaglini afirma que a LIA é aplicável a todo e qualquer agente político dos Três 

Poderes, com exceção de atos legislativos e jurisdicionais próprios. Isto porque inexiste norma 

no ordenamento jurídico que exclua a probabilidade de um agente político ser parte ativa na 

ação de improbidade administrativa. 

Desta forma, é possível verificar a existência de divergência acerca do tema 

apresentado, tanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores aqui mencionadas, quanto na 

doutrina. 

Com isto em mente, verifica-se ser conveniente a harmonização das decisões proferidas 

para haver maior previsibilidade e eficaz aplicação da Lei nº 8.429/1992, principalmente em 

razão da relevância do tema na contemporaneidade. 
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As decisões presentes na jurisprudência com efeito inter partes somente tornam o tema 

de difícil aplicação, de modo que é necessária a existência de decisão do Supremo Tribunal 

Federal com efeito vinculante e erga omnes, além de uma melhor redação da Lei nº 8.429/1992 

para alcançar de modo efetivo a segurança jurídica na aplicação das sanções previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ante o trabalho exposto, pode-se observar que o tema da aplicabilidade da Lei nº 

8.429/1992 aos agentes políticos não possui uma solução definitiva que resolva a controvérsia 

aqui apresentada. 

Isto ocorre principalmente em razão das interpretações acerca de uma possível 

incompatibilidade de regimes de sanções aplicadas aos agentes políticos, quais sejam, os crimes 

de responsabilidade regulamentados pela legislação especial e os atos de improbidade 

administrativa dispostos na LIA. 

O resultado dessa ausência de uniformidade jurisprudencial é a existência de julgados 

com diversidade de entendimento e somente com efeito inter partes, que não possuem o condão 

de delimitar propriamente o tema, pois sua relevância é meramente como precedente. 

A decisão proferida no julgamento da Reclamação nº 2.138/DF pelo Supremo Tribunal 

Federal causou uma interpretação extremamente restrita, uma vez que não vislumbra nenhuma 

hipótese em que possa existir a aplicação da LIA aos agentes políticos, admitindo somente o 

regime especial dos crimes de responsabilidade. 

Contudo, a aplicação discricionária de ambos os regimes conforme decidido pela Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento da Reclamação 2.790/SC 

também não parece adequada, isto porque deixou de levar em consideração a probabilidade 

desta aplicação incorrer em bis in idem, já que são duas sanções aplicadas à um mesmo agente 

que realizou um único ato. 

Desta forma, pode-se concluir que o posicionamento adotado pela maior parte da 

doutrina brasileira é o que se mostra mais adequado, em razão de permitir a compatibilidade 

das sanções aplicadas sem que haja bis in idem, pois somente deve-se observar a natureza da 

sanção, na qual os crimes de responsabilidade possuem natureza política e os atos de 

improbidade administrativa possuem natureza civil. 

Em razão da divergência em questão, o princípio da segurança jurídica encontra-se 

fragilizado, já que os órgãos do Poder Judiciário têm decidido de forma heterogênea, 

implicando em resultados diferentes para casos análogos. 

O legislador, ao redigir a Lei de Improbidade Administrativa, delimitou como agentes 

passivos os agentes públicos, ou seja, claramente seu intuito era incluir também os agentes 

políticos, já que não foram elencadas exceções para esta disposição no caput do artigo 1º. 

Assim, de modo a evitar impunidade aos agentes políticos por atos de improbidade 

administrativa, será necessário o alinhamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, de 
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modo a evitar abusividades e decisões conflitantes que somente trazem insegurança jurídica ao 

ordenamento. 

Para tanto, é preciso que haja o julgamento de decisões com efeito vinculante pelo STF, 

bem como que haja uma melhor redação da Lei nº 8.429/1992, para delimitar de forma clara a 

aplicabilidade do regime especial dos crimes de responsabilidade e dos atos de improbidade 

administrativa, principalmente em razão da relevância temática e a exposição midiática cada 

vez maior. 
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