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Resumo  

 

O presente artigo apresenta os principais conceitos da improbidade administrativa sobre o 

enriquecimento ilícito nos casos de inelegibilidade e a efetividade dos mecanismos de 

controle da administração pública para impedir esses atos, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica que tem como objetivo realizar uma análise através de livros e artigos 

científicos. Servirá de base como instrumento de pesquisa as leis 8.429/92 da Improbidade 

administrativa, Lei complementar nº 64/1990 da Inelegibilidade, Lei Complementar 135/2010 

da Ficha Limpa e a Constituição Federal de 1988. Com base nesses resultados os autores 

verificaram se os mecanismos de controle da administração pública estão contribuindo para 

coibir os casos de enriquecimento ilícito; bem como, a efetividade para tornar cidadãos 

inelegíveis nesses casos específicos. 
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1 – Introdução  

 A corrupção no Brasil tem sido presente ao longo de sua história, desde a colonização 

até os dias atuais. A herança do patrimonialismo no Estado brasileiro é um fator de relevância 

para que o ocorra os casos de enriquecimento ilícito. Como bem aborda Faoro (2008): num 

Estado onde as esferas públicas e privadas se misturam, é natural que o representante do 

Estado utilize de seu cargo para enriquecer ao dirigir a atividade econômica. 

 

  Hábitos que se estabeleceram em nossa cultura de maneira negativa e tornaram-se um 

desafio neutralizar as ações por parte de agentes corruptos.  Segundo Garcia (2008), um povo 

que aceita atos ilícitos e exalta-os, quase sempre terá governantes desonestos. Porém ao 

contrário disso, certamente desfrutará de representantes honestos. Assim houve a necessidade 

de criar mecanismos de controle que impedissem o ingresso de cidadãos ímprobos ao cargo 

político. 

 Desta forma a sociedade brasileira se organizou e então foram instituídas normas com 

o intuito de frear atos ilícitos contra a administração pública bem como de assegurar que estes 

tipos de pessoas não adentrassem aos órgãos do governo por meio de eleição. Essas leis 

vieram corroborar para que a administração pública possuísse meios de controlar suas contas 

e assim evitar desvios.  

Criada em 1992, a lei 8.429 da Improbidade Administrativa, veio com o objetivo de 

condenar aquele que exercendo mandato, cargo, emprego ou função pública causasse dano ao 
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erário, enriquecesse ilicitamente ou atentasse contra os atos da administração pública. O 

enriquecimento ilícito é o mais grave dentre os três e está previsto no Art. 9º desta lei, cuja 

definição está em auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial imprópria para si mesmo ou 

terceiros. 

 Concomitante a esta lei, já se transitava em vigor a lei complementar 64/1990, Lei da 

Inelegibilidade, que por objeto foi de tornar inelegíveis indivíduos condenados por 

improbidade administrativa, respectivamente enriquecimento ilícito e dano ao erário. Sendo 

substituída futuramente pela lei complementar 135/2010 conhecida como lei da ficha limpa. 

 No entanto políticos corruptos continuaram sendo eleitos e tendo acesso á máquina 

pública desviando recursos em benefício próprio. Não só pela falta de ética moral, mas 

também pela dificuldade de apurar tais fraudes. Neste sentido questiona-se a efetividade da 

administração pública. Quais são os mecanismos de controle existentes no Governo? Esses 

mecanismos são efetivos no combate a corrupção? Há casos de políticos que ficaram 

inelegíveis por conta desses mecanismos de controle? 

 Os mecanismos de controle da Administração Pública são instrumentos, utilizados 

para regular, fiscalizar e nortear seus próprios atos e a atuação de seus gestores no exercício 

da função pública. Portanto o controle da administração se dá pelo conjunto de mecanismos 

jurídicos e administrativos para se controlar e supervisionar toda atividade administrativa 

como aborda Marinela (2010). Tendo em vista que há também a possibilidade deste exercício 

pelos cidadãos, no momento em que os indivíduos se tornam controladores das atividades 

desempenhadas pelo Estado. 

 Esses questionamentos estão presentes na sociedade atual. Fruto dos inúmeros casos 

de corrupção existentes no país, bem como da sensação de impunidade dos atos praticados, 

que ferem a constituição e interferem na qualidade de vida do cidadão. O que faz desse estudo 

uma oportunidade de esclarecimento sobre o tema, de modo a contribuir para o ensino 

acadêmico, sobretudo a sociedade. 

O presente artigo irá abordar essas questões tendo como metodologia a pesquisa 

bibliográfica através de livros e artigos científicos. Primeiramente serão abordados fatores 

históricos de corrupção no Brasil. A seguir será exposta as Leis 8.429/92 de Improbidade 

Administrativa, analisando o conceito de improbidade referente ao enriquecimento ilícito, as 

ações punitivas, as leis Complementares 64/1990, Lei da Inelegibilidade e 135/2010 lei da 

ficha limpa, conceituando a inelegibilidade e os fatores que torna o indivíduo inelegível 

dentro deste contexto, citando um caso de inelegibilidade no ano de 2016. Por fim discorrer 

sobre os mecanismos de controle da administração pública no que tangem a sua atuação e 

efetividade junto ao combate á corrupção. 

 

 

 

2 – Revisão Bibliográfica  

 O Referencial teórico aqui exposto tem como ponto de partida a corrupção. E para 

uma maior compreensão sobre o assunto, estará sendo abordado o patrimonialismo no Brasil e 

a sua ligação com a corrupção. Logo após a Lei 8.429/92 da Improbidade Administrativa será 

discutida com a visão dos autores e para fins de entendimento legal, onde se dará ênfase ao 

Enriquecimento ilícito que é a forma mais grave dentre os três atos da improbidade 

Administrativa prevista no art.9º desta lei. Sendo pertinente também apresentar às sanções 

punitivas enquadradas.    
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  Por conseguinte será citada a Lei 135/2010 ( Lei da Ficha Limpa) que veio substituir a 

Lei 64/90 ( Lei da Inelegibilidade) para que seja exposta seus artigos relevantes bem como as 

razões peculiares que torna o indivíduo inelegível para um cargo público. Sendo apresentado 

um caso de inelegibilidade no ano de 2016. Finalizando com uma abordagem sobre os 

mecanismos de controle da administração pública no que se refere a sua efetividade nos casos 

de corrupção. 

 

2.1  Patrimonialismo no Brasil 

  

 Para se ter um maior entendimento sobre os casos de corrupção no país é preciso 

buscar os fatores intrínsecos do Patrimonialismo público. Termo que se confunde com o 

enriquecimento ilícito e que de certa forma corroboram para que ainda existam casos de 

desvios públicos. Segundo Holanda (1976) o patrimonialismo no Brasil se caracteriza pela 

cordialidade, onde as relações firmadas por homens inseridas no funcionalismo não se 

distinguem entre o que é público do que é privado.   

  Em um Estado Patrimonialista, a função pública serve acima de qualquer coisa, para 

obter benefícios e privilégios particulares. Onde o bem coletivo é desprezado, negando a 

população, as garantias legais que deveriam respaldá-las. Desta Forma o enriquecimento a 

partir do trabalho alheio em um cargo de prestígio, como na administração pública, parece na 

mentalidade patrimonialista ser digno e nobre, que é bom e aprazível para a sociedade. 

(HOLANDA, 1995). 

 

 De acordo com Faoro (2008) o patrimonialismo português herdado pelo Brasil a partir 

da colonização, tem três aspectos relevantes: a confusão entre as esferas pública e privada, o 

descolamento entre os homens de Estado e a sociedade e o capitalismo orientado pelo Estado. 

Todos contribuíram para o desenvolvimento da corrupção na máquina pública brasileira e 

perduram até os dias de hoje, depois de tantos reparos sociais. Num Estado onde as esferas 

públicas e privadas se misturam, é natural que o representante do Estado utilize de seu cargo 

para enriquecer ao dirigir a atividade econômica. 

  

 Ainda segundo Faoro, o patrimonialismo no Brasil é a conseqüência de uma relação 

entre Estado e sociedade em que o primeiro oprime a segunda pela reprodução de um sistema 

de privilégios e prebendas, destinadas aos estamentos alojados na burocracia estatal. Desta 

óptica fica fácil enxergar os problemas políticos atuais tendo como pano de fundo o 

patrimonialismo, que de alguma forma se instituiu em nossa cultura e faz parte da nossa 

formação histórica. 

 

 Portanto ao eleger alguém com indícios de desvios de conduta a tendência é que seja 

elevado a corrupção. Não devendo ocorrer abismos caso os votos forem trocados por 

recompensas monetárias, ou seja, vendido por dinheiro. Mas quanto mais se dar ao povo mais 

será tirado dele. Alguém terá que pagar a conta. (MONTESQUIEU, 2000).   

  

 

2.2 Improbidade Administrativa 
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Segundo Marcelo Figueiredo (1995) improbidade significa desonestidade e deriva do 

latim improbitate. Pois se caracteriza pelo o agente público ou particular que atentam contra a 

moralidade administrativa.  

 Desta forma o agente público deveria primar pela conduta ética, que seria um conjunto 

de valores e princípios morais no qual deveria ser um requisito primordial para se candidatar a 

um cargo político fundamentando assim a Administração Pública e corroborando para o 

atendimento aos interesses da sociedade.(ROSA E JÚNIOR,1996). 

 

A Lei Federal 8.429/92 da improbidade administrativa foi instituída para se tornar um 

autêntico código da moralidade administrativa condenando gravemente os atos de 

improbidade administrativa. Aqueles que importam enriquecimento ilícito do agente, os que 

causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os princípios da administração pública 

(arts. 9º a 11); estão discriminadas nas três espécies desta lei. 

Ainda sob a óptica de Djalma Pinto (2010) Consiste na atuação do agente público ou 

particular de forma desonesta. Seja no desempenho da função ou numa casual ligação com a 

administração pública.  

Assim sendo a finalidade desta referida lei é a proteção dos valores materiais e morais 

da administração pública. Segundo Fazzio Júnior (2008) se é possível entender que a 

improbidade administrativa significa o descumprimento dos valores morais, no exercício das 

funções na Administração Pública, com comportamentos desonestos, longe de qualquer 

integridade e que ofende aos direitos de outrem.  

 

Conforme Oliveira M.A.S. (2014) determinar as causas dos atos de improbidade não é 

tarefa fácil, embora, o que se percebe atualmente é a procura de interesses puramente 

materiais, no qual as pessoas encontram dificuldades em diferenciar o certo do errado, o justo 

do injusto. Talvez, esses atos aconteçam também, uma vez que, os valores que eram antes 

cultivados, hoje se tornaram relativos, tudo isso pela ambição que corrompe a vida de muitos. 

Bandeira de mello apud Pazzaglini Filho (2000) destaca que a violação de um 

princípio teria uma maior gravidade do que infringir uma norma. O descumprimento dos 

princípios morais e éticos dentro da esfera pública é uma grave ofensa á legalidade ou até 

mesmo á Constituição federal. É primordial o cultivo de seus valores fundamentais, de forma 

imperdoável, pois o descaso com atitudes ilícitas abalam as estruturas e todo esforço de 

combate á corrupção.  

Carvalho (2002) afirma que, até os dias atuais, os valores republicanos ainda não 

foram absorvidos no Brasil, especialmente na valorização da coisa pública e sua distinção da 

coisa privada. Infelizmente a herança do patrimonialismo ainda se faz presente em nosso 

cotidiano. Não é raro vermos em noticiários, casos de políticos, autoridades e governantes que 

se apoderaram do dinheiro público em benefício próprio. Ostentando um padrão de vida não 

condizente com a sua renda. 

Portanto a Lei da Improbidade Administrativa visa proteger a esfera pública contra 

desvios de conduta e a desonestidade moral. São mecanismos essenciais para que se tenha 

uma gestão pública transparente e eficiente. 

 

2.3 Enriquecimento Ilícito 
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Enriquecimento é o ato de torna-se rico, adquirir fortuna, engrandecer e melhorar. E a 

palavra ilícita é definida por tudo que é contrário ás leis, á moral ou a consciência (Dicionário 

Aurélio de Português Online, 2016). 

 O enriquecimento Ilícito está inserido dentre a forma mais grave dentre os três atos da 

improbidade Administrativa prevista no art.9º da lei 8.429/92. Kiyoshi Harada (2002) as 

dividem em modalidades. O autor conceitua o enriquecimento ilícito na 1ª modalidade, e da 

seguinte forma: adquirir, para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego 

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

patrimônio ou à renda do agente público. 

 Na mesma linha de pensamento Fazzio Junior (2012) ressalta que o agente tem plena 

consciência que a vantagem pecuniária auferida advém de maneira indevida. Portanto a 

consciência de ilegalidade se faz presente. Assim, o simples fato de se apropriar de bens, 

direitos ou valores de maneira inadequada, ao qual o agente não faz jus, é o suficiente para 

que se caracterize o enriquecimento ilícito. 

 Como bem nos assegura Apregoa Delgado (2002) Pode-se dizer que é no 

enriquecimento ilícito que o indivíduo se apodera do meio público para em benefício próprio, 

onde fica evidente a decorrência de qualquer vantagem indevida que tenha auferido em razão 

do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no 

art. 1º da Lei n° 8.429, de 2.6.1992. Desta forma verifica-se que embora seja figura 

considerada como produtora de efeitos no campo civil e administrativo, em face da natureza 

jurídica da Lei de Improbidade, da mesma forma tem configuração semelhante com a 

corrupção passiva prevista no Código Penal. Assim podemos afirmar que o enriquecimento 

ilícito implica de forma significativa no orçamento da União á medida que o dinheiro que 

poderia estar sendo investido em serviços para a população, acaba indo para um destino não 

recomendável. 

 De acordo com Carvalho (2002) a busca pela a honestidade e a idoneidade do agente 

público não seria somente para combater os desvios e o enriquecimento ilícito, mas também 

para permitir que recursos da sociedade, por vezes escassos, fossem aplicados de forma 

eficientes e equilibrados. Constata-se então que o desperdício e a utilização equivocada do 

gasto público, afeta diretamente na qualidade de vida da população, negando-os atendimento 

digno e o acesso as necessidades básicas. Portanto fere a Constituição Federal no que se refere 

ao tratamento da pessoa humana. 

 

2.3.1 Aplicações punitivas por Enriquecimento Ilícito  

 

 As aplicações punitivas no âmbito do enriquecimento ilícito estão pautadas em 

coerência aos princípios jurídicos e éticos que presidem a atividade administrativa. E as 

sanções estão previstas no artigo 12 (BRASIL, 1992). 
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 Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2008) discorrem sobre as penalidades 

atribuídas aqueles que causam o ato do enriquecimento ilícito: perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano, quando houver; perda 

da função pública; suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos; pagamento de multa civil 

de até 03 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 

anos. 

 Gomes apud Sampaio (2002) defende três teorias para a condenação por 

enriquecimento ilícito. A primeira delas dá ênfase sobre um aspecto moral, onde os princípios 

éticos da sociedade são feridos quando há um enriquecimento sem causa. A outra considera 

que o agente que se enriquece ilicitamente transgride os princípios gerais do Direito. E a 

terceira e última elucida tal ato como um golpe á isonomia e á justiça. O fato é que as três 

teorias retratam de forma sucinta o que as normas legais repreendem em suas linhas gerais.  

 Conforme defende Meirelles (2000) o administrador público não age de acordo com as 

suas vontades, mas sim em concordância com o que a lei autoriza. Diferente da administração 

particular, que considera lícito tudo que a lei não proíbe. Deste modo a lei para o privado 

significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”.Logo 

reprova-se o enriquecimento sem título lícito, que jamais terá o amparo legal sequer do ato 

jurídico perfeito ou do direito adquirido, porque direitos não se adquirem contra a lei. 

 As penalidades vigentes são bem claras e retratam de forma objetiva o intuito da lei. 

Se o individuo que lesa os cofres públicos é condenado e ressarci á união, a finalidade da lei 

está sendo executada em sua plenitude. Porém na prática há uma grande dificuldade em 

apurar essas ilegalidades bem como de transformá-los em denúncia. O que impede a 

condenação de agentes públicos corruptos e permitem que sejam eleitos novamente pelo 

povo.  

 Segundo Costa (2000), a Lei da Improbidade Administrativa enfim ganhou vulto na 

legalidade como infração jurídico disciplinar. Sendo possível demitir um servidor público por 

desvios de conduta inseridas nos tipos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10º e 11º da 

referida lei. Fato pouco provável de acontecer há algumas décadas no Brasil. Mesmo que de 

forma tímida a Lei da improbidade administrativa está adquirindo notoriedade perante a 

sociedade, fazendo que o cidadão fique mais esclarecido e consciente no tocante aos 

mecanismos de combate a corrupção. Pois só assim construiremos um país livre dessas 

ameaças punindo e tornando inelegíveis indivíduos que ferem a nossa democracia. 

 

2.4 Inelegibilidade   

 

 A inelegibilidade é uma restrição que é imputado ao cidadão em que lhe é negado o 

acesso ao cargo público por eleição através dos votos da população. Para Costa (1998) a 

inelegibilidade é o estado jurídico de ausência ou perda de elegibilidade. Sendo a 

elegibilidade o direito subjetivo público de ser votado. 

 Segundo Niess (1994), pode-se dizer que a inelegibilidade consiste no obstáculo posto 

pela Constituição ou por Lei Complementar, onde evidencia-se o exercício da cidadania 

passiva, por certas pessoas, em virtude de sua condição ou em face de certas circunstancias. 
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Ou seja, podemos afirmar a relevância desses empecilhos impostos pelo regulamento tendo 

em vista um maior controle de acesso aos cargos públicos oferecidos.  

 O jurista Djalma Pinto (2010) defende que os direitos políticos habilitam o cidadão a 

exercer um cargo ou participar da escolha de quem irá comandar o Estado. A ascensão se dará 

por alistamento eleitoral. É através do exercício de tais direitos que se é possível controlar as 

gestões e aumentar a qualidade profissional de quem pretende ocupar uma função pública. Por 

meio da crítica aos governantes, na escolha dos representantes pelo voto, pela contestação do 

mandato alcançado de forma ilícita, por denúncias de crime de responsabilidade a ser 

investigado pelo poder legislativo ou pela desconstituição dos atos do poder público quando 

na ilegalidade e nocivos ao erário. 

 

2.4.1 inelegibilidade por enriquecimento ilícito 

  

 Uma das causas de inelegibilidade, e fruto deste artigo, é oriunda de atos de 

improbidade Administrativa mais especificamente enriquecimento Ilícito. Segundo Gomes 

(2011) a inelegibilidade visa proteger a probidade administrativa e a moralidade para o 

exercício do mandato eletivo, considerando a experiência anterior do concorrente como 

agente político, executor do orçamento e gestor público. 

 De acordo com a leitura de Ramayana (2011) para que seja considerado causa de 

inelegibilidade por improbidade administrativa é necessário enquadrá-lo  em ato doloso  que, 

cumulativamente, importe em comprovado dano ao erário e enriquecimento ilícito Figurando-

se a infração, o indivíduo estará sujeito à suspensão dos direitos políticos nos prazos 

estabelecidos na Lei no 8.429/92. A inelegibilidade por 8 (oito) anos. O que impedirá o 

registro de uma candidatura. 

 A lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135/2010, trouxe alterações a Lei 

Complementar 64/1990. Tal Lei veio substituir a Lei de inelegibilidade. A nova lei prevê que 

candidatos que tiverem condenação criminal a partir da segunda instância e mesmo que não 

tenha transitado em julgado, ficarão impedidos de obter o registro de candidatura, pois serão 

considerados inelegíveis. Na lei antiga o candidato só seria inelegível se tivesse condenação 

definitiva. 

 Outra alteração introduzida na Lei 64/1990 é no dispositivo que previa que o 

candidato ficaria inelegível por três anos após o cumprimento da pena. A nova lei diz que a 

inelegibilidade será de oito anos após o cumprimento da pena. Cabe salientar que a lei 135/10 

teve seu surgimento por iniciativa popular.  

 

2.4.2 Caso de inelegibilidade por enriquecimento ilícito 

 

  

 Tal caso de inelegibilidade ocorreu nas eleições municipais de 2016 na cidade de Foz 

do Iguaçu – PR, envolvendo o candidato a prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (PDT) sendo este 

o mais votado no município com 58.163 votos, tendo o TRE-PR, considerado os votos dados 

à Mac Donald como nulos. O candidato a prefeito foi condenado pelo Tribunal Regional 

Federal da 4a Região por ato doloso de Improbidade Administrativa, com base no artigo 10º 

da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, ou seja, o referido ato implicou lesão ao erário. A 

decisão judicial impediu que o prefeito assumisse o cargo em função do enquadramento da 

Lei 64/90. O entendimento da maioria foi o de que o TSE pode buscar na fundamentação do 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/256593/lei-64-90
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acórdão da justiça comum os elementos comprobatórios do enriquecimento ilícito, mesmo 

que estes não estejam presentes na parte dispositiva da sentença (PORTELA, 2017). 

 Sendo assim fica claro que a inelegibilidade por improbidade administrativa apenas se 

dará em caso de ato doloso em que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento 

ilícito. Portanto improbidade sem enriquecimento ilícito não impede candidatura. 

 

2.5 Mecanismos de controle da administração pública 

 Os mecanismos de controle da Administração Pública são instrumentos, que servem 

de subsidio para regular, fiscalizar e nortear seus próprios atos e a atuação de seus gestores no 

exercício da função pública. Pois este controle seria o conjunto de meios pela qual a 

Administração Pública cumpriria a sua atribuição no que se refere á eficácia, bem como de 

repor a ordem jurídica como define Bastos (1999). Entende-se como mecanismo todo esse 

conjunto de elementos unidos entre si. 

 Tais mecanismos de controle se dividem em dois tipos: interno e externo. A primeira é 

realizada pelos órgãos da Administração Pública e a segunda por poderes que não fazem parte 

dela. O pensamento abordado por Mello (1998) define o controle interno, a que é feita por 

órgãos da própria administração, o poder Executivo e o controle externo como sendo 

realizada por órgãos alheios á administração, o poder legislativo e por vezes o poder 

judiciário. 

 Os dois modelos clássicos existentes de controle são os tribunais de contas e as 

controladorias. Ambas com características e especificidades próprias. Criadas no intuito de 

assistir aos problemas do controle. Dentre as formas que permeiam os tribunais de contas 

estão o poder coercitivo, grau de autonomia frente aos poderes, controles administrativos e 

procedimentos de fiscalização formais, burocráticos e legais. Já nas controladorias, os regimes 

de mandato, vinculação a algum dos poderes que possam gerar força coercitiva, uso 

predominante de técnicas e procedimentos de auditoria.   

 

 Contudo esses mecanismos de controle tem se mostrado ineficazes no combate á 

corrupção. E por conseqüência a ascensão desses indivíduos ao cargo público. Quando o 

agente do estado é condenado por improbidade administrativa no que diz respeito ao 

enriquecimento ilícito, fica mais fácil enquadrá-lo na Lei 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) e 

torná-lo inelegível. Teixeira (2011), afirma que por meio do voto que a soberania é exercida 

de forma plena, de forma a se adotar decisões políticas fundamentais, princípios jurídicos 

supremos de organização do Estado e de realização dos fins estatais, expressos na 

Constituição. 

 Portanto a corrupção generalizada na sociedade acaba atingindo de sobremaneira os 

órgãos governamentais e acaba por dificultar os mecanismos de controle da administração 

pública. Segundo Pereira (2012) uma sociedade cuja corrupção esteja disseminada, mais cedo 

ou mais tarde, estará sujeita a crises de legitimidade no seu sistema político, e por 

conseqüência terá seus níveis de credibilidade nos políticos e instituições enfraquecida 

perante a opinião pública. 

  

 A participação popular é um dos instrumentos que coíbem atos ilícitos na esfera 

pública. As ouvidorias representam um canal de comunicação e tem papel fundamental no 
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exercício da cidadania. Abud (2011) ressalta as ouvidorias, como um meio produtor de 

opiniões, reclamações e denúncias. Dando aos cidadãos a transparência nas relações com a 

administração, desenvolvendo os princípios da ética e da eficiência. O que mantém a 

credibilidade e sustentabilidade desse instrumento de gestão. 

 

3 – Metodologia  

De acordo com o critério de classificação de pesquisa proposto por Gil (2008), o 

presente artigo, quanto aos fins trata-se de uma investigação exploratória, tendo em vista 

torná-lo o objeto de estudo mais explícito e propor uma reflexão acerca do tema. Quanto aos 

meios, é uma pesquisa bibliográfica. Classifica-se desta forma porque foi desenvolvida 

através de livros e artigos científicos que abordassem o Patrimonialismo no Brasil, a lei 

8.429/92 da improbidade administrativa, a lei Complementar 135/2010 ( Lei da Ficha Limpa), 

casos de políticos que tornaram-se inelegíveis no ano de 2016 e os mecanismos de controle da 

administração pública. A amostra foi definida pelo critério da acessibilidade. 

A primeira parte da pesquisa procurou o entendimento da corrupção no Brasil através 

do patrimonialismo. Como destaca Holanda (1976) o Patrimonialismo no Brasil se caracteriza 

pela cordialidade, onde as relações firmadas por homens inseridas no funcionalismo não se 

distinguem entre o que é público do que é privado. E que perduram até os dias de hoje. A 

segunda etapa buscou a compreensão e o estudo das leis 8.429/92 da improbidade 

administrativa, referente ao enriquecimento ilícito, presente no seu artigo 9º e da lei 

Complementar 135/2010 ( Lei da Ficha Limpa), que trata da inelegibilidade de indivíduos que 

foram condenados por atos que atentassem contra ao patrimônio público, mais 

especificamente o enriquecimento ilícito. 

 A terceira abordou sobre os mecanismos de controle da administração pública, onde 

procurou evidenciar os tipos de controle, os modelos clássicos, a efetividade desses 

instrumentos na esfera pública e a sua real contribuição no combate á corrupção. Pois Bastos 

(1999) define controle como o meio pelo qual a Administração Pública cumpriria a sua 

atribuição no que se refere á eficácia, bem como de repor a ordem jurídica. 

 Segundo Vergara (1998) a amostra de dados levantada não é probabilística, pois a 

presente pesquisa está longe de ser um procedimento estatístico. Desta forma os elementos 

foram selecionados pela facilidade de acesso. E embora haja limitações por não abordar 

outros casos de inelegibilidade por enriquecimento ilícito e tão pouco aprofundar nos 

mecanismos de controle da esfera pública, estes fatos não invalida o artigo científico, pois 

pode servir de base para outros estudos futuros de forma mais objetiva. 

 

4 – Resultados e discussões  

 Os resultados deste artigo permitiram obter um maior entendimento da corrupção no 

Brasil, mais especificamente na esfera pública. E o grau de importância dos mecanismos de 

controle da administração estatal. Pois este contexto está intimamente ligado nos casos de 

inelegibilidade por improbidade administrativa no que diz respeito ao enriquecimento ilícito. 

  Na busca desses entendimentos ficaram evidentes que a cultura do Patrimonialismo 

na sociedade brasileira tem uma parcela de contribuição para que a corrupção esteja presente 

nos dias atuais, quando Faoro (2008) afirma que a confusão entre as esferas pública e privada, 

o descolamento entre os homens de Estado e a sociedade e o capitalismo orientado pelo 

Estado tiveram relevância para o desenvolvimento da corrupção na máquina pública 
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brasileira. Quando as esferas públicas e privadas se misturam, é natural que o representante do 

Estado utilize de seu cargo para enriquecer ao dirigir a atividade econômica. 

Desta maneira os valores republicanos, até os dias atuais, ainda não foram absorvidos 

pelo Brasil como aborda Carvalho (2002). A coisa pública ainda se confunde com a coisa 

privada, uma herança do patrimonialismo. Assim o indivíduo se apodera dos bens da união e 

ostenta um padrão não condizente com os seus vencimentos. 

Daí o grau de importância como a lei Federal 8.429/92 da improbidade administrativa 

que foi instituída para se tornar um autêntico código da moralidade administrativa 

condenando gravemente os atos de improbidade administrativa que coíbem os atos ilícitos. 

Que mesmo após a sua criação parece não ter sido suficiente para cessar a corrupção no 

âmbito administrativo, com o surgimento da Lei 12.846, em agosto de 2013, a qual foi 

batizada de “lei anticorrupção”. 

 Concomitante a estas leis tramita a lei da Ficha Limpa, lei Complementar 135/2010, 

que torna inelegíveis cidadãos que foram condenados por enriquecimento ilícito. Dentro deste 

artigo foi citado um exemplo de político que se tornou inelegível. O caso ocorreu nas eleições 

municipais de 2016 na cidade de Foz do Iguaçu – PR. O candidato a prefeito Paulo Mac 

Donald Ghisi (PDT), mesmo sendo o mais votado no presente momento, acabou impedido de 

assumir o cargo em função do enquadramento na lei 64/90, que o condenou por 

enriquecimento ilícito. 

 O que ocorre de fato, é que existe uma grande dificuldade de enquadrar o indivíduo 

nos artigos legais. Muito embora ocorram indícios desses delitos. Neste paradigma estão os 

mecanismos de controle da administração pública, que são instrumentos que auxiliam no 

combate á esses atos ímprobos. Bastos (1999) aponta que  

estes  controle seria o conjunto de meios pela qual a Administração Pública cumpriria a sua 

atribuição no que se refere á eficácia, bem como de repor a ordem jurídica. 

 Mas o que na prática não tem demonstrado toda eficácia necessária, perante os mais 

diversos casos de corrupção que o país tem enfrentado. O que resulta na falta de credibilidade 

por parte dos cidadãos nas autoridades e nas instituições públicas. 

 

5 – Conclusão 

     

 Como resultado do presente artigo pode-se concluir que a pesquisa alcançou os 

objetivos esperados: abordando os principais conceitos da improbidade administrativa no que 

tange o enriquecimento ilícito, cuja definição está em obter vantagem econômica na função de 

um cargo público. Pois se fez necessário tal entendimento para que pudéssemos adentrar na 

seara da inelegibilidade e assim compreender como o indivíduo que é condenado por 

enriquecimento ilícito pode se tornar inelegível.  

  Não obstante foi imprescindível fazer uma análise do patrimonialismo no brasil. Para 

perceber que a mistura do bem público com o bem privado fora cultivada desde o período de 

colonização, até o presente momento. E que está intimamente ligada aos casos de ilegalidades 

na administração pública e que por muitas vezes culminam em enriquecimento ilícito.  

 Por fim tem-se como parte conclusiva desta pesquisa, uma reflexão no tocante aos 

mecanismos de controle da administração pública quanto a sua eficácia. Ainda é muito difícil 

penalizar os atos ilícitos no Brasil, pois o entendimento das leis nem sempre são muito claras 

e compreendidas pelo cidadão. Além disso, para que se possa efetivamente sancionar atos 
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ilegais, é necessário prová-las. E nem sempre é possível. Mas acredita-se já obter um grande 

avanço com as formas de combate á corrupção. 

 Há muito a se fazer, não só na criação de novos mecanismos de controle, bem como na 

mudança comportamental no que se refere á moral de nossos valores como sociedade, e de 

nossas convenções éticas. Precisamos encontrar uma solução para cessar a corrupção no nosso 

sistema estatal e minimizar os danos no meio administrativo. E compreender que o bem 

comum sempre deverá estar pautado por quem exerce um cargo público.  

  Este artigo científico não esgota o assunto tratado, mas serve de base para possíveis 

melhorias, autorreflexão e cooperar para futuros trabalhos acadêmicos.  
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